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Sunuş
Gazeteciler Cemiyeti adına, Kovid 19 salgınının yarattığı
olumsuzluklara, iletişim alanında yaşadığımız zorluklara
rağmen yeni bir çalışmayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Söz konusu olan Cemiyet Yönetim Kurulumuzun kurulmasına
karar verdiği Gazetecilik Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin yayınını
gerçekleştirdiği UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri adlı kitaptır.
Bu kitap barışın korunması için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
kurulan Birleşmiş Milletlerin bilim, eğitim ve kültür kurumu olan
UNESCO’nun yarım yüzyıldır insanlığın kullanımına sunduğu
iletişime ilişkin kararları içermektedir. Bu bildirgeler insanlığın
ortak malıdır ve dikkate alınması gerekir. Ülkemizde de yaşadığımız sorunları aşmada yol gösterici olabilir. Merkez’imizin
yönetiminde görev alan Av. Tuncay Alemdaroğlu, Prof. Dr.
Ruhdan Uzun, Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Yusuf Kanlı ve Prof.
Dr. Korkmaz Alemdar’a katkılarından dolayı teşekkürlerimi
sunarım. Cemiyetimizin Özgürlük için Basın ve Demokrasi için
Medya/ Medya için Demokrasi programlarını büyük bir özveri ve
başarıyla yürüten arkadaşlarımızın katkısı gibi Merkez çalışmalarının da basın ve ifade özgürlüğü alanındaki sorunlarımızın
giderilmesine yardımcı olacağına yürekten inanıyorum.
Nazmi Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
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Birinci Baskının Sunuşu
UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri başlıklı bu çalışmayı sunmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bunun
nedeni UNESCO’nun simgesel adını oluşturan eğitim, bilim ve
kültürün yanında yer almamakla birlikte giderek önem kazanan
iletişim konusunda uluslararası alanda olup bitenler hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesidir. Milli Komisyon bünyesinde
çalışmalarını sürdüren İletişim İhtisas Komitesi, UNESCO’nun
iletişim politikaları konusunda iletişim fakülteleri ile çok sayıda
toplantı düzenlemiştir, ama bu yayınla söz konusu politikaların
daha görünür ve anlaşılır hale geleceğini ümit ediyorum.
UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri sadece kitle iletişimi ile
ilgilenenleri değil, hemen herkesi ilgilendiren bir yayındır;
çünkü eğitim, bilim ve kültür konularının iletişim olmadan
değerlendirilmesi neredeyse olanaksız hale gelmiştir.
Teknolojik gelişmelerin yol açtığı bu durum iletişimi
merkezi konuma getirmektedir. UNESCO bağlamında biraz
sığ bir betimleme olarak dikkatimizi çeken “enformasyon
toplumu”, “bilgi toplumu” kavramları hep bu gelişmelerin
ürünüdür. İnternet bilgi toplumunu destekleyen en önemli
araç haline gelmiştir. Ama dünyada barışın korunması,
insanlığın karşı karşıya olduğu yaşamsal sorunları
aşabilmesi için büyük ölçüde gelişmiş ülkelerde üretilen
bilginin yaygın kullanımını içeren bilgi toplumu yerine çok
sayıda uluslararası toplantıda Milli Komisyon olarak önerdiğimiz “bilinçli toplum” (conscious society) anlayışının
yaygınlaştırılmasında büyük yarar olduğu kanaatindeyim.

VII

Gelişmeler sorunların gerçekten tartışılıp olumlu bir
sonuca ulaştırılabilmesi için daha çok emek verilmesi gerektiğini
ortaya koymaktadır. UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri’nin bu
yönde katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Prof. Dr. Arsın Aydınuraz
UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu Başkanı
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Birinci Baskıya Önsöz
UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri esas itibariyle Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün kitle iletişimine
ilişkin kabul ettiği metinlerin çevirisinden oluşmaktadır.
Bu metinlerin çoğunluğu 1980 sonrasının tarihini taşır. Pek
azının Türkçe çevirisi vardır; bir bütünlük içinde ilk defa
yayınlanmaktadır. Bir dönemin gelişmelerine tanıklık eden bu
metinlerin uluslararası gelişmeleri anlamaya ve yorumlamaya
yardım edeceğini düşünüyorum.
Bu kitabın yayınlanması UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi’nde kararlaştırıldı. Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Gürata (Yazman), Nur Batur, Dr. Hilmi Bengi,
Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Mine
Gencel-Bek’ten oluşan uzmanlar grubu, UNESCO’da tartışılan
konuları Türkiye gündemine taşıyabilmek için iletişim
fakülteleri ile ortak toplantılar düzenlemenin yanı sıra kitle
iletişimine ilişkin metinlerin yayınlanmasının daha kalıcı ve
yaygın etki yapabileceğini düşündü. Bu kitap bu düşüncenin
ürünüdür.
Yayının gerçekleşmesine destek veren UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu’nun değerli üyelerine ve UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu Sekretaryasına teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili
İletişim İhtisas Komitesi Yürütücüsü
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Çevirenin İkinci Baskıya
Önsözü
UNESCO’nun kitle iletişimiyle ilgili dağınık durumdaki
temel metinlerini Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’la birlikte, çok
sayıdaki metin arasından tarayarak bir araya getirdik. Çevirisini
üstlendiğim UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri Mayıs 2010’da
UNESCO Milli Komisyonu tarafından yayınlandı. O zamandan
beri iletişimle ilgili konular toplumsal yaşamın her alanında ön
plana çıkmasına karşın güncel gelişmeler karşısında UNESCO
metinlerinin geride kaldığını gözlemledim. UNESCO eskiden
olduğu gibi, internetin yönetimi gibi konuları gündeme taşımak
ve iletişim konularında temel metinler yayınlamak yerine,
işlerini çeşitli alanlarda oluşturduğu çalışma gruplarıyla,
forumlarla yürütmeye başladı. Burada UNESCO’daki değişen
dengelerin olası rolü akla gelebilir.
Tarihsel olarak bakıldığında, 1974’te ABD Başkanı Gerald
Ford, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü tanımasından hemen sonra
UNESCO’ya yapılan ödemeleri dondurdu. ABD, 1983’te ise
Başkan Ronald Reagan’ın Sovyet etkisini bastırma politikasının
bir parçası olarak UNESCO’dan ayrıldı. Reagan kararını
UNESCO’nun “özgür bir topluma, özellikle de özgür bir
pazara ve özgür bir basına düşmanlığı” ile gerekçelendirdi.
ABD’yi iki yıl sonra, Thatcher yönetimindeki İngiltere izledi.
Sınırsız neoliberalizmi savunan politikalarıyla tanınan Reagan/
Thatcher ikilisinin UNESCO’ya ilişkin politikalarını, sömürge
dışı kalmış ulusların Bağlantısızlar Hareketi ile bir mücadele
olarak görmek de olasıdır. Bush yönetimindeki ABD ise 2003
yılında tekrar İngiltere ile birlikte UNESCO’ya katıldı. Bunda,
Irak’ı işgale hazırlanan Bush yönetiminin çok taraflılığa bağlılık
görüntüsü sergilemeye çalışmasının etkisi olduğu düşünüleXI

bilir. ABD-UNESCO ilişkisindeki gerilim, izleyen yıllarda da
sürdü. Filistin’i örgütün 195. üyesi olarak kabul eden Genel
Konferans kararına cevaben hem İsrail hem de Obama başkanlığındaki ABD yönetimi 2011’de UNESCO’ya aidat ödemeyi
durdurdu. O zamandan beri de ABD’nin önemli oranda borcu
birikti. ABD Birleşmiş Milletler Misyonu’nun verilerine göre,
Birleşik Devletler’in, örgüte önceki bütçelerden 381 milyon dolar
ve normal bütçe için 674 milyon dolar borcu bulunuyor. Ayrıca,
İngiltere, Japonya ve Brezilya gibi ülkeler de çeşitli nedenlerden
dolayı aidatlarını ödeyemediler. Ekim 2017’de Trump
yönetimindeki ABD ile İsrail UNESCO’dan çekildiklerini açıkladı. Normal bütçenin neredeyse yüzde 28’ini oluşturan bu bütçe
kesintisinin bir sonucu olarak, UNESCO benzeri görülmemiş
bir mali ve örgütsel krize girdi. Bu krize tepki olarak, örgüt bir
dizi reform çabasına girişti. Bu reformların şu anda görünür
bir etkisi bulunmuyor. Ancak dünyada eğitim, bilim ve kültür
ağlarını bir araya getiren başka bir kuruluş da bulunmuyor.
Dolayısıyla, yalnızca iletişimsel çevremizi değil, bunun yanında
iletişim dolayımıyla siyasi, ekonomik ve kültürel yaşantımızı
da etkileyen enformasyon ve iletişim teknolojileri ve politikaları
alanında UNESCO’nun çalışmaları hâlâ önemini koruyor.
Gazeteciler Cemiyeti, daha geniş kitleye ulaştırılabilmesi
amacıyla UNESCO’nun kitle iletişim bildirgelerini ikinci kez
basıyor. İlk baskıdan sonra geçen zaman içinde UNESCO’nun
iletişim konularında aldığı iki tavsiye kararı da ikinci baskıya
eklendi: 2015 yılında alınan Sayısal Biçim de Dahil Olmak Üzere Belgesel Mirasın Korunması ve Erişimine İlişkin Tavsiye Kararı ile 2019
yılında alınan Açık Eğitim Kaynakları (AEK) Hakkında Tavsiye Kararı.
Okurların, iletişimin artık merkezde yer aldığı bir dünyayı
anlamlandırmalarına katkıda bulunması dileğiyle…
Ruhdan Uzun
Ankara,
Eylül 2020
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Bildirgelerin Kısa Tarihi
Korkmaz Alemdar
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO
1946 yılında kurulduğunda adında iletişim (communication)
sözcüğü yoktu ama bu alan kurumun etkinliklerinde her zaman
önemli oldu. O kadar ki bugün kültürün simgesi C neredeyse
sadece iletişimi belirtir hale geldi. UNESCO’nun kabul ettiği
bildirgeler de bu gelişmenin bir göstergesidir. Söz konusu
metinler büyük ölçüde ABD politikalarının genel kabul belgeleridir. UNESCO’da sadece tek bir dönem, 70’li yılların sonlarında
sayıları artan ve kendi sorunlarını uluslararası platformlarda
dile getirmeye çalışan Üçüncü Dünya ülkelerinin çabalarıyla
ABD’yi rahatsız eden görüşler ve bir metin (MacBride Raporu,
19801) ortaya çıktı.2 UNESCO tarihindeki bu “kaza” ABD’nin
1984 yılında Ronald Reagan döneminde UNESCO’dan ayrılmasına yol açtı. Thatcher İngiltere’si onu izledi. UNESCO’nun
“yanlış”ı düzeltmesinden sonra örgütte ABD politikaları
yeniden egemen oldu. Bu gelişmeler İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra büyük umutlarla kurulan uluslararası bir kuruluşun
gelişim tarihiyle yakından ilgilidir ve bu tarih dikkate alınmadan UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri’nin anlaşılması zordur.
Genel olarak dikkatlerden kaçan bir noktanın hemen
vurgulanmasında yarar vardır: ABD’nin UNESCO’nun iletişim
politikalarındaki ağırlığı ya da belirleyiciliği İkinci Dünya Savaşı
sonrasına, kuruluş yıllarına gider. Savaş sonrasının büyük gücü
bu ülkede genel olarak sosyal bilimlerde ama özel olarak da
1

2

Bir Çok Ses Tek Bir Dünya, İletişim ve Toplum: Bugün ve Yarın, UNESCO Türkiye
Milli Komisyonu, 1993.
Gelişmelerin ayrıntılı anlatımı için bkz., Nordenstreng, Kaarle, The Mass
Media Declaration of UNESCO, Ablex Publishing, 1984.
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iletişim alanında 1930’lardan itibaren önemli bir bilgi birikimi
oluşmuştu. Bu bilgiler UNESCO’nun kuruluşundan itibaren
kurumun politikalarına yansıtılmaya başlandı. O yıllarda bütün
ülkeleri ilgilendiren konu savaşın yaralarının sarılması için
ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesiydi. Gelişmiş ülkeler
kendilerini çabuk toparladılar ama çok sayıda gelişmemiş ülke
vardı ve onların kalkınma sorunları modernleşme adı altında
gündeme geldi. Çözüm için basın ve radyonun önemli bir rol
oynayabileceği düşüncesi ön plana çıkartıldı. Tıpkı daha sonra
televizyonun ve bugün de internetin kalkınmayı sağlayabileceği
savı gibi. Düşüncenin sahibi elbette ABD idi çünkü 30’lu yıllardan itibaren gazetecilik eğitimini geliştiren, radyo yayınlarını,
telekomünikasyon alanını düzenleyecek örgütü (FCC) kuran,
bugün dünyanın pek çok ülkesinde iletişim kuramları olarak
bilinen bilgi birikimini oluşturan araştırmaları gerçekleştiren,
taraf olduğu çatışmaları propaganda araştırmaları için başarıyla kullanan bu ülkeydi. Birikimini UNESCO politikalarına
yansıttı. Bu seçkin kurum aracılığıyla gazete ve dergi yayını,
radyo yayıncılığı, gazetecilik eğitimi, yaygınlaştı. İkinci Dünya
Savaşı sonrası toplumların gelişmişlik göstergeleri olarak kabul
edilen demir çelik, çimento, elektrik gibi üretim kapasitelerine
yüz kişi başına düşen gazete, radyo alıcısı, kâğıt, sinema koltuğu gibi yeni göstergeler eklendi.
Bu politikalar UNESCO öncülüğünde uygulandı.
İngiltere’nin, Fransa’nın hatta Belçika gibi bir ülkenin bile
sömürge sahibi olduğu Afrika kıtasında gazetecilik eğitimi
başlatıldı, yerel gazete ve dergilerle radyo istasyonları kalkınmayı sağlayacak araçlar olarak sunuldu. Afrika hâlâ savaşlarla,
açlıkla, geri kalmışlıkla mücadele ediyor ama gazetecilik ve
radyo deneyimleri çok arttı. Türkiye’nin ilk dört yıllık basın yayın eğitimini veren Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Ya-
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yın Yüksekokulu da 1965 yılında UNESCO’nun desteği ile
kuruldu. Türkiye’de gazetecilik eğitimi çok önceleri gündeme
gelmiş ama 1950 yılına kadar herhangi bir gelişme sağlanamamıştı.3 Bunun nedeni Cumhuriyet’in 1931 tarihli ilk basın
yasasının gazete sahibi ile sorumlu yazı işleri müdürlerinin lise
ya da üniversite mezunu olmak koşulu getirmesine gazetecilerin direniş göstermesiydi. Yasanın gereğini yerine getirebilmek için Darülfünunun gazetecilik okulu açılması için başlattığı girişim Hakkı Tarık Us ve arkadaşlarının yasadaki eğitim
şartının kaldırılması başarısını göstermesi üzerine unutuldu ve
gazetecilik eğitim koşulu olmayan bir meslek olarak günümüze
kadar geldi.4
1970’li yıllarda UNESCO’da iletişim sorunları tartışılmaya başlandığında dünya koşulları çok farklıydı. Sovyetler
Birliği ve ABD’nin egemenlik mücadelesi yürüttükleri iki kutuplu dünya düzeninde Üçüncü Dünya, Az Gelişmiş ya da
Bağlantısız Ülkeler adlarıyla anılan sayıları giderek artan bir
üçüncü grup daha oluşmuştu. Önde gelen üyeleri arasında
Yugoslavya, Hindistan ve Cezayir’in bulunduğu kalkınma
sorunlarını çözememiş bu ülkeler, dünya ekonomik düzeninin
sorunlu olduğunun farkındaydılar ve bu konunun uluslararası
düzeyde tartışılmasını sağladılar. Ekonomik sorunlarla baş3

4

Alemdar, Korkmaz, “Cumhuriyet Döneminde Gazetecilik Eğitimi Konusunda ilk Girişimler”, İletişim, 1981/3, s. 1-3.
Türkiye’de gazetecilik bir “alaylı” mesleğiydi. Eğitim başlayınca mektepli/
alaylı ayrımının sorun yaratmaması için lise çıkışlı öğrencilerle lise mezunu
gazetecilerin farklı seçme sınavlarıyla birlikte eğitim görmesi sağlandı. 1967
yılından itibaren özel gazetecilik okulları açılınca gazetecilerin büyük bir
çoğunluğu yüksek okul diploması sahibi oldular. Amerikan deneyiminin
Türkiye’de farklı uygulanan bir başka özelliği, deneyimli gazetecilerden
eğitimde yararlanılmaması oldu. Gazetecilik derslerini SBF’nin genç doçentleri vermeye başlayınca gazetecilik eğitimi çoğunlukla gazetecilik deneyimi
olmayan öğretim elemanları tarafından yürütülür oldu.

3

layan sorgulama kısa sürede iletişim konularını da kapsadı.
Cezayir’de toplanan Bağlantısız Ülkeler Konferansı (1973),
Tunus’ta yapılan Arap gazeteciler ve araştırmacılar toplantısı
(1975), Nairobi’de gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı
(1976) görüşlerin belirginleşmesine yol açtı.5 Yeni ekonomik
düzen, sömürgecilik, yeni sömürgecilik konuları gündeme
geldi: Dünya nüfusunun büyük bir kısmının neden açlık, sefalet
ve gerilikle mücadele ettiği konuları devletleri ve uluslararası
örgütleri meşgul etmeye başladı. Bu tartışmalar uluslararası
örgütlerde sayısal çoğunluğa sahip gelişmekte olan ülkelerin
destek ve katkısıyla kararlar alınmasına olanak verdi. Batılı
ülkeleri rahatsız eden bu gelişmelere Sovyetler Birliği’nin
destek verdiği belirtilmelidir.
Söz konusu ülkeler kitle iletişim alanında da ciddi
sorunlar olduğunu tartışmaya başlamışlardı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında haber akışında tam bir eşitsizlik
egemendi. Büyük ülkeler sahip oldukları güçlü haber ajansları ve öteki kitle iletişim araçları sayesinde gelişmeleri kendi
istedikleri gibi -çıkarlarına uygun biçimde- duyurma tekeline
sahiptiler. Bilgilendirmeleri ve yorumları yanlıydı ve genellikle
de haksızdı. İletişim araçları bu ülkeler konusunda var olan önyargılı tutumları destekler yönde haber veriyorlardı. Bu uluslararası anlayışın gelişimine, ırkçılığa, insan haklarına ilişkin
konularda sorunlar yaratıyordu çünkü tam, doğru ve eksiksiz
bilgi alınamamasının kendisi sorun oluşturuyordu.
Bu kaygılar uzun tartışmalar sonucunda 1978 yılında
Kitle İletişim Araçlarının Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine, İnsan Haklarının İlerletilmesine, Irkçılığa, Irk Ayrımına ve Savaş Kışkırtıcılığına Karşı Çıkılmasına Katkısına İlişkin
Temel İlkeler Bildirgesi’nin kabulünü sağladı. Birleşmiş Milletler
5

4

F. Balle, Médias et Sociétés De Gutenberg à Internet, Montchrestien, 8e édition,
Paris, 1997, s. 776-788.

ve UNESCO gündeminde yer alan yeni ekonomik ve iletişim
düzenine göndermeler yapan bu metin UNESCO tarihinin en
dikkat çekici metinlerinden biridir.
Gazetecilerin görev yapmada karşılaştığı sıkıntıların
konuşulması da UNESCO gündeminde önemli bir yer tuttu.
Özellikle çatışma bölgelerinde haber peşinde koşan gazetecilerin can güvenliklerinin sağlanabilmesi önemli bir kaygı konusuydu. Gazetecilerin nasıl korunabileceği konusu UNESCO’da
ayrıntılı bir biçimde tartışılırken, görevli olduklarını belirtecek
bütün olanaklar -kimlik kartı, giyside ayırt edici işaretler vb.gündeme geldi.
Bunlara ek olarak, 1978 yılında kararlaştırıldığı üzere,
UNESCO’nun yeni iletişim düzeni tartışmaları için Sean
MacBride’ın başkanlığında seçkin insanlardan oluşan uluslararası bir komitenin hazırladığı Bir Çok Ses Tek Bir Dünya başlıklı rapor da tartışmaların gündeminde yer aldı. UNESCO
bir yandan yeni dünya iletişim düzenini tartışıyor, bir yandan
gazetecilerin bu yapıda daha güvenli bir biçimde haber elde
etmelerinin yollarını araştırıyor ve tarihin hiçbir döneminde
görülmeyen kapsamlı bir raporla yapılması gerekenleri gerekçelendiriyordu.6
Bu gelişmeler başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerinin
tepkisini çekti: Dengeli haber akışı kavramından nefret ettiler.
Haberin özgür dolaşımından yanaydılar. Hiçbir kurum ya da
kişinin habere müdahalesine gerek yoktu. Haber toplayıp satan
kuruluşlar meslek ilkelerine göre davranır, piyasa koşullarına
göre çalışırlardı. Buralarda çalışan gazetecilere kimsenin herhangi bir isim altında kimlik kartı vermesi kabul edilebilir bir
durum değildi. Bu yaklaşım gazetecilik mesleğinin denetim
6

MacBride Raporu’nun ve sonrasındaki tartışmalar için bkz. Hıfzı Topuz,
“1989’dan Bu Yana Bir Çok Ses Tek Bir Dünya”, s. XIII- XIV, Bir Çok Ses Tek Bir
Dünya içinde.
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altına alınmasını yaratacak tehlikeli bir girişimdi. Aslında
UNESCO’nun kimseye kimlik kartı verme ya da mesleğe girişi
denetleme gibi bir niyeti yoktu ama Batılı ülkelerin de bunu
anlamaya niyetleri yoktu. Önce ABD (1984-2002), sonra İngiltere (1985-1997) UNESCO’dan ayrıldılar; mali yükümlülüklerini
yerine getirmediler.
Sovyetler Birliği’nde Gorbaçov’un başlattığı glasnost ve
perestroika politikaları ile aynı zamanlara rastlayan bu gelişmeler
kaçınılmaz biçimde UNESCO yönetimini de etkiledi. 70’li yılların tanınmış Genel Direktörü Senegalli Amadou-Mahtar
M’Bow görevini 1987 yılında İspanyol Federico Mayor’a
devretti.
Mayor ile başlayan dönem ve sonrası 70’li yılların düşlerinin bir kenara bırakıldığı yıllardır. UNESCO’da yeni iletişim
düzeni tartışmaları sona ermiştir. Federico Mayor bu konuların
UNESCO gündeminden çıktığını 1980’lerin sonlarında açık bir
biçimde dile getirmiştir. Gazeteciler de çatışma alanlarında
kaderleri ile başbaşadırlar.7 MacBride başkanlığında hazırlanan
ve UNESCO Genel Kurulu tarafından kabul edilen raporun
arşiv belgesi olmaktan başka bir özelliği kalmamıştır.
UNESCO’nun kitle iletişim politikalarındaki bu değişikliklerin kökeninde ağırlıklı biçimde uluslararası gelişmeler
yatar. Sovyetler Birliği’nin dağılması, Bağlantısız Ülkelerin
hiçbir zaman tam olarak sağlanamamış dayanışmasının sonu
nihayet küreselleşme kavramı ile anlatılan kapitalizmin dünya
sistemi olma yolundaki başarıları alternatif arayışlarını sona
erdirdi; ABD’nin önderliğinde Batı kapitalizminin egemenlik
dönemi başladı.
7

6

ABD ve müttefiklerinin Irak’ta giriştikleri savaşta çok sayıda gazetecinin
öldüğü biliniyor. Bunların önemli bir bölümü Amerikan silahlı kuvvetlerinin
“kaza sonucu” öldürdüğü muhabirlerdir. Batılı uluslararası haber ajansları
adına görev yapan bu gazeteciler genellikle üçüncü dünya olarak nitelenen
ülke kökenlidirler. Tehlike bölgelerinde nadiren Batılı ülkeler yurttaşı gazeteci vardır.

UNESCO Kitle İletişim Bildirgeleri de bu gelişmeleri gözler
önüne serer. Kitapta yer alan metinlerin ilk üçü hariç tamamı
bu yeni dönemin politikalarını anlatan belgelerdir. Kitle iletişimini geliştiren Batı kapitalizminin değerlerini ve doğrularını
yansıtır. Teknolojinin üstünlüğü ve belirleyiciliği mutlaktır; onu
geliştiren toplumların değerleri ve dünyayı açıklama biçimleri
tek ve mutlak doğrudur. Adı ne olursa olsun, nerede kabul
edilmiş olursa olsun bu metinler gelişen iletişim dünyasının
Batı değerleri ve çıkarları açısından ifadesidir. Bu farklı görüşleri, açıklamaları ihmal eden ve doğal olarak farklı çözüm yollarını öngörme olanaklarını ortadan kaldıran bir durumdur ve
UNESCO’ya atfedilen entelektüel8 bir kurum olma özelliğinin
de sorgulanmasını gerektirir.
8

Bkz., Pulat Tacar, Ellinci Yılında UNESCO “Mozart gibi beyhude mi?”, UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu, 1998, s. 12-20. Tacar başlangıçta örgütün hükümetlerarası bir kuruluş mu yoksa entelektüel bir yapılanmaya mı sahip olacağı
konusunun tartışıldığını yazar. Zamanla birinci düşünce ağırlık kazandı.
Ama benim tanıdığım ve birlikte çalışmaktan onur duyduğum Türkiye Milli
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Arsın Aydınuraz’ın gönlünde UNESCO’nun
hep entelektüel bir yapıya sahip olması yatıyordu. Arsın hoca bu düşünceyi
ulusal komite bünyesinde hep canlı tuttu. Hükümete bildirilecek görüşlerde
olanı ya da bekleneni değil, olması gerekeni iletmeyi görev bildi. Ama herkesin böyle düşünmediği ve hükümet politikalarının ön planda olması gerektiği de yaşanan dünyanın bir gerçeğiydi. UNESCO Genel Konferansı’na
katıldığım 2003 yılında Genel Müdür Koїchiro Matsuura’nın önerdiği
iletişim politikalarının değerlendirildiği toplantıda UNESCO nezdindeki
Büyükelçilik görevlisi konuşmayı benim yapmamı istedi. Gönlünde Türkiye
adına söylenecek sözlerin içten ve doğru olması yattığını bildiğim, benim
MacBride Raporu hakkındaki düşüncelerimi yakından bilen Arsın hocanın
“Bildiklerine ve inandıklarına göre konuş” desteğiyle Genel Müdür’ün C/32
belgesinde internetin yaygınlaştırılmasını öngören politikalarının gerçekçi
ve hakkaniyetli olmadığını anlattım. Arsın hoca başkalarının yanı sıra Prof.
Kaarle Nordenstreng’in gelip tebrik ettiğini ve bana da bir makalesinin
imzalı ayrıbasımını bıraktığını söyledi. Elçilik görevlisi ise “Bizim düşündüğümüzün tam tersini söylediniz” dedi. Değerlendirmem Büyükelçimizi de
hoşnut etmemişti.
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Bugün kitle iletişim dünyasının en önemli konusu internetin yaygınlaştırılmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında,
UNESCO’nun kuruluş yıllarında geliştirilmeye başlayan teknolojilerin -bilgisayar, telefon ve uydu- yarattığı bu olağanüstü iletişim sisteminin dünya coğrafyasının ve nüfusunun tamamını
kapsar biçimde çalıştırılması hedeflenmektedir. Sistemi geliştiren ve dünya ölçeğinde yaygınlaştıran ABD’dir, ama sistemin
yaygınlaşması için uluslararası toplantılar düzenleyen, sözleşmeler hazırlayan Birleşmiş Milletler ve onun eğitim, bilim ve
kültür örgütüdür. Herkes İçin İletişim programı (Information for
All) bu maksatla yürürlüğe konmuştur. Bu dönemin UNESCO
Genel Direktörü de Japon Koїchiro Matsuura’dır (1999-2009).
Bu gelişmeleri anlatmada iki önemli kavram hâlâ uluslararası düzeyde çok sık kullanılmaktadır. Bunlardan biri enformasyon toplumu, öteki bilgi toplumudur. Her ikisi de teknolojik
gelişmelerle ortaya çıkan ve Batı iletişim politikalarının anahtar
kavramlarıdır. Birincisi büyük ölçüde televizyonun yaygınlaşması ve etkisini arttırması ile kendini göstermiştir. Bu etkileyici
iletişim aracının insanları bilgilendirdiği ve yeni bir dönemin
başlangıcı olduğuna inananlar dünyanın enformasyon çağına
girdiğini ilan ettiler. Televizyonun en az yaptığı işlerden
birinin inanılır, güvenilir enformasyon taşımak olduğu zamanla daha iyi anlaşıldı. Onun temel işlevi geniş halk kitlelerini
eğlendirmekti. Bu nedenle dünyanın hangi ülkesi olursa olsun
gelir düzeyi düşük toplumsal katmanların televizyon önünde
geçirdiği zaman sürekli artmaktadır. Bu insanların dünyayı
daha iyi anladığı, yorumladığı ve buna göre davrandığını söylemek zordur. Ama dünya enformasyon çağına girmiştir! Bu
çağ altın dönemini yaşarken bir başkasını daha yanında konuk
etmeye başlamıştır: Bilgi çağı ya da toplumu. Bu yeni dönem
internetin yaygınlaşması ile belirgin hale gelmiştir. İnternetin
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son yıllardaki gelişimi, içeriğinin zenginleşmesi bu kez de onun
insanları bilgi çağına taşıdığı düşüncesini güçlendirmektedir.
Dünyanın her yerinde siyaset adamları, karar vericiler, sıradan
insanları bu gelişmeye inandırmaya çalışmaktadır. İnternetin
bilgi dolaşımını arttırdığı, olağanüstü olanaklarla insanlara
yepyeni kullanım alanları açtığı doğrudur. Ama bunun insanlığı bilgi çağına taşıdığı görüşü abartılıdır. Tıpkı gazetenin ve
radyonun kalkınmayı sağladığı, televizyonun enformasyon
çağını başlattığı gibi. Teknolojik buluşların insan toplumlarında yeni dönemler açtığı konusunda abartıdan uzak sağlıklı
düşünceye gereksinim vardır. Bu nedenle Prof. Aydınuraz’ın
sunuş yazısında belirttiği “bilinçli toplum” kavramını uluslararası topluluğa anlatabilmek ve kabul ettirebilmek zordur. Ama
uğraşılması gereken bir konudur. Çünkü bilinçli toplum geçici
ya da yanıltıcı kavramlar peşinde koşmak yerine bilgiye ulaşan,
düşünen, doğruyu arayan bir toplum arayışı demektir.
Bugün ABD’nin ve gelişmiş sanayi ülkelerinin kitle iletişim
politikalarını uygulayan kurum UNESCO’dur. Bu politikaların
temel metinleri kitapta yer alan Milenyum Bildirgesi, Küresel Bilgi
Toplumu Okinawa Şartı ve Monterrey Uzlaşması’dır. Bu metinler
yeni dünya düzeninin temel ilkelerini, bunların gerçekleştirilme
biçimlerini ortaya koymaktadır. İlkeler 2000’li yıllardan itibaren
yazılmıştır; anlaşılmaları, kabul görmeleri ve yaygınlaştırılmaları için farklı yer ve zamanlarda toplantılar düzenlenmektedir.
Kitap bunların farklı belgelerini değerlendirmeye sunmaktadır:
Windhoek, Alma Ata, Santiago, Bogota, Sofya, Rabat Cenevre,
Belgrad, Dakar, Tunus, Colombo, Medellin, Maputo, Paris,
Daho… Bunların en önemlisi 2003 ve 2005 yıllarında Cenevre
ve Tunus’ta toplanan Enformasyon Toplumu Dünya Zirveleri’dir. Bu iki toplantı çok sayıda ülkenin hükümetlerini, sivil
toplum kuruluşlarını ve uluslararası şirketleri bir araya getiren
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toplantılar olmuştur. İşin daha başından itibaren ilginç bir
yanı vardır. İletişim konuları UNESCO’nun sorumluluğunda olmasına rağmen bu toplantıları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği düzenlemiştir. Bunun nedeni kitle iletişiminin
neyi neden taşıdığından -içeriğinden- çok nasıl taşıdığının
-teknolojisinin- önemli sayılmasıdır. UNESCO sahipliğini yapmasa da bu toplantıların başarısı için bütün gücüyle çalışmıştır. 2003 yılında Genel Müdür Matsuura önem verdiği iki
metnin kabulünü UNESCO Genel Konferansı sırasında İletişim
Komisyonu’ndan ve Genel Kurul’dan rica etmiştir. Bunlar Sanal
Uzaya Evrensel Erişim ve Çok Dilliliğin Geliştirilmesi Sözleşmesi ile
Sayısal Mirasın Korunması Şartı’dır. Bu iki metin yeterince tartışılmadan ve olgunlaştırılmadan sadece Cenevre Zirvesi’ne
UNESCO’nun somut katkısı olması için kabul edilmiştir.
Birincisi çok çabuk unutulmuş, ikincisi UNESCO Sekretaryası
tarafından kısa bir zaman sonra gözden geçirilmeye açılmıştır.9
UNESCO yeni dünya düzeni adı verilen sistem içerisinde artık
iletişim konularını düşünen, politikalarını geliştiren bir kurum
olmaktan çok teknolojinin savunuculuğunu yapan bir örgüte
dönüşmüştür.
Cenevre ve Tunus zirvelerinde tam olarak eski deyimle
Üçüncü Dünya yeni deyimle Kuzey-Güney tartışması olmasa
da iki önemli konu gündeme gelmiştir: İnternetin finansmanı
ve yönetimi. Finansman konusunda somut bir çözüm bulunmamışsa da yönetim konusunda her sene yapılan toplantılar
sorunların tartışıldığı uluslararası foruma dönüşmüştür
(Internet Governance Forum): Atina (2006), Rio de Janeiro
(2007), Hyderabad (2008), Sharm El Sheik (2009), Vilnius (2010),
Nairobi (2011), Bakü (2012), Bali (2013), İstanbul (2014), Joăo
Pessao (2015), Jalisco (2016), Cenevre (2017), Paris (2018), Berlin
9

Bu metin Sayısal Biçim de Dahil Olmak Üzere Belgesel Mirasın Korunması ve Erişimine İlişkin Tavsiye Kararı adıyla 2015 yılında kabul edilmiştir.

10

(2019) toplantıları internetin onu yaratan ve geliştiren ülke olan
A.B.D. dışında nasıl bir yönetime kavuşturulabileceğini daha
uzun süre tartışacak gibi görünmektedir.
UNESCO kitle iletişimine ilişkin bazı önemli konuları
tamamen ihmal etmeseydi belki Örgüt’ün teknolojiyi ön
plana çıkarması dikkatleri bu denli çekmeyebilirdi. Ama
gelişmiş kapitalist ülkelerde bile ulusal düzeyde ortaya çıkan
ve demokratik yönetimler için kabul edilemez bulunan bazı
konular UNESCO tarafından gündeme bile alınmamaktadır.
Bunların en önemlilerinden biri tekelleşme konusudur. Tekelleşmeyi önleyici yasal düzenleme ABD’de 19. yüzyılın sonunda
demokratik toplumların işleyişinde çoğulculuğu tehlikeye
düşürdüğü için gündeme gelmiş ve bugün de önemli sayılan
bir düzenlemedir. Avrupa Parlamentosu’nun dikkatle izlediği
bu konudan hiçbir UNESCO metninde söz edilmez. İletişim
özgürlüğü önemlidir ama bunun sadece gelişmekte olan
ülkelerin siyasal iktidarları tarafından tehlikeye atıldığı varsayılır; sermayenin özgürlüklere getirdiği sınırlama UNESCO
için önemli değildir. Etik konusu önemsenir ama küreselleşme
çağında uluslararası etik düzenlemesinin gereğine inanılmaz.
Somut ve somut olmayan kültürel miras konuları konuşulabilir,
ama kitle iletişiminin yaygınlaştırdığı popüler kültüre ilişkin
konuların gündeme geldiğini görmek olanaksızdır. Öneriler
işitilmez, görüşler tutanaklarda kalır. Bunun sağlıklı bir durum
olduğu söylenemeyeceği gibi, korunması için uluslararası emek
harcanan kültürlerin popüler kültürün baskın gelmesi karşısında
yok olmak zorunda kalabileceği dikkate alınmaz.
Günümüzde UNESCO’nun eleştirilecek politikası da kalmamıştır. Bunun nedeni Donald Trump’ın yönetiminde ABD
ve onu izleyen İsrail ve İngiltere gibi ülkelerin hoşlanmadıkları
her kararda örgütten ayrılma (2017) ve mali yükümlülükleri
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yerine getirmemeleridir. 1946’dan bu yana MacBride Raporu
dışında ABD iletişim politikalarını izleyen, uygulamaya çalışan
örgüt son on yılda teknolojik gelişmelere rağmen önemli hiçbir
konuyu tartışma (!) olanağı bulamamıştır. Bu nedenle UNESCO
Kitle İletişim Bildirgeleri sadece bazı uluslararası metinleri bir
araya getiren bir çalışma değil, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu
yana iletişim alanında olup biteni anlamada yol gösterici bir
yapıttır.
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SERBEST ENFORMASYON AKIŞI, EĞİTİMİ
YAYMAK VE DAHA YAYGIN KÜLTÜREL
ALIŞVERİŞ İÇİN UYDU YAYINLARININ
KULLANIMI TEMEL İLKELER BİLDİRGESİ
(1972)
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Genel
Konferansı, 1972’de 17. oturumunda, Paris’te toplanarak,
Topluluk ya da bireysel izleyiciler için programlar
yayınlayabilen iletişim uydularının gelişmesinin, uluslararası
iletişimin yeni bir boyutunu oluşturduğunu kabul ederek,
UNESCO’nun amacının Anayasası gereğince, eğitim,
bilim ve kültür aracılığıyla uluslararası işbirliğini geliştirerek,
barış ve güvenliğe katkıda bulunmak olduğunu ve bu amacı
gerçekleştirmek için, iletişim araçları ile halkların çok taraflı
bilgi ve anlayışının geliştirilmesi görevinde Örgütün işbirliği
yapacağını ve bu amaçla, söz ve imajlarla düşüncelerin serbest
akışını ilerletmek için gerekli olabilecek bu tür uluslararası
anlaşmaları önereceğini anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Şartı’nın, uluslararasında, eşit haklar ilkesine saygıya dayanan dostane ilişkilerin gelişmesini,
her hangi bir devletin kendi yargı alanı içindeki meselelerde
ayrımcılık yapılmamasını, uluslararası işbirliğinin ve insan
haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesini
Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkeleri arasında açıkça belirttiğini
anımsayarak,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin herkesin, ülke sınırlarına bakmaksızın, herhangi bir medya ile enformasyon ve
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düşünceleri arama, elde etme ve yayma hakkı olduğunu; herkesin eğitim hakkı olduğunu ve herkesin topluluğun kültürel
yaşamına serbestçe katılma hakkı yanı sıra yarattığı her türlü
bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden doğan maddi ve manevi
çıkarlarının korunmasına hakkı olduğunu ilan ettiğini akılda
tutarak,
Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımı konusunda Devletlerin
Etkinliklerinin Yönetilmesinde Yasal İlkeler Bildirgesini (13
Aralık 1963 tarihli, 1962 (XVIII) sayılı ilke kararı) ve 1967 tarihli
Ay ve Diğer Göksel Varlıklar dâhil, Dış Uzayın Keşfi ve Kullanımı konusunda Devletlerin Etkinliklerinin Yönetilmesinde
Yasal İlkeler Anlaşması’nı (bundan sonra Dış Uzay Anlaşması
olarak söz edilecektir) anımsayarak,
Dış Uzay Anlaşması’nın önsözünde belirtilen ve barışa
her hangi bir tehdidi, barışın bozulmasını ya da saldırganlık
eylemini muhtemelen kışkırtmak ya da teşvik etmek için
tasarlanmış propagandayı yasaklayan 3 Kasım 1947 tarihli ve
110 (II) sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilke kararının dış
uzaya uygulanabilir olduğunu; uydu yoluyla iletişimin küresel
ve ayrımcı olmayan bir temelde ulaşılabilir ve kullanışlı olması
gerektiğini ilan eden 20 Aralık 1961 tarihli ve 1721 D (XVI) sayılı
Birleşmiş Milletler ilke kararını göz önüne alarak,
UNESCO Genel Konferansının 14. oturumunda kabul
ettiği Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi’ni akılda
tutarak,
Radyo frekanslarının tüm uluslara ait sınırlı bir doğal
kaynak olduğunu, kullanımının Uluslararası Telekomünikasyon Anlaşması ve bu anlaşmanın Radyo Düzenlemeleri ile
düzenlendiğini ve gerekli frekans tahsisinin uydu yayıncılığının
eğitim, bilim, kültür ve enformasyon için kullanımında zorunlu
olduğunu göz önünde bulundurarak,
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Yayın kuruluşları dâhil olmak üzere, üye devletlerin, bölgesel ve uluslararası örgütlerin, bölgesel uydu yayın hizmetlerinin kurulması ve işletilmesine bütün katılımcı tarafların ortak
olmasını sağlamak için uluslararası işbirliğini bölgesel ve başka
düzeylerde ilerletmesi ve teşvik etmesi gerektiğini öneren, 16
Aralık 1970 tarihli ve 2733 (XXV)sayılı Birleşmiş Milletler Genel
Kurul ilke kararını kaydederek,
Ayrıca, aynı ilke kararının UNESCO’yu, uygun hükümetler
arası örgütlere, sivil toplum örgütlerine ve yayın kuruluşlarına
danışarak, eğitim ve öğretimin, bilim ve kültürün ilerlemesi
için uydu yayıncılığının kullanımını geliştirmeyi sürdürmeye,
çabalarını yetki alanına giren sorunların çözümüne yöneltmeye
çağırdığını kaydederek,
15 Kasım 1972’de, Serbest Enformasyon Akışı, Eğitimi
Yaymak ve Daha Yaygın Kültürel Alışveriş için Uydu Yayınlarının Kullanımı Temel İlkeler Bildirgesi’ni ilan etmektedir:
Madde I
Uluslararası hukuk tarafından yönetilmekte olan Dış
Uzayın kullanımına, uydu yayıncılığının gelişmesine, Birleşmiş
Milletler Şartı ve Dış Uzay Anlaşması başta olmak üzere uluslararası hukukun ilke ve kuralları rehberlik edecektir.
Madde II
1. Uydu yayıncılığı bütün devletlerin egemenliğine ve
eşitliğine saygı gösterecektir.
2. Uydu yayıncılığı, apolitik olacak ve devletlerin ve uluslararası hukukun kabul ettiği gibi kişilerin ve sivil toplum
kuruluşlarının hakları dikkate alınarak yürütülecektir.
Madde III
1. Uydu yayıncılığından, ayrımcılık yapılmaksızın ve kalkınma
düzeylerine bakılmaksızın bütün ülkeler yararlanmalıdır.
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2. Uydu yayıncılığının kullanımı dünya çapında, bölgesel,
hükümetler arası ve mesleki alanda uluslararası işbirliğine
dayanmalıdır.
Madde IV
1. Uydu yayıncılığı bilgiyi yaymanın ve halklar arasında
daha çok anlayış geliştirmenin yeni bir aracını oluşturmaktadır.
2. Bu potansiyellerin gerçekleştirilmesi, izleyicilerin /dinleyicilerin gereksinimleri ve haklarının yanı sıra halklar arasında
barış, dostluk ve işbirliği ile ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişme amaçlarının da göz önüne alınmasını gerektirmektedir.
Madde V
1. Serbest enformasyon akışına yönelik uydu yayıncılığının
amacı, dünyadaki halklar arasında, gelişmiş ve gelişmekte olan
bütün ülkelerin haberlerinin olası daha geniş bir yayılımını
sağlamaktır.
2. Haberlerin dünyaya anında yayılımına olanak veren uydu yayıncılığı, kamuya ulaşan enformasyonun olgusal
doğruluğunu sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesini
gerektirmektedir. Haber yayınları, gerektiğinde belli haberlerin
kaynaklarına atıfta bulunarak, bir bütün olarak haber programlarının sorumlu olduğu varsayılan yapıyı belirleyecektir.
Madde VI
1. Uydu yayıncılığının eğitimi yayma amaçları; eğitimin
yayılmasını hızlandırmak, eğitim olanaklarını artırmak, okul
müfredatlarının içeriğini geliştirmek, eğitimcilerin eğitimini
daha ileriye götürmek, cahillikle mücadeleyi desteklemek ve
yaşam boyu eğitimin güvenceye alınmasına yardımcı olmaktır.
2. Her bir ülke, uydu aracılığıyla halkına yayınlanan
eğitsel programların içeriği konusunda karar verme ve bu tür
programların diğer ülkelerle işbirliği içinde üretildiği durum-
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larda, özgür ve eşit bir temelde planlanmalarına ve yapımlarına
katılma hakkına sahiptir.
Madde VII
1. Kültürel alışverişi ilerletmeye yönelik uydu yayıncılığının amacı; sanatsal gösteriler, spor ve başka önemli olaylar
dâhil olmak üzere birbirlerinin sosyal ve kültürel yaşamları
konusundaki programlardan izleyicilerin/dinleyicilerin daha
önce görülmemiş bir ölçekte yararlanmasına izin vererek,
halklar arasında daha yaygın bir teması ve karşılıklı anlayışı
beslemektir.
2. Kültürel programlar, bütün kültürlerin zenginleşmesini
desteklerken, insanlığın ortak mirasının bir parçası olarak
ülkelerin ve halkların kültürlerini korumak için her birinin
ayırıcı özelliğine, değer ve onuruna ve haklarına saygı
göstermelidir.
Madde VIII
Yayıncılarla onların ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşları, program üretimi ve değişiminde ve teknik ve program
personelinin eğitimi dahil olmak üzere, uydu yayıncılığının
diğer bütün alanlarında işbirliği yapmaya teşvik edilmelidir.

Madde IX
1. Önceki maddelerde konan amaçları daha da ileriye götürmek için, devletlerin enformasyon özgürlüğü ilkesini göz
önüne alarak, yayın kaynağı ülkeden başka ülkelerin halklarına
doğrudan uydu yayıncılığına ilişkin önceki anlaşmaları kabul
etmesi ya da desteklemesi zorunludur.
2. Ticari reklamların yayınlanması kaynak ve alıcı ülkeler
arasında özel anlaşmaya tabi olacaktır.
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Madde X
Başka ülkelere doğrudan yayınlanan programların hazırlanmasında, alıcı ülkelerin ulusal yasalarındaki farklılıklar dikkate alınmalıdır.
Madde XI
Bu Bildirge’nin ilkeleri, insan hakları ve temel özgürlükler
dikkate alınarak uygulanacaktır.
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ BARIŞIN
VE ULUSLARARASI ANLAYIŞIN
GÜÇLENDİRİLMESİNE, İNSAN HAKLARININ
İLERLETİLMESİNE, IRKÇILIĞA, IRK
AYRIMINA VE SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞINA
KARŞI ÇIKILMASINA KATKISINA İLİŞKİN
TEMEL İLKELER BİLDİRGESİ
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı tarafından, 20. oturumunda, Paris’te, 28 Kasım 1978’de ilan
edilmiştir.
Önsöz
Genel Konferans,
Anayasasına göre, UNESCO’nun amacının, “adalet,
hukukun üstünlüğü ve   insan haklarına küresel saygıyı
geliştirmek amacıyla, uluslararasında eğitim, bilim, kültür ve
iletişim   aracılığıyla   işbirliğini geliştirerek,   barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak” Madde I, 1) olduğunu ve bu amacı
gerçekleştirebilmek için Örgütün “söz ve imajlarla düşüncelerin serbest akışını geliştirmek için” (Madde I, 2) çalışacağını
anımsayarak,
Ayrıca, UNESCO Üye Devletler Anayasası’na göre,
“herkes için tam ve eşit eğitim olanaklarına, sınırlanmamış
nesnel gerçek arayışına ve serbest düşünce ve bilgi alışverişine inanıldığı konusunda fikir birliğine varılmış ve halklar
arasında iletişim araçlarını geliştirmeye ve arttırmaya ve bu
araçları karşılıklı anlayışı ve birbirlerinin yaşamları hakkında
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daha doğru ve daha kesin bilgiyi geliştirme amacıyla kullanmaya karar verilmiştir.” (önsözün altıncı paragrafı) ifadesini
anımsayarak,
Birleşmiş Milletler’in Şart’ında belirtilen amaçlarını ve
ilkelerini anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948’de kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ve özellikle, “Herkesin düşünce ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı
vardır. Bu hak düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek,
ülke sınırlarına bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri
herhangi bir medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını
içerir.” Biçimindeki 19. maddesini ve Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 1966’da kabul edilen Uluslararası Sivil ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin aynı ilkeyi ilan eden 19. maddesini ve savaş kışkırtıcılığını, ulusal, ırksal ya da dinsel nefret
savunuculuğunu ve ayrımcılık, düşmanlık ve şiddetin her
biçimini yasaklayan 20. maddesini anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1965’te kabul
edilen Irk Ayrımcılığının Bütün Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi’nin 4. maddesini ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1973’te kabul edilen Soykırım
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Uluslararası Sözleşmesini ve buna göre, bu sözleşmeleri kabul eden devletlerin, ırk
ayrımcılığına ilişkin bütün kışkırtmaları ve eylemleri ortadan
kaldırmak için tasarlanmış acil ve yapıcı önlemler almayı
üstleneceğini ve soykırım suçunun teşvikini ve benzer ayrımcı
politikaları ya da bunların dışavurumunu önleme konusunda
anlaşmaya varacağını anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1965’te kabul
edilen Gençlik içinde Halklar arasında Barış, Karşılıklı Saygı ve
Anlayış İdeallerinin İlerletilmesi Bildirgesi’ni anımsayarak,
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Yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurulmasına ilişkin
olarak Birleşmiş Milletlerin çeşitli kuruluşları tarafından
benimsenen bildirgeleri ve ilke kararlarını ve UNESCO’nun bu
konuda rol almasının istendiğini anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansı tarafından 1966’da kabul
edilen Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi’ni
anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1946’da kabul ettiği
ve şunları ilan eden 59(I) sayılı ilke kararını anımsayarak:
Enformasyon özgürlüğü, insan haklarının temelidir
ve Birleşmiş Milletler’in kutsal saydığı bütün özgürlüklerin
mihenk taşıdır;
[. . .]
Enformasyon özgürlüğü, vazgeçilmez bir öge olarak,
gönüllülük ve kötüye kullanmaksızın onun ayrıcalıklarından
yararlanma yeteneği gerektirmektedir. Temel bir disiplin
olarak da olguları önyargısız biçimde arama ve kötü niyet
olmaksızın bilgiyi yayma konusunda ahlaki bir yükümlülük
gerektirmektedir.
[. . .]
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1946’da kabul
ettiği ve barışa herhangi bir tehdidi, barışın bozulmasını
ya da saldırganlık eylemini muhtemelen kışkırtmak ya da
teşvik etmek için tasarlanmış bütün propaganda biçimlerini
yasaklayan 110 (II) sayılı ilke kararını anımsayarak,
Genel Kurulun 1947’de kabul ettiği ve devletler arasındaki
dostça ilişkilere zarar verebilen yanlış ya da çarpıtılmış
haberlerin yayılmasıyla savaşmak için üye devletleri, anayasal
prosedürlerinin sınırları içinde, önlemler almaya çağıran 127
(II) sayılı ilke kararının yanı sıra Genel Kurulun kitle iletişim
araçlarına ve bu araçların devletler arasında barışın, güvenin ve
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dostane ilişkilerin güçlendirilmesine katkısına ilişkin diğer ilke
kararlarını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansının 1968’de kabul ettiği ve
UNESCO’nun amacının koloniciliğin ve ırkçılığın ortadan
kaldırılmasına yardım etmek olduğunu belirten 9.12 sayılı
ilke kararını ve Genel Konferansın 1976’da kabul ettiği ve
koloniciliğin, yeni koloniciliğin ve ırkçılığın bütün biçimlerinin ve dışavurumlarının UNESCO’nun temel amaçlarıyla
uyuşmadığını ilan eden 12.1 sayılı ilke kararını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansının 1970’de kabul ettiği,
barışın ve insan refahının yararına olarak uluslararası anlayış
ve işbirliğinin geliştirilmesine, uluslar arasında savaş, ırkçılık,
ırk ayrımcılığı ve nefret yanlısı propagandaya karşı çıkılmasına
enformasyon medyasının katkısı konusundaki 4.301 sayılı ilke
kararını anımsayarak ve kitle iletişim araçlarının bu amaçların
gerçekleştirilmesindeki temel katkısının farkında olarak,
UNESCO Genel Konferansının 20. oturumunda kabul
ettiği Irk ve Irksal Önyargı Bildirgesi’ni anımsayarak,
Özellikle UNESCO içinde verilen önemin de gösterdiği
gibi, modern toplumda enformasyon sorunlarının karmaşıklığının, onlara getirilen çözümlerin çeşitliliğinin, bakış açılarının
ve kültürel kimliklerinin dikkate alınmasını isteyen bütün ilgili
tarafların yasal isteklerinin bilincinde olarak,
Gelişmekte olana ülkelerin, yeni, daha adil ve daha etkili
bir dünya enformasyon ve iletişim düzeni kurma isteklerinin
bilincinde olarak,
1978 Kasımının 28. gününde Kitle İletişim Araçlarının
Barışın ve Uluslararası Anlayışın Güçlendirilmesine, İnsan
Haklarının İlerletilmesine, Irkçılığa, Irk Ayrımına ve Savaş
Kışkırtıcılığına Karşı Çıkılmasına Katkısına ilişkin Temel İlkeler
Bildirgesi’ni ilan etmektedir.
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Madde I
Barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesi, insan
haklarının ilerletilmesi ve ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve savaş
kışkırtmasına karşı çıkılması, enformasyonun serbest akışını,
daha geniş ve daha dengeli yayılımını gerektirmektedir. Kitle
iletişim araçlarının bu amaca yapacağı önde gelen bir katkı
vardır. Bu katkı, enformasyonun ele alınan konunun farklı
yönlerini yansıttığı ölçüde daha etkili olacaktır,
Madde II
1. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin tamamlayıcı bir
parçası kabul edilen düşünce, ifade ve enformasyon özgürlüğünün uygulanması, barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesinde yaşamsal bir etkendir.
2. Kamunun enformasyona erişimi, mevcut enformasyon
kaynakları ve araçlarının çeşitliliği ile garanti edilmelidir, böylece her bir bireyin olguların gerçekliğini kontrol edebilmesi
ve olayları nesnel biçimde değerlendirebilmesi sağlanır. Bu
amaçla, gazeteciler haber verme özgürlüğüne ve enformasyona
erişimde bütün olası kolaylıklara sahip olmalıdır. Aynı şekilde,
kitle iletişim araçlarının halkların ve bireylerin ilgilerine
duyarlı olması, böylece enformasyonun işlenmesine kamunun
katılımını geliştirmesi önemlidir.
3. Barışı ve uluslararası anlayışı gerçekleştirmek amacıyla,
insan haklarını ilerletmek ve ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve savaş
kışkırtıcılığına karşı koymak için dünyadaki kitle iletişim
araçları, rollerinin bir gereği olarak, özellikle kolonicilik, yeni
kolonicilik, yabancı işgali ve ırk ayrımcılığı ve zulmün bütün
biçimlerine karşı mücadele eden ve kendi bölgeleri içinde seslerini duyuramayan ezilen halklara söz vermek suretiyle insan
haklarını ilerletmeye katkıda bulunmaktadır.
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4. Kitle iletişim araçlarının, etkinlikleriyle bu bildirgenin ilkelerini ilerletecek bir konumda olması isteniyorsa,
gazetecilere ve diğer kitle iletişim araçları çalışanlarına kendi
ülkelerinde ya da yurtdışında mesleklerini yapmaları için en
iyi koşulları garanti eden korumanın sağlanması zorunludur.
Madde III
1. Kitle iletişim araçları, barışın ve uluslararası anlayışın
güçlendirilmesine ve ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve savaş kışkırtıcılığına karşı çıkılmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır.
2. Saldırgan savaş, ırkçılık, ırk ayrımcılığı ve diğer şeyler
yanında önyargı ve cahilliğin neden olduğu başka insan hakları ihlallerine karşı koymada, kitle iletişim araçları, bütün
halkların amaçları, istekleri, kültürleri ve gereksinimlerine ilişkin
enformasyonu yaymak suretiyle, cahilliğin ve halklar arasındaki
yanlış anlamaların giderilmesine, bir ülkenin uyruklarının
diğerlerinin gereksinim ve arzularına duyarlı hale getirilmesine,
ırk, cinsiyet, dil, din ya da milliyet ayrımı yapmaksızın bütün
ulusların, bütün halkların ve bütün bireylerin haklarına ve onurlarına saygıyı güvenceye almaya ve yoksulluk, yetersiz beslenme
ve hastalıklar gibi insanlığı etkileyen büyük kötülüklere dikkat
çekmeye katkıda bulunmaktadır; dolayısıyla, devletlerin uluslararası gerilimin azaltılmasını, uluslararası anlaşmazlıkların
barışçı ve adil çözümünü desteklemeye en uygun politikalarını
belirlemelerini teşvik etmektedir.
Madde IV
Kitle iletişim araçlarının, insan haklarını, bütün insan
varlığı içinde ve bütün ulusların arasında hakların eşitliğini ve
ekonomik ve sosyal gelişmeyi ilerletmek amacıyla, genç insanların barış, adalet, özgürlük, karşılıklı saygı ve anlayış ruhuyla
eğitilmelerinde oynadığı önemli bir rol vardır. Aynı şekilde,
kitle iletişim araçları genç kuşağın görüş ve arzularının bilinir
hale getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
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Madde V
Düşünce, ifade ve enformasyon özgürlüğüne saygı
göstermek amacıyla ve enformasyon bütün bakış açılarını
yansıtabileceği için, haklarında yayınlanan ya da yayılan enformasyonun insan haklarını ilerletme ve yayılan ırkçılığa, ırk
ayrımcılığına ve savaş kışkırtıcılığına karşı gelme çabalarını
ciddi biçimde zarara uğrattığını düşünenlerin bakış açıları
önemlidir.
Madde VI
Adil ve kalıcı bir barışın kurulması ve gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik ve siyasal bağımsızlığının sağlanabilmesi
için enformasyon akışında, yeni bir denge ve daha fazla karşılıklı ilişki oluşturmak üzere, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasında ve gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarında
enformasyon akışı dengesizliklerini düzeltmek zorunludur. Bu
amaçla, bu ülkelerin kitle iletişim araçlarının, güçlenmelerini,
genişlemelerini ve kendi aralarında ve gelişmiş ülkelerin kitle
iletişim araçlarıyla işbirliği yapmalarını sağlayacak koşullara
ve kaynaklara sahip olmaları zorunludur.
Madde VII
Birleşmiş Milletler’in farklı kuruluşları tarafından kabul
edilmiş ilke kararlarına dayanan ve evrensel olarak onaylanmış
amaçlara ve ilkelere ilişkin tüm enformasyonu daha geniş
biçimde yaymak suretiyle, kitle iletişim araçları, insan haklarının
ilerletilmesi ve daha adil ve eşit bir uluslararası ekonomik
düzen kurulması için, barışın ve uluslararası anlayışın güçlendirilmesine daha etkin biçimde katkıda bulunmaktadır.
Madde VIII
Mesleki kuruluşlar ve gazetecilerin ve kitle iletişim araçlarının diğer çalışanlarının mesleki eğitimine katılan ve onların
işlevlerini daha sorumlu bir biçimde yerine getirmelerine
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yardım eden insanlar, kendi etik kurallarını düzenler ve
uygulamalarını sağlarken, bu bildirgenin ilkelerine özel bir
önem vermelidir.
Madde IX
Bu Bildirge’nin ruhuna uygun olarak, gazetecilerin ve
diğer kitle iletişim araçları çalışanlarının işlevlerini yerine
getirmesinde serbest enformasyon akışı ve enformasyonun
daha geniş ve daha dengeli yayılma ve korunma koşullarının
yaratılmasına katkıda bulunmak, uluslararası topluluğa düşmektedir. UNESCO’nun bu bakımdan değerli bir katkı yapmasına ilişkin konumu iyi belirlenmiştir.
Madde X
1. Enformasyon özgürlüğünü garanti etmek için tasarlanmış
kurucu hükümler ve uygulanabilir uluslararası belgeler ve
anlaşmalar gereğince, mesleki açıdan ilgili örgütler ve kişilerin,
bu bildirgenin amaçlarına ulaşma konusundaki enformasyonu
yaymasını sağlayacak koşulları dünya çapında oluşturmak ve
sürdürmek zorunludur.
2. Enformasyonun serbest akışının ve daha geniş ve daha
dengeli bir dağılımının teşvik edilmesi önemlidir.
3. Bu amaçla, devletlerin, gelişmekte olan ülkelerde kitle iletişim araçlarının kendilerini güçlendirmelerine ve genişletmelerine olanak sağlayan yeterli koşulları ve kaynakları
elde etmelerini kolaylaştırmaları ve hem aralarındaki hem de
gelişmiş ülkelerin kitle iletişim araçlarıyla işbirliğini desteklemeleri gerekmektedir.
4. Aynı şekilde, eşit haklar, karşılıklı yarar ve insanlığın
ortak mirasını birleştirmeye götüren kültürel çeşitliliğe saygı
temelinde, başta farklı ekonomik ve sosyal sistemlere sahip
olanlar arasında olmak üzere, bütün devletler arasında iki
taraflı ve çok taraflı enformasyon alışverişlerinin teşvik edilmesi
ve geliştirilmesi zorunludur.
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Madde XI
Bu Bildirge’nin tam anlamıyla etkili hale getirilebilmesi
için, Birleşmiş Milletler’in yasal ve yönetsel hükümleri ve
diğer zorunlulukları gereğince, kitle iletişim araçlarının İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi hükümlerine ve Birleşmiş Milletler
Genel Kurulunun 1966’da kabul ettiği Uluslararası Sivil ve
Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde ilan edilen ilkelere uygun olarak
çalışması için uygun koşulları garanti etmek zorunludur.
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MEXICO BİLDİRGESİ
Uluslararası ve bölgesel gazetecilik meslek örgütleri temsilcileri
tarafından 3 Nisan 1980’de Mexico City’de kabul edilmiştir.
(UNESCO himayesinde, 1-3 Nisan 1980’de uluslararası ve
bölgesel gazetecilik örgütleri arasında yapılan ikinci danışma
toplantısı)
Bizler, 1-3 Nisan 1980’de Mexico City’de toplanarak her
kıtadan yaklaşık 300.000 profesyonel gazetecinin bir araya
geldiği uluslararası ve bölgesel hükümet dışı örgütlerin
temsilcileri olarak,
Anayasası ile uluslararası barış ve güvenliğe katkıda
bulunma görevi verilen ve bu amaçla halklar arasında karşılıklı
anlayışın ve birbirlerinin yaşamlarına ilişkin daha doğru ve
daha eksiksiz bilginin yanı sıra nesnel gerçeğin mutlak arayışını
teşvik eden UNESCO’ya desteğimizi ilan ediyoruz;
UNESCO Genel Konferansının 1978’deki 20. oturumunda
oybirliği ile kabul ettiği Kitle İletişim Araçlarının Barışı
ve Uluslararası Anlayışı Güçlendirmeye, İnsan Haklarını
Geliştirmeye ve Irkçılık, Irk Ayrımcılığı ve Savaş Kışkırtıcılığına
Karşı Çıkmaya Katkısına ilişkin Temel İlkeler Bildirgesi’ne
taahhütümüzü ilan ediyoruz;
Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın 1975’te
Helsinki’de imzalanan Nihai Senedi başta olmak üzere, enformasyon alanında barışçı ve demokratik ilişkileri teşvik etmek
üzere tasarlanmış diğer ilgili uluslararası topluluk belgelerine
saygımızı ifade ediyoruz;
Capri ve Jablona’daki Avrupalı Gazetecilerin geleneksel toplantılarının yanı sıra Bağdat’taki Arap-Avrupalı
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Gazeteciler diyalogu, And bölgesi gazetecilerinin toplantısı
ve Güney-Doğu Asya’da gazeteciler derneklerinin iki taraflı
toplantıları gibi, çalışan gazetecilerin meslek örgütleri arasında
bağlantıyı ve işbirliğini sürdürme ve daha da geliştirme isteğimizi ilan ediyoruz; UNESCO tarafından düzenlenen, 1978’de
Paris’te başlayan ve şimdi Mexico’da devam eden uluslararası
ve bölgesel gazetecilik örgütleri arasındaki danışma toplantılarının sonuncusunda, bizler, bu toplantıların komşu ülkelerdeki
gazeteciler arasında da düzenlenmesini ve gazetecilik örgütleri
arasındaki ilişkilerin tam eşitlik, karşılıklı saygı ve ilgili örgütlerin iç işlerine karışmamaya dayandığının farkına varılmasını
öneriyoruz;
1979’da FELAP’ın İkinci Kongresi’nde Latin Amerika
Gazetecilik Etiği Kurallarının benimsenmesinin de gösterdiği
gibi, gazetecilik meslek etiğini birleştirme konusundaki son
gelişmelerin farkındayız;
Mevcut ulusal ve bölgesel gazetecilik etik kurallarının
yanı sıra hukuki nitelikteki çeşitli uluslararası belgelerde yer
alan ilgili hükümlerin ortak zeminini temsil eden aşağıdaki
ilkelerin içeriğini çözümleyen bütün uluslararası, bölgesel ve
ulusal gazetecilik örgütlerine, uluslararası bir etik kuralları
taslağı hazırlama amacıyla, bu ilkeleri kendi etik kurallarına
dahil etmelerini öneriyoruz:
I. İlke: Kişilerin Doğru Enformasyon Hakkı
Kişi ve bireylerin kesin ve kapsamlı enformasyon araçlarıyla gerçekliğin nesnel bir resmini edinmenin yanı sıra
kendilerini çeşitli kültür ve iletişim araçlarıyla özgürce ifade
etme hakları vardır.
II. İlke: Gazetecinin Sosyal Sorumluluğu
Gazetecinin başta gelen görevi, bu doğru ve güvenilir
enformasyon hakkına, ticari mal değil sosyal gereksinim olarak
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anlaşılan enformasyon hakkına hizmet etmektir; bu, gazetecinin iletilen enformasyonun sorumluluğunu paylaşması,
dolayısıyla, yalnızca medyayı denetleyenlere karşı değil, nihai
olarak çeşitli sosyal çıkarları kapsayan geniş bir kamuya karşı
hesap verebilir olması demektir.
III. İlke: Gazetecinin Mesleki Dürüstlüğü
Gazetecinin sosyal rolü, gazetecinin görüşlerine aykırı
işler yapmaktan ya da enformasyon kaynaklarını açıklamaktan
kaçınmasının yanı sıra, çalıştığı medyanın karar verme
süreçlerine katılma hakkı başta olmak üzere, mesleğin yüksek
dürüstlük standartlarını sürdürmesini gerektirir. Mesleki
dürüstlük, gazetecinin, genel yarara aykırı bir özel çıkardan
herhangi bir biçimde rüşvet ya da promosyon kabul etmesine
izin vermez. Aynı biçimde, intihal de bir meslek standardı
ihlalidir.
IV. İlke: Kamusal Erişim ve Katılım
Mesleğin doğası, ayrıca, gazetecinin, düzeltme veya cevap
ve düzeltme hakkı dahil olmak üzere kamunun enformasyona
erişimini ve medyaya katılımını teşvik etmesini gerektirir.
V. İlke: Mahremiyete ve İnsan Onuruna Saygı
Gazetecinin mesleki standartlarının ayrılmaz bir parçası,
başkalarının haklarının ve ünlerinin karalama, iftira, lekeleme
ve hakaretten korunmasına ilişkin uluslararası ve ulusal hukuk
kuralları uyarınca, kişilerin mahremiyet hakkına ve insan
onuruna saygıdır.
VI. İlke: Kamusal Çıkara Saygı
Aynı biçimde, gazetecinin mesleki standartları, demokratik kurumlara ve genel ahlaka gereken saygının gösterilmesini
gerektirir.
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VII. İlke: Evrensel Değerlere ve Kültürlerin Çeşitliliğine Saygı

Ayrıca, gerçek bir gazeteci, her bir kültürün ayırıcı
niteliği, değeri ve haysiyetinin yanı sıra her bir halkın kendi
siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sistemini özgürce seçme
ve geliştirme hakkına saygı gösterirken, hümanizmin evrensel
değerlerini, her şeyden önce barışı, demokrasiyi, insan
haklarını, sosyal gelişmeyi ve ulusal özgürleşmeyi savunur.
VIII. İlke: İnsanlığın İhlaline Karşı Mücadele
Sonuç olarak, gerçek bir gazeteci, saldırgan savaşları
ve başta nükleer silahlar olmak üzere silahlanma yarışını ve
diğer şiddet, nefret ya da ulusal, ırksal veya dinsel ayrımcılık
biçimlerini, zalim rejimlerin baskısını olduğu kadar kolonicilik ve yeni koloniciliğin bütün biçimlerini haklı çıkarma ya
da kışkırtmaya karşı mücadele etme sorumluluğunu üstlenir.
Bu mücadele, uluslararası yumuşamaya, silahsızlanmaya ve
ulusal kalkınmaya olanak sağlayan bir fikir iklimine katkıda
bulunur. Bu, gazetecinin, uluslararası sözleşme, bildirge ve ilke
kararlarında yer alan ilgili hükümlerden haberdar olduğu bir
meslek etiğidir.
IX. İlke: Enformasyon ve İletişim Alanında Yeni Uluslararası Düzenin Desteklenmesi
Gazetecinin mücadelesi, evrensel olarak kabul edilen
amaçları, çağdaş dünyada genelde yeni uluslararası ilişkilere, özelde uluslararası enformasyon düzenine doğru
giden bir hareket çerçevesine yerleştirir. Yeni Uluslararası
Ekonomik Düzenin tamamlayıcı bir parçası olarak anlaşılan
bu yeni düzen, halkların barış içinde bir arada var olması
temelinde ve kültürel kimliklerine tam anlamıyla saygı gösterilmesiyle enformasyon ve iletişim alanının kolonicilikten
kurtarılmasını ve demokratikleştirilmesini amaçlamaktadır.
Gazetecinin, başta devletler ve halklar arasında barışçıl ve
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dostça ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi olmak üzere, enformasyon alanındaki uluslararası ilişkilerin bu demokratikleşmesi sürecini destekleme konusunda özel bir yükümlülüğü
bulunmaktadır.
X. İlke: Gazetecinin Nesnel Gerçekliğe Bağlılığı
Son olarak, gerçek bir gazeteci, olguları kendi bağlamlarına uygun biçimde özenle haberleştirerek, temel bağlantılara
dikkati çekerek ve yakışıksız vurgularla çarpıtılmasına yol
açmadan, gazetecinin yaratıcı yeteneğinin harekete geçmesiyle kendini nesnel gerçekliğe dürüstçe adayarak, yukarıda
sıralanan ilkelere katkıda bulunur. Böylece, kamunun olayların
kaynağı, doğası ve özünü, süreçleri ve devlet işlerini olabildiğince nesnel bir biçimde anlaması sağlanarak, doğru ve kapsamlı bir dünya resmini biçimlendirmesini kolaylaştırmaya
yetecek malzeme sağlanır.
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TALLOIRES BİLDİRGESİ
(1981)
Bizler, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen gazeteciler,
muhabirler, editörler, fotoğrafçılar, yayıncılar ve radyo/tv
yayıncıları, özgür bir basına karşılıklı adanmışlığımızla bağlı
olarak,
Dünya çapında serbest enformasyon akışını geliştirme
yöntemleri üzerinde düşünmek ve bu serbest akışa herhangi bir
saldırıya karşı koyma kararlılığımızı göstermek için Fransa’nın
Talloires kentinde 15-17 Mayıs 1981 tarihlerinde toplanarak,
19. maddesinde, “Herkesin düşünce ve düşüncelerini
açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden
ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına bakılmaksızın
enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir medya ile arama,
elde etme veya yayma hakkını içerir” ifadesi yer alan İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin amaçlarını desteklemeye karar
vermiş bulunuyoruz,
“Söz ve imajlarla enformasyonun serbest akışını
ilerletmek” için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu’nun kuruluş taahhütünü önemseyerek,
Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler anlaşmasında
belirtildiği gibi, “insan onuruna ve değerine, kadın ve erkeklerin, büyük ve küçük ulusların eşit haklarına” olan ortak bir
inancı paylaştığımızın bilinciyle,
Ayrıca, 1975’de Finlandiya’nın Helsinki kentinde sonuçlanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nihai senedini
imzalayan devletlerin “her türlü enformasyonun daha serbest
akışı ve daha geniş yayılımını geliştirmek ve enformasyon
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alanında işbirliğini ve diğer ülkelerle enformasyon alışverişini
teşvik etmek için ve bir katılımcı devletten gelen gazetecilerin,
bir başka katılımcı devlette mesleğini yapmasının koşularını
geliştirmek için” söz verdiklerini ve özellikle “enformasyona
erişim ve enformasyon alışverişi dolaşımını geliştirmeyi”
destekleme niyetlerini dile getirdiklerini anımsayarak,
1. Bizler, bu ilkelere taahhütümüzü bildiriyoruz ve bütün
uluslararası kuruluşları ve ulusları bu ilkelere sadakatle
bağlanmaya çağırıyoruz.
2. Bizler, serbest düşünce ve enformasyon akışının karşılıklı anlayışın ve dünya barışının temeli olduğuna inanıyoruz.
Haber ve enformasyon dolaşımı üzerindeki kısıtlamaların,
uluslararası anlayışın çıkarlarına aykırı olduğunu, İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesinin, UNESCO anayasasının ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nihai belgesinin ihlali
olduğunu ve Birleşmiş Milletler Anlaşmasıyla uyuşmadığını
düşünüyoruz.
3. Bizler, evrensel insan hakkından, bu hakkın haber ve
düşüncenin özgür dolaşımını gerektirdiğinden haberdar olunmasını destekliyoruz. Bu temel hakka herhangi bir müdahalede
bulunulmasına şiddetle karşıyız.
4. Bizler, halkın ve basının, resmi ve gayriresmi tüm enformasyon kaynaklarına serbest erişiminin sağlanması ve güçlendirilmesi gerektiği konusunda ısrarlıyız. Basın özgürlüğünün
inkar edilmesi, bireyin bütün özgürlüklerinin inkar edilmesidir.
5. Bizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerinin, zararlı ya da can sıkıcı gördükleri enformasyonun
haberleştirilmesini sıklıkla kısıtladığının ya da başka yollarla
engellediğinin ve hükümetlerin bu kısıtlamaları haklılaştırmak
için genellikle ulusal çıkarlara başvurduğunun farkındayız.
Bununla birlikte, serbest ve açık habercilikle halkın çıkarına ve
dolayısıyla ulusun çıkarına daha iyi hizmet edileceğine inanı36

yoruz. Bir ulusun ve halkının karşılaştığı sorunların daha iyi
anlaşılması güçlü bir kamusal tartışmadan beslenir ve çözümlere ilişkin daha önemli yeniliklerin anlaşılmasını sağlar.
6. Bizler, bir toplumda kamusal çıkara en çok hizmetin
haber medyasının çeşitliliğiyle sunulduğuna inanıyoruz.
Genellikle, bazı ülkelerin basılı gazete, radyo ve televizyon
istasyonu çeşitliliğini destekleyemeyeceği, çünkü, ekonomik
bir temelin olmadığı ileri sürülmektedir. Çeşitli bağımsız
medyaların herhangi bir nedenle olmadığı bir yerde, mevcut
enformasyon kanalları farklı bakış açılarını yansıtmalıdır.
7. Bizler, reklamcılığın, bir müşteri hizmeti olarak ve güçlü
ve kendini sürdürebilir bir basına finansal destek sağlamadaki
öneminin farkındayız. Finansal bağımsızlık olmaksızın, basın
bağımsız olamaz. Bizler, editoryal kararların, reklamcılığın
baskısından kurtarılması gerektiği ilkesine bağlıyız. Aynı
zamanda, reklamcılığı önemli bir enformasyon ve fikir kaynağı
olarak görüyoruz.
8. Bizler, yeni teknolojilerin uluslararası enformasyon
akışını giderek kolaylaştırmakta olduğunun ve birçok ülkedeki
haber medyasının bu gelişmeden yeterince yararlanamadığının
farkındayız. Uluslararası örgütlerin ve diğer kamusal ve
özel kuruluşların bu dengesizliği düzeltme ve basın ve yayın
kuruluşlarının ve gazetecilik mesleğinin dünya çapında gelişmesini desteklemek için bu teknolojiyi ulaşılır kılma çabalarını
destekliyoruz.
9. Bizler, modern toplumda haber ve enformasyon
konusunda UNESCO’da ve diğer uluslararası kuruluşlarda
geçen tartışmaların, artık yapıcı amaçlar önermesi gerektiğine
inanıyoruz. Bizler, aşağıdaki konularda ikna olmuş biçimde,
bu tartışmanın akışı sırasında ortaya çıkan birkaç özel sorun
konusundaki görüşlerimizi bir kez daha onaylıyoruz:
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• Enformasyon ve düşünce üzerindeki sansür ve diğer
keyfi denetim biçimleri ortadan kaldırılmalıdır; halkın
haber ve enformasyon hakkı sınırlanmamalıdır.
• Gazetecilerin, resmi ya da gayri resmi, farklı haber ve
düşünce kaynaklarına erişimi, kısıtlanmamalıdır. Bu
erişim, halkın enformasyona erişiminden ayrılamaz.
• Uluslararası gazetecilik etik kuralı olmamalıdır; bakış
açılarındaki çoğulculuk bunu olanaksız hale getirir.
Bir ülkede gazetecilik etik kuralları kabul edilmişse,
bunu basın belirlemesi ve uygulanmasının gönüllü
olması gerekir. Bu kuralların hükümetler tarafından
belirlenmesi, dayatılması veya izlenmesi basın üzerinde
resmi bir denetim aracına dönüşmeden yapılamaz; bu
da basın özgürlüğünün inkârı olur.
• Basın mensupları, ulusal ve uluslararası hukukun
bütün korumasından yararlanmalıdır. Bizler, özel
bir koruma ya da herhangi bir özel konum peşinde
değiliz ve koruma adına gazetecileri denetleyebilecek
önerilerin karşısındayız.
• Herhangi bir kişinin gazetecilik yapma özgürlüğü
üzerinde hiçbir kısıtlama olmamalıdır. Gazeteciler,
mesleki çıkarlarını koruyacak örgütleri biçimlendirmede
özgür olmalıdır.
• Ulusal ya da uluslararası kuruluşların gazetecilere
yetki belgesi vermesine ya da onları yetkilendirme
yerine gazetecilerden özel koşullar istenmesine izin
verilmemelidir. Bu tür önlemler, gazetecileri, özgür bir
basınla çelişen denetimlere ve baskılara teslim eder.
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• Basının mesleki sorumluluğu, doğrunun peşinde
olmaktır. Basının sorumluluklarını yasalaştırma ya
da himaye altına alma, onun bağımsızlığını yok eder.
Gazetecilik sorumluluğunun nihai garantörü serbest
düşünce alışverişidir.
• Bütün gazetecilik özgürlükleri, basın ve yayın
medyasına eşit olarak uygulanmalıdır. Yayın medyası,
birçok ülkede, haber ve enformasyonun birincil
tedarikçisi olduğu için, yayın kanallarını haber ve
düşüncelerin özgürce geçişine açık tutmak ulusların
başta gelen gereksinimidir.
10. Bizler, dünya çapında serbest enformasyon akışını
artıracak bütün samimi çabalarla işbirliği yapmaya söz
veriyoruz. UNESCO ve diğer hükümetler arası kuruluşların,
haber içeriğini düzenleme ve basının kurallarını belirleme
girişimlerini terk etme zamanının geldiğine inanıyoruz.
Onun yerine, çabalar, teknolojik ilerlemeyi geliştirme, mesleki
yer değiştirmeleri ve donanım transferini artırma, iletişim
tarifelerini düşürme, daha ucuz gazete kâğıdı üretme ve haber
medyasının yeterliliklerinin gelişmesinin önündeki başka
engelleri kaldırma gibi, daha önceki sorunlara pratik çözümler
bulmaya yöneltilmelidir.
Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden gelmiş olalım,
basın mensupları olarak çıkarlarımız, özünde aynıdır: Bizimki,
mesleki üretim ve dağıtım gücümüz dahilindeki daha özgür,
en kesin ve tarafsız enformasyona ilişkin ortak bir bildirgedir.
Bizler, bazı ülkelerde insanların özgür bir basına hazırken,
başka ülkelerdeki insanların bu özgürlükten yararlanmak için
yeterince gelişmediğini öne süren basın kuramcılarının ve
ulusal ve uluslararası yetkililerin görüşünü reddediyoruz.
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Bizler, bazı ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda, özellikle
enformasyon bakımından, hükümetin çıkarlarını bireyin çıkarlarının üzerine koyma eğiliminin artmasından büyük kaygı
duyuyoruz. Devletin birey için var olduğuna ve kişi haklarını
yüceltme görevi bulunduğuna inanıyoruz. Özgür bir basının
nihai tanımının hükümetlerin ya da uluslararası kuruluşların
etkinliklerinde değil, fakat daha çok profesyonellikte, dinçlikte,
cesarette ya da tek tek gazetecilerde olduğuna inanıyoruz.
Basın özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Bizler, bu hakkı
yüceltmek için ortak hareket etmeye söz veriyoruz.
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WINDHOEK BİLDİRGESİ
UNESCO Genel Konferansının 26. oturumunda onaylanmıştır
(1991)
Bizler, Birleşmiş Milletler/Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü’nün Bağımsız ve Çoğulcu bir Afrika Basının
Geliştirilmesi Semineri’nin katılımcıları olarak, 29 Nisan-3
Mayıs 1991 tarihleri arasında Namibya’nın Windhoek kentinde
toplanmış bulunuyoruz;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni anımsayarak,
Enformasyonun temel bir insan hakkı olduğunu belirten
14 Aralık 1946 tarihli ve 59(I) sayılı Genel Kurul ilke kararını
ve insanlığa hizmet için enformasyona yönelik 11 Aralık 1990
tarihli ve 45/76 A sayılı Genel Kurul ilke kararını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansının, “ulusal düzeyde olduğu kadar
uluslararası düzeyde de söz ve imajlarla düşüncelerin serbest
akışı”na odaklanan 1989 tarihli ve 25C/104 sayılı ilke kararını
anımsayarak,
Seminerin açılışında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bağlı Kamusal Enformasyon Bölümü tarafından ve
UNESCO’nun İletişim, Enformasyon ve Bilişim Genel Müdür
Yardımcısı tarafından verilen demeçleri takdirle karşılayarak,
Semineri düzenlediği için Birleşmiş Milletler’e ve
UNESCO’ya içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
Aynı zamanda, semineri düzenleme çabalarında Birleşmiş
Milletler’e/UNESCO’ya yardım eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başta olmak üzere, bütün hükümetler arası, kuruluşlara, hükümetlere ve sivil toplum örgütlerine
içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
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Seminerin başarısını kolaylaştıran nazik ev sahipliği için
Namibya Cumhuriyeti hükümetine ve halkına minnettarlığımızı
ifade ederek,
İlan ediyoruz ki:
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesi
gereğince, bağımsız, çoğulcu ve özgür bir basının kurulması,
sürdürülmesi ve geliştirilmesi, bir ulusun demokrasisinin gelişmesinde, sürdürülmesinde ve ekonomik kalkınmasında temel
bir zorunluluktur.
2. Bağımsız bir basınla, hükümetten, siyasal ya da
ekonomik denetimden ya da gazetelerin, dergilerin ve süreli
yayınların üretimi ve dağıtımı için zorunlu olan materyaller ve
altyapının denetiminden bağımsız bir basını kastediyoruz.
3. Çoğulcu bir basınla, her tür tekelin sona ermesini ve
topluluk içindeki olası bütün düşünceleri yansıtan, mümkün
olan en çok sayıda gazete, dergi ve süreli yayının varlığını
kastediyoruz.
4. Bizler, giderek artan sayıdaki Afrika devletinin, bağımsız ve çoğulcu bir basının ortaya çıkabileceği bir iklim yaratan
çok partili demokrasilere doğru değişim geçirmekte oluşunu
memnuniyetle karşılıyoruz.
5. Dünya çapında demokrasi, enformasyon ve ifade
özgürlüğü yönündeki eğilim, insanlığın isteklerinin gerçekleştirilmesine temel bir katkı sağlamaktadır.
6. Bugün Afrika’da, bazı ülkelerdeki olumlu gelişmelere
karşın, birçok ülkede gazeteciler, editörler ve yayıncılar, zulüm
kurbanıdır -öldürülüyor, tutuklanıyor, göz altına alınıyor,
sansürleniyorlar ve gazete kağıdına konan kısıtlamalar, yayın
olanağını kısıtlayan izin verme sistemi, gazetecilerin serbestçe
hareket etmesini önleyen vize kısıtlamaları, haber ve enformasyon alışverişi üzerindeki kısıtlamalar ve gazete tirajları
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üzerindeki sınırlamalar gibi ekonomik ve siyasal baskılarla
sınırlandırılıyorlar. Bazı ülkelerde, tek partili rejimler, bütün
enformasyonu denetliyor.
7. Bugün en az on yedi gazeteci, editör ya da yayıncı Afrika
hapishanelerindedir ve 1969 ile 1990 arasında, 48 Afrikalı
gazeteci, mesleğini yaparken öldürülmüştür.
8. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gelecek oturumunun
gündemine, İnsan Hakları Komisyonu’nun alanına giren, vahim
bir insan hakları ihlali olarak sansür konusunda bildirgeyle
ilgili bir madde koymalıdır.
9. Afrika devletleri, basın özgürlüğü ve dernek kurma
özgürlüğüne ilişkin anayasal güvenceleri sağlamaya teşvik
edilmelidir.
10. Afrika’da meydana gelen olumlu değişiklikleri
teşvik etmek, pekiştirmek ve olumsuzlarla başa çıkmak
için, uluslararası topluluk başta olmak üzere, uluslararası
örgütler (hükümetlerle ilgili olanlar yanında hükümetle
ilgili olmayanlar), kalkınma kuruluşları ve meslek örgütleri,
öncelikli olarak, bir bütün olarak toplumu ve hizmet ettikleri
topluluklar içindeki farklı bakış açılarını yansıtan bağımsız
gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların kurulması ve gelişmesine yönelik finansman desteği sağlamalıdır.
11. Bütün finansman, bağımsızlık kadar çoğulculuğu da
teşvik etmeyi amaçlamalıdır. Bunun bir sonucu olarak, kamusal
medya, sadece yetkililerin anayasal ve etkin bir enformasyon
ve ifade özgürlüğünü ve basının bağımsızlığını garanti ettikleri
yerlerde finanse edilmelidir.
12. Yukarıda sıralanan özgürlüklerin korunmasına
yardımcı olmak için, gerçekten bağımsız, temsil edici derneklerin, sendikaların ya da gazeteci sendikalarının, editör ve
yayıncı derneklerinin kurulması, böyle kuruluşların henüz
bulunmadığı bütün Afrika ülkelerinde önceliklidir.
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13. Afrika ülkelerinin ulusal medya ve çalışma ilişkileri
konusundaki yasaları, temsilci derneklerin var olabilmelerini
ve basın özgürlüğünün savunulmasındaki önemli görevlerini
yerine getirebilmelerini sağlayacak bir biçimde tasarlanmalıdır.
14. Gazetecileri mesleki etkinliklerinden dolayı hapseden
Afrika hükümetleri, bir iyi niyet işareti olarak, onları
hemen salıvermelidir. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan
gazetecilerin, mesleki etkinliklerini sürdürmek için geri dönmelerine izin verilmelidir.
15. Afrika’daki yayıncılar içinde ve Kuzey ve Güney yayıncıları arasında işbirliği, (örneğin, eşleştirme ilkesi aracılığıyla)
cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir.
l6. Acil bir konu olarak, Birleşmiş Milletler ve UNESCO
ve özellikle İletişimin Geliştirilmesi için Uluslararası Program
(IPDC), kamu kurumları ve hükümet dışı bağış veren kurumlarla (özellikle UNDP), ilgili sivil toplum örgütleri ve meslek
birlikleriyle işbirliği içinde, aşağıdaki özel konularda ayrıntılı
araştırma başlatmalıdır:
(i) Haber medyalarının kurulması önündeki kısıtlayıcı
ithal vergileri, gazete kâğıdı, baskı araç gereçleri, dizgi ve
sözcük işlem makineleri üzerindeki gümrükler ve kotalar ve
gazete satış vergileri gibi ekonomik engellerin kaldırılması için
bir hazırlık olarak önce tanımlanmaları;
(ii) Gazetecilerin ve yöneticilerin eğitilmesi ve mesleki
eğitim kurumları ve kurslarının bulunması;
(iii) Gazeteciler, editörler ve yayıncılar sendikalarının ya
da derneklerinin kabul görmesi ve etkin çalışması önündeki
yasal engeller;
(iv) Kalkınma kuruluşları ve diğer kuruluşların mevcut
fonlarına ilişkin kayıtlar, bu tür fonların serbest bırakılmasına
ilişkin koşullar ve onlara başvuru yöntemleri;
(v) Afrika’da ve ülkelere göre basın özgürlüğünün durumu.
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17. Radyo ve televizyonun haber ve enformasyon alanındaki
öneminden dolayı, Birleşmiş Milletler ve UNESCO’nun, aynı
bağımsızlık ve çoğulculuk kavramlarını bu medyalara da uygulama olanağını araştırmak üzere, Genel Kurula ve Genel
Konferansa Afrika’daki radyo ve televizyon kuruluşlarının
gazetecileri ve yöneticileri için benzer bir seminer düzenleme
önerisinde bulunması istenmektedir.
18. Uluslararası topluluk, bu bildirgenin ekinde yer alan
girişim ve projelerin başarısı ve uygulanması için katkıda
bulunmalıdır.
19. Bu bildirge, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ve UNESCO
Genel Sekreteri tarafından UNESCO Genel Konferansına
sunulmuştur.
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ALMA ATA BİLDİRGESİ
UNESCO Genel Konferansının 28. oturumunda kabul edilmiştir
(1995)
Bizler, Birleşmiş Milletler/Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü’nün Bağımsız ve Çoğulcu bir Asya
Medyasının Geliştirilmesi Semineri’nin katılımcıları olarak, 5-9
Ekim 1992 tarihleri arasında Kazakistan’ın Alma Ata kentinde
toplanarak;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin düşünce
ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına
bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir
medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
İfadesine yer veren 19. maddesini anımsayarak,
Enformasyonun temel bir insan hakkı olduğunu belirten
14 Aralık 1946 tarihli ve 59(I) sayılı Genel Kurul ilke kararını
ve insanlığa hizmet için enformasyona yönelik 11 Aralık 1990
tarihli ve 45/76 A sayılı Genel Kurul ilke kararını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansının, 25. oturumunda kabul
etmiş olduğu “ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası
düzeyde de söz ve imajlarla düşüncelerin serbest akışı”na odaklanan 1989 tarihli ve 25C/104 sayılı ilke kararını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansı tarafından 1991’de 26. oturumunda kabul edilen ve özgür, çoğulcu ve bağımsız bir basının demokratik bir toplumun temel bir bileşeni olduğunu onaylayan ve
29 Nisan-3 Mayıs 1991 tarihleri arasında Namibya’nın Windhoek
kentinde toplanan Birleşmiş Milletler/UNESCO’nun “Bağımsız ve Çoğulcu bir Afrika Basının Geliştirilmesi Semineri”nin
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katılımcıları tarafından kabul edilen Bildirge’yi uygun bulan 4.3
sayılı ilke kararını anımsayarak,
Hükümetler arası Konseyi 1992 Şubatı’ndaki oturumunda,
bağımsız ve çoğulcu medyanın güçlendirilmesini amaçlayan
projelere öncelik verme kararı alan İletişimin Geliştirilmesi için
Uluslararası Programın (IPDC) artan rolünü vurgulayarak,
Seminerin açılışında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
adına, temsilcisi Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal
Komisyonu Yönetici Sekreteri tarafından yayınlanan mesajı
ve UNESCO Genel Direktörü adına UNESCO İletişim
Enformasyon ve Bilişim Genel Direktör Yardımcısının demecini
takdirle karşılayarak,
Semineri düzenlediği için Birleşmiş Milletler’e ve UNESCO’ya
içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
Seminerin başarısını kolaylaştıran nazik ev sahipliği için
Kazakistan Cumhuriyeti hükümetine ve halkına minnettarlığımızı ifade ederek,
Aynı zamanda, semineri düzenleme çabalarında Birleşmiş
Milletler’e/UNESCO’ya yardım eden Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) başta olmak üzere, bütün
hükümetler arası, kuruluşlara, hükümetlere ve sivil toplum
örgütlerine içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
Eski Sovyetler Birliği’nin Orta Asya Cumhuriyetlerinde
yeni bağımsız medyanın tarihsel olarak ortaya çıkışının ve
Afrika’daki Seminer’in yenilikçi başarıları üzerine inşa etmek
gerektiğinin bilincinde olarak,
Windhoek Bildirgesi’nin temel ilkelerine tam desteğimizi
ve taahhütümüzü ilan ediyoruz ve dünyanın bütün bölgelerinde özgür, bağımsız ve çoğulcu basın ve yayın medyası için
mücadelede bir kilometre taşı olarak önemini kabul ediyoruz.
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Özel Proje Önerileri
Bizler, Asya bölgesi ile bir tutulan eski Sovyetler Birliği’nin
yeni bağımsız Orta Asya Cumhuriyetleri dahil olmak üzere
Asya ve Pasifik’te, ilgili ulusal ve uluslararası meslek örgütleri
ve ilgili BM kuruluşlarıyla birlikte aşağıdaki özel proje önerilerinin izlenmesinde Windhoek Bildirgesi’nde konan ilkelerin
uygulanmasına çalışıyoruz.
1. Mevzuat
İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, enformasyona
erişim ve basın özgürlüğü konusunda uygulanabilir hakları
düzenleyen yasaların, bağımsızlık döneminde miras alınan
gereksiz basın yasalarının yerini alması için uzman önerilerinde
bulunmak ve yasa taslaklarına yardım etmek; tekelleri ve yayıncılıkta ve frekans tahsisinde, baskıcılıkta, gazete ve dergi dağıtımında ve gazete kağıdı üretiminde ve dağıtımında ayrımcılığın
bütün biçimlerini ortadan kaldırmak; yeni yayın çıkarmanın
önündeki engelleri ve ayrımcı vergilendirmeleri kaldırmak.
2. Eğitim
Aşağıdaki konuları içeren ulusal bir ülke içi ve alt bölgesel
seminerler ve/veya eğitim kursları programı geliştirmek:
(a) Kalkınma sorunlarının kapsamlı öğretimi ve işlenişi
dahil olmak üzere mesleki beceriler;
(b) Basın ve yayın medyası için işletme, pazarlama ve
teknik beceriler;
(c) Konuşma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, enformasyon
özgürlüğü ve basın özgürlüğünün uluslararası ilkeleri;
(ç) Dernek kurma özgürlüğünün uluslararası ilkeleri,
yönetim/personel ilişkileri, toplu pazarlık becerileri, gazeteci,
editör, yayıncı ve yayımcı temsilci birliklerinin hakları ve
sorumlulukları;
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(d) Gazetecilerin bağımsızlığı ilkesi ve bir gazetenin
editoryal bölümü, yönetim kurulu, ilan ve reklam bölümleri
arasındaki ilişkiler;
(e) Gazetecilik eğitim kurumlarına (asistan/öğretim üyesi
değişim programları dahil) ve özel eğitim programlarına uygun
müfredat ve öğretim yöntemleri;
(f) Eğitim programlarına ve olanaklarına erişim;
(g) Yayın medyasındaki reklamlara ilişkin davranış kodları;
(ğ) Medyada kadın hakları ve toplum içinde azınlık
grupların hakları.
3. Serbest Enformasyon Akışı
Acil bir konu olarak:
(a) Orta Asya Cumhuriyetleri’nde, gazetecilerin ve diğer
medya personelinin uluslararası haberlere ve enformasyona,
broşürlere, ders kitaplarına ve eğitim malzemelerine erişebileceği ve yayın malzemesi hazırlamak için masa üstü yayıncılık
donanımından yararlanabileceği medya kaynak merkezlerinin
kuruluşunu desteklemek;
(b) Üretim, içerik ve televizyon haberlerinin ve güncel
olaylara ilişkin programların geliştirilmesinde yeni teknolojinin
sağlanması ve personele modern ve alternatif üretim teknik
ve değerlerinin gösterilmesi aracılığıyla, bağımsız medyayı
desteklemek;
(c) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve komşu ülkelerden
gelen haber ve enformasyon akışını artırmak amacıyla, ülke içi
bir haber değişim servisinin kurulmasını desteklemek, teknolojinin yenilenmesine yardım etmek ve daha kapsamlı iletişim
bağlantıları geliştirmek.
4. Gazetecilerin Güvenliği
Gazetecilerin mesleklerini güvenli bir biçimde uygulama
hakkını desteklemek ve bölgede önerilmiş olan Asya için IFEX
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(Uluslararası Enformasyon Değişimi Özgürlüğü) Eylem Uyarı
Ağına bağlanmak için, özel olarak gazetecilerin güvenliği ve
basın özgürlüğü konularına yönelik bir koruma merkezi (ya da
merkezleri) kurmak.
5. Kamu Hizmeti Yayıncılığı
Yayıncılık kuruluşlarını devletin denetlediği yerlerde,
bağımsız kamu hizmeti yayıncılığının gazetecilik açısından
gelişmesini teşvik etmek ve topluluk radyosunun gelişmesini
desteklemek.
İngilizce öğretimi, örgün ve gayriresmi eğitim, okuryazarlık
programları, AIDS, çevre ve çocuklar konusunda bilgilendirici
programlar ve bunlar gibi uzaktan eğitim programlarını destekleyerek eğitsel yayıncılığı geliştirmek.
6. Meslek Kuruluşları
Bu tür kuruluşların henüz bulunmadığı yerlerde,
gerçekten bağımsız temsil kuruluşlarının, sendikaların ya da
gazeteci birliklerinin ve editör, yayıncı ve yayın kuruluşları
derneklerinin kurulması için Orta Asya gazetecilerini, editörlerini, yayıncılarını ve yayın kuruluşlarını desteklemek.
7. Özel ekonomik konular
Orta Asya’da yeni, bağımsız medyanın oluşturulması
önündeki ekonomik engelleri belirlemek ve özellikle, gazete
kağıdını elde etme ve dağıtmanın alternatif yöntemleri, gazete
ve dergi basımı ve dağıtımının alternatif yöntemleri ve düşük
faizli kredi edinmenin alternatif araçları konusunda bir olurluk
incelemesi hazırlamak.
Sözü edilen projeler, Orta Asya medyasına özgü gereksinimler olarak belirlendiğinde bölge çapında bir uygulama
alanı vardır. Katılımcılar, UNESCO’nun ve onun İletişimin
Gelişmesi için Uluslararası Program’ının (IPDC), Birleşmiş
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Milletler’in ve özellikle Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP), uluslararası meslek örgütlerinin, bağış
verici ülkelerin, fonların ve diğer ilgili tarafların işbirliğine ve
bu girişimlerin uygulanmasına cömertçe katkıda bulunmasını
istemektedir.
Katılımcılar, bu bildirgenin Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna
ve UNESCO Genel Direktörü tarafından UNESCO Genel
Konferansına sunulmasını rica etmektedir.
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SANTIAGO BİLDİRGESİ
UNESCO Genel Konferansı tarafından 28. oturumunda kabul edilmiştir.

(1995)
Bizler, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın “Latin Amerika ve Karayiplerde Medyanın Gelişmesi
ve Demokrasi Semineri”nin katılımcıları olarak, 2-6 Mayıs 1994
tarihleri arasında Şili’nin Santiago kentinde toplanarak;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin düşünce
ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına
bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir
medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
ifadesine yer veren 19. maddesini anımsayarak,
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (Pacto de San José
de Costa Rica) anımsayarak,
Enformasyonun temel bir insan hakkı olduğunu belirten
14 Aralık 1946 tarihli ve 59(I) sayılı Genel Kurul ilke kararını
ve insanlığa hizmet için enformasyona yönelik 11 Aralık 1990
tarihli ve 45/76 A sayılı Genel Kurul ilke kararını anımsayarak,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün
(UNESCO) Genel Konferansı tarafından, 1989’da 25.
oturumunda kabul edilen ve “ulusal düzeyde olduğu kadar
uluslararası düzeyde de söz ve imajlarla düşüncelerin serbest
akışı”na odaklanan 104 sayılı ilke kararını anımsayarak,
UNESCO Genel Konferansı tarafından 1991’de 26. oturumunda kabul edilen ve özgür, çoğulcu ve bağımsız bir basının demokratik bir toplumun temel bir bileşeni olduğunu onaylayan ve
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29 Nisan-3 Mayıs 1991 tarihleri arasında Namibya’nın Windhoek
kentinde toplanan Birleşmiş Milletler/ UNESCO’nun “Bağımsız
ve Çoğulcu bir Afrika Basının Geliştirilmesi Semineri”nin
katılımcıları tarafından kabul edilen Bildirge’yi uygun bulan
4.3 sayılı ilke kararını anımsayarak,
Genel Kurulun 1993 Uluslararası Dünya Yerli Halklar Yılı
konusundaki 20 Aralık 1993 tarihli ve 48/133 sayılı İlke Kararı’nı
anımsayarak,
Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi’ni anımsayarak,
Hükümetler arası Konseyi 1992 Şubatı’ndaki oturumunda,
bağımsız ve çoğulcu medyanın güçlendirilmesini amaçlayan
projelere öncelik verme kararı alan İletişimin Geliştirilmesi için
Uluslararası Programın (IPDC) artan rolünü vurgulayarak,
Seminerin açılışında, Birleşmiş Milletler Kamusal Enformasyon Bölümü temsilcisi tarafından verilen demeci, UNESCO
İletişim Enformasyon ve Bilişim Genel Direktör Yardımcısı
tarafından verilen demeci ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) temsilcisi tarafından verilen demeci takdirle
karşılayarak,
Seminerin toplanmasının, Genel Kurulun 20 Aralık 1993
tarihli kararı ile ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün
ilk kutlanışına rastlamasından duyduğumuz memnuniyeti
belirterek,
Santiago’da 3 Mayıs 1994 Dünya Basın Özgürlüğü
gününde, Uluslararası Dünya Basın Özgürlüğü Meydanı
ithaf töreninde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Kamusal
Enformasyon Bölümü temsilcisi tarafından dağıtılan Dünya
Basın Özgürlüğü Günü mesajını, güne ilişkin olarak UNESCO
Genel Direktörünün İletişim, Enformasyon ve Bilişim Genel
Direktör Yardımcısı tarafından dağıtılan mesajını, Şili Cumhuriyeti Başbakanı’nın demecini ve Santiago Belediye Başkanı’nın
demecini takdirle karşılayarak,
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Seminerin başarısını kolaylaştıran nazik ev sahipliği için
Şili Cumhuriyeti hükümetine ve halkına minnettarlığımızı
ifade ederek,
Santiago Belediye Başkanı’na ve halkına, 3 Mayıs 1994’te,
Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Santiago’da bir meydanı
basın özgürlüğüne adadığı için, minnettarlığımızı ifade ederek,
Semineri düzenlediği için Birleşmiş Milletler’e,
UNESCO’ya ve UNDP’ye içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
Aynı zamanda, semineri düzenleme çabalarında
Birleşmiş Milletler’e/UNESCO’ya/UNDP’ye yardım eden bütün
hükümetler arası kuruluşlara, hükümetlere ve sivil toplum
örgütlerine içten teşekkürlerimizi ifade ederek,
Barış, kalkınma ve demokrasinin son kertede birbirine
bağlı olduğunun bilinciyle ve dünyanın en dinamikleri
arasında yer alan Latin Amerika ve Karayip medyasının, barış,
demokrasi ve dünyanın ekonomik ve sosyal kalkınması lehine
önemli bir rol oynadığının farkında olarak,
Windhoek Bildirgesi’nin temel ilkelerine tam desteğimizi
ve taahhütümüzü ilan ediyoruz ve dünyanın bütün bölgelerinde özgür, bağımsız ve çoğulcu basın ve yayın medyası için
mücadelede bir kilometre taşı olarak önemini kabul ediyoruz.
Latin Amerika ve Karayipler’de egemen olan özel durumu,
bazıları dünya çapında tanınan oldukça gelişmiş bir yazılı ve
elektronik medyanın ve son zamanlarda çok sınırlı araçlarla
özellikle kırsal ve yalıtılmış kentsel alanlarda kurulanlar da
dahil olmak üzere küçük medya ve topluluk medyasının var
oluşunu dikkate alarak,
Bizler ilan ediyoruz ki:
1. İfade özgürlüğü, demokrasimizin temel taşıdır. Demokrasi, ülkelerimizde ve ülkelerimiz arasında barış ve kalkınma
için bir ön koşuldur. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün
anahtarı ve onun ayrılamaz bir parçasıdır.
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2. Bölgenin bütün devletleri, ifade özgürlüğü, bütün
medya türleri için basın özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü
ve medya sendikası kurma özgürlüğü konusunda anayasal
güvence sağlamaya teşvik edilmelidir.
3. Çoğulculuğa, kültürel, dilsel ve cinsel çeşitliliğe saygı,
demokratik toplumlarımızın temel bir ögesi olmalıdır ve bütün
medya tarafından ifade edilmelidir.
4. Bizler, gazetecilerin, yayımcıların ve yayıncıların, hâlâ,
çoğu durumda suçluların ceza muafiyetinden yararlandığı
zulüm, tehdit, saldırganlık, cinayet, tutuklama, gözaltına alma
ve adam kaçırmanın kurbanları olmasını şiddetle kınıyoruz.
Gazeteciler, yayımcılar ve yayıncılar, aynı zamanda, sansür;
gazete kağıdı ve diğer mesleki araç gereç ve malzeme üzerindeki kısıtlamalar; yayın ya da yayım olanağını sınırlayan izin
verme sistemleri ve kötüye kullanılan denetimler; gazetecilerin
serbest hareketini önleyen seyahat kısıtlamaları ya da vize
reddetmeleri; serbest haber ve enformasyon akışı üzerindeki
sınırlamalar; ve ülke içinde ve ülkeler arasında süreli yayınların
dolaşımı üzerindeki kısıtlamalar gibi ekonomik ve siyasal
baskılarla sınırlandırılmaktadır.
5. Amacımız, topluluk içindeki olası bütün düşünceleri
yansıtmak üzere, mümkün olan en fazla sayıda gazete, dergi,
video, radyo ve televizyon istasyonunu geliştirmektir.
6. Devlet yetkilileri, kamu sektörü tarafından oluşturulan
enformasyonu zamanında ve uygun bir biçimde ulaşılabilir
hale getirmelidir.
7. Hiçbir gazeteci, haber kaynağını açıklamaya zorlanmamalıdır.
8. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği üzere,
temel ifade ve dernek kurma hakkına uygun olarak, gazetecilik
mesleğine giriş ve mesleği yerine getirme serbest olmalıdır ve
hiçbir şekilde sınırlandırılmamalıdır.
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9. Meslek standartlarını yükseltmek amacıyla, gazeteciler
ve diğer medya çalışanlarına yönelik eğitim ve öğretim programlarının artırılmasına acil bir gereksinim duyulmaktadır.
10. Bizler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu, basılı ya da
elektronik medya olup olmamasına bakmaksızın, enformasyon
özgürlüğünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş kişi,
örgüt ya da kurumlara her yıl verilmek üzere bir “Dünya Basın
Özgürlüğü Ödülü” yaratmaya çağırıyoruz. Jüri, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri ve UNESCO Genel Direktörü
tarafından belirlenecektir ve kendini basın özgürlüğü davasına
adamış ve etik duruşu uluslararasında kabul edilen, tanınmış
ve saygı duyulan seçkin kişilerden oluşacaktır.
1. Eylem Planı
Aşağıdaki önlemleri almak üzere Seminer tarafından bir
Eylem Planı kabul edilmiştir:
1. Kırsal, yerel ve yalıtılmış kentsel alanlarda topluluk
medyasının desteklenmesi.
A. Bölgedeki demokratik süreçte topluluk medyasının
artan önemini hesaba katarak, Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu’ndan (UNESCO), meslek örgütleri
ve araştırma kurumlarının yardımıyla, ilgili hükümetlerin
değerlendirmelerine yönelik önerilerde bulunmak amacıyla,
topluluk medyasının mevzuat, frekanslar, güç sınırlamaları ve
reklam kısıtlamalarına ilişkin mevcut durumunu araştırmasını
rica etmek.
B. UNESCO’nun İletişimin Gelişmesi için Uluslararası
Programı’ndan (IPDC) ve bağış veren kuruluşlardan, yazılı ya
da görsel yeni topluluk medyalarının yaratılmasına yönelik
projeleri ve özellikle kadınlara, gençlere, yerli halklara
ve azınlıklara hizmet eden mevcut topluluk medyasını
uluslararası normlara göre güçlendirmeyi amaçlayan projeleri
desteklemelerini rica etmek,
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C. Topluluk kalkınması konularıyla ilgili meslek örgütlerini
ve uluslararası örgütlerin bölgesel ve ulusal temsilcilerini,
topluluk medyalarının kendi aralarında ve diğer medyalarla
karşılıklı enformasyon değişimini teşvik etmeye çağırmak.
Böylece, iletişim ağlarının gelişmesine katkıda bulunacaklardır.
2. Eğitim
A. Gazetecilerin, yayıncıların ve diğer medya çalışanlarının,
özellikle kırsal ve yalıtılmış kentsel alanlarda çalışanların
eğitimini ilerletmek ve desteklemek. Bu amaçla hazırlanan
müfredat, pazarlama ve reklam konularıyla medyanın yasal,
teknolojik, yönetsel, toplumsal cinsiyetçi ve kültürel yönlerini
içermelidir.
B. Bölgedeki (gazeteciler, yayıncılar ve yayımcıların)
medya örgütlerine, eğitim ve öğretim programlarını ve çalışma
yöntemlerini uyumlu hale getirmek ve yeni teknolojileri benimsetmek amacıyla, gerekirse UNESCO ile işbirliği yaparak,
bir toplantı düzenlemelerini önermek,
C. Çocukların, özgür basının değerini anlamasını sağlamak ve onlara yargılarını kullanmayı öğretmek amacıyla,
okullarda öğrenim araçları olarak topluluk gazetelerinin ve
ulusal gazetelerin okunmasını teşvik etmek. Ayrıca, ilköğretim
eğitimi müfredatında basın özgürlüğü konusuna yer vermek.
D. UNESCO’dan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ve diğer BM kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kadınların
medyadaki konumunu ve medyaya katılımlarını analiz etmek
için seminerler düzenlemesini istemek.
3. Özgür basın ve gazetecilerin güvenliği
A. UNESCO’nun desteği ile ulusal ve uluslararası meslek
örgütlerinin ortak kaynaklarını kullanarak, Latin Amerika
ve Karayipler bölgesindeki izleme merkezlerinin sayısını
artırmak ve onları Uluslararası Enformasyon Değişimi
Özgürlüğü Eylem Uyarı Ağı’na (IFEX) bağlamak.
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B. Gazetecilere yapılan saldırıları izlemeye ek olarak,
IFEX’ten, izleme sistemlerine, bölgede, vize reddetme
durumları, gazetecilerin sınırlanan hareketlilikleri ve serbest
enformasyon akışı üzerindeki kısıtlamaları ve başka basın
özgürlüğü davalarını da dahil etme olanağını araştırmasını
istemek.
C. UNESCO’dan, toplumun farklı düzeylerinde, gazetecilerin mesleklerini güvenli biçimde uygulama hakkına ilişkin
farkındalık yaratma konusunda meslek örgütleriyle birlikte
çalışmasını rica etmek.
4. Araç gereç ve teknoloji
A. UNESCO’dan ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nden (ITU), meslek örgütleriyle birlikte, özellikle kırsal ve
yalıtılmış kentsel alanlarda, küçük medyalara, gereksinimlerine en uygun ulaşılabilir teknoloji konusunda danışmanlık yapmasını rica etmek.
B. UNESCO’nun üç programından; IPDC’den, Uluslararası
Bilişim Programı’ndan (IIP) ve Genel Enformasyon Programı’ndan, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri gazetecileri ve
yayıncılarının ulusal el kitapları, ders kitapları, kompakt diskler
(CD ROM) ve her tür eğitim malzemesi yanı sıra enformasyona
erişimlerini sağlamak için, ağlar, belge merkezleri ve veri
tabanları oluşturmalarını desteklemesini istemek.
5. Araştırma
A. Medya örgütleri, üniversiteler, araştırma kurumları,
kamu kurumları ve hükümetler arası kuruluşları, kültürel
kimliklerini sürdürebilmeleri amacıyla, iletişim teknolojisinin
gelişmesinin yerli topluluklar üzerindeki etkisine yönelik
araştırma yürütmeye teşvik etmek.
B. UNESCO’ya, meslek örgütleriyle işbirliği içinde,
medyayı etkileyen mevzuata ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma
yürütmeyi önermek.
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BOGOTA BİLDİRGESİ
(1995)
Afrika, Latin Amerika, Karayipler ve Avrupa’nın 40 ülkesinden 400 katılımcı, UNESCO’nun 50. yılı ve MikroISIS’in 10.
yılı anısına düzenlenen ilk Uluslararası CDS/ISIS Kongresi’nin
genel kuruluna katılmak için 26 Mayıs 1995’te Bogota’da
toplanmıştır.
Aşağıdaki değerlendirmeler, görüşmelerin temelini
oluşturmuştur:
(i) UNESCO, insanların kafasındaki savaş düşüncelerinin
yerine barış düşüncelerini yerleştirmeye yönelik kuruluş
amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken, enformasyon sistemleri ve hizmetlerinin gelişmesini, insanlığın yazılı ve görsel/
işitsel belleğinin korunmasını ve insanlar arasında karşılıklı
enformasyon değişimini destekleyen özel yetkili bir Birleşmiş
Milletler Örgütüdür.
(ii) UNESCO, on yıl önce CDS/ISIS yazılımın ve daha
sonra IDAMS yazılımın mikro bilgisayarlara uyarlanmasıyla,
ulusal enformasyon sistemlerinin gelişmesini desteklemiş ve
binlerce kullanıcı ve enformasyon biriminin yanı sıra diğer
uluslararası örgütlerin programlarının da enformasyon hizmetlerinin bilgisayarlaşmasından yararlanmasını sağlamış; böylece
üye devletler arasındaki enformasyon alış verişini geniş ölçüde
besleyen bir standardizasyon düzeyi oluşturmuştur.
(iii) MikroISIS ve IDAMS’ın kullanımı, gelişmiş ülkeleri
yeni enformasyon teknolojilerini kullanmaktan kaygılanan
gelişmekte olan ülkelerden ayıran uçurumun kapatılmasına
katkıda bulunmuştur.
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(iv) MikroISIS, diğer sistemlerle karşılaştırıldığında,
etkinliğini bu on yıl boyunca göstermiş ve önemli bir gelişme
düzeyine ulaşmış olan yüksek bir profesyonel standart sistemi
olarak kabul edilmektedir.
(v) Yeni iletişim teknolojilerinin sorunlarıyla karşı
karşıya gelen UNESCO, MikroISIS yazılımına yeni bir boyut
kazandırma gereksinimini fark etmiştir, bu da şu an var olanlardan daha geniş ölçüde kaynağın yanı sıra bütün üye devletlerin
ve diğer uluslararası örgütlerin desteğini gerektirmektedir.
(vi) UNESCO’nun yazılım geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturduğu yapı, dünya çapında büyük bir dağıtıcı
ağının kurulmasını, binlerce profesyonelin ve kullanıcının
eğitilmesini ve serbest dağıtım ve işbirlikçi eylem ilkesine
dayanan çok sayıda ulusal dernek kurulmasını sağlamıştır.
Görüşmelerin ardından kabul edilen ilke kararları şunlardır:
(i) Bu etkinliğin ev sahibi ülkesi Kolombiya’nın UNESCO
Ulusal Komisyonu, uluslararası topluluğun yararına
izlenmekte olan amaçlara temel bir katkı sağlayan diğer
üye devletlerin Ulusal Komisyonları yanında bu bildirgeyi
desteklemektedir.
(ii) MikroISIS’i enformasyon teknolojisinin mevcut
gerekliliklerine ve enformasyon sistemlerinin küreselleşmesine
uyarlamak amacıyla, üye devletlerin delegeleri, bir sonraki
UNESCO Genel Konferansına bir MikroISIS geliştirme
programının hemen başlatılmasını önermektedir.
(iii) Üye devletlerin delegeleri, bir sonraki UNESCO
Genel Konferansına, UNESCO Ulusal Komisyonları ile önemli
bir rol oynaması gereken ulusal ve bölgesel dağıtımcılar
arasında işbirliği çerçevesinde, Genel Merkez’de sistemin
geliştirilmesinden ve yaygınlaştırılmasından sorumlu birimin
güçlendirilmesini önermektedir.
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(iv) Üye devletler, yeni yazılım geliştirme görevlerini
gerçekleştirmek, yenileme kursları düzenlemek ve gerekli
teknik yardımı sağlamak için, ulusal ve bölgesel dağıtımcılar
olarak tasarlanan kurumlara gerekli kaynakların sağlanmasını
garanti ederler.
(v) Ulusal kullanıcı derneklerinin rolü, UNESCO içinde
yazılımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasından sorumlu
mevcut yapının önemli bir tamamlayıcısı olarak değerlendirilir
ve bu etkinliğin desteklenmesi için yeni ulusal derneklerin
oluşturulması desteklenir.
(vi) UNESCO, üye devletlerin dağıtımcılarının yıllık
yenileme seminerlerine katılmasına olanak veren gerekli
kaynakları sağlar.
(vii) UNESCO, yazılım geliştirilmesi, gelecekteki gelişimi
ve ve kullanım deneyiminin aktarılmasına yönelik ayrıcalıklı
bir forum olarak, iki yılda bir Uluslararası MikroISIS Kongresi
düzenlenmesini destekler.
(viii) UNESCO, Latin Amerika ve Karayipler Genel Enformasyon Programı Bölgesel Danışmanı aracılığıyla, MicroISIS
takas bürosu CD-ROM’u çıkarılmasının sürdürülmesi yan ısıra
internette bu işe ayrılmış bir sunucu oluşturulmasını garanti
eder.
(ix) UNESCO, yazılımın geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katılan dağıtımcıları, kullanıcı derneklerini ve diğer
uluslararası örgütleri, reklam ve öğretim malzemeleri yanında
el kitaplarının hazırlanmasında etkin bir işbirliği yapmaya
teşvik eder.
(x) Kullanıcı dernekleri, bölgesel ve uluslararası düzeyde,
özellikle fonları artırmak ve yazılımın geliştirilmesine ve
tutundurulmasına yönelik kaynak üretmek amacıyla yenilikçi
işbirliği ve eşgüdüm mekanizmaları araştırırlar.
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(xi) UNESCO, MikroISIS’e ilişkin taahhütleri ve teknik
yeterliklerine göre seçilmiş üye devletlerdeki kurumlarla ortak
yazılım geliştirmeyi gerçekleştiren ve bu çabaları koordine
eden politikasını sürdürür ve güçlendirir.
(xii) UNESCO, MikroISIS’in varlığının ve ilk on yılının
simgesi olan serbest dağıtım ve işbirlikçi eylem ilkesini
sürdürür.
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SOFYA BİLDİRGESİ
UNESCO Genel Konferansı tarafından 29. oturumunda
kabul edilen İlke Kararı
(1997)
Bizler, Birleşmiş Milletler Kamusal Enformasyon Bölümü
(UNDPI) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
(UNESCO) tarafından 10-13 Eylül 1997’de Bulgaristan’ın Sofya
kentinde düzenlenen (Orta ve Doğu Avrupa’ya özellikle odaklanan) Bağımsız ve Çoğulcu Medyanın Geliştirilmesi Avrupa
Semineri’nin katılımcıları;
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin düşünce
ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına
bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir
medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
ifadesine yer veren 19. maddesini anımsayarak;
Enformasyonun temel bir insan hakkı olduğunu belirten
14 Aralık 1946 tarihli ve 59(I) sayılı Genel Kurul ilke kararını
ve insanlığa hizmet için enformasyona yönelik 11 Aralık 1990
tarihli ve 45/76 A sayılı Genel Kurul ilke kararını anımsayarak;
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün
(UNESCO) Genel Konferansı tarafından, 1989’da 25. oturumunda kabul edilen ve “ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde de söz ve imajlarla düşüncelerin serbest akışı"na
odaklanan 104 sayılı ilke kararını anımsayarak;
UNESCO Genel Konferansı tarafından 26. oturumunda
(1991) kabul edilen ve özgür, çoğulcu ve bağımsız bir basının
demokratik bir toplumun temel bir bileşeni olduğunu
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onaylayan ve Genel Direktörü, “basın özgürlüğünü teşvik etme
ve medyanın bağımsızlığını ve çoğulculuğunu destekleme…
işini dünyanın diğer bölgelerine yaymaya” çağıran 4.3 sayılı
ilke kararını anımsayarak;
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık
1993’te, 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan ettiğini
anımsayarak;
UNESCO Genel Konferansının 28. oturumunun
Namibya’nın Windhoek (1991), Kazakistan’ın Alma Ata
(1992) ve Şili’nin Santiago (1994) kentlerinde düzenlenen
seminerlerin katılımcılarının kabul ettiği bildirgelerin “göze
çarpan önemini” vurgulayan ve bu bildirgeleri imzalayarak
onaylayan ve UNESCO Yönetim Kurulunun 150. oturumunda
(1996) Genel Konferansa Sana’a Bildirgesi’ni (Yemen, 1996)
imzalamasını öneren 150 EX/ 3.1 sayılı kararına göndermede bulunan (1995) 4.6 sayılı ilke kararını memnuniyetle
karşılayarak;
Seminerin açılışında, Bulgaristan Cumhuriyeti Devlet
Başkan Yardımcısı tarafından verilen demeci ve Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterinin ve UNESCO Genel Direktörünün
ifade özgürlüğünün özellikle geçiş sürecindeki ülkelerde
kırılgan olan demokrasinin temel direği olduğunu, bu geçiş
döneminde medyanın bulunduğu koşulların son derece zorlu
olduğunu vurgulayan mesajlarını takdirle karşılayarak;
Semineri düzenlediği için Birleşmiş Milletler’e ve
UNESCO’ya içten teşekkürlerimizi ifade ederek;
Semineri düzenleme çabalarında Birleşmiş Milletler’e/
UNESCO’ya yardım eden bütün hükümetler arası, kuruluşlara,
hükümetlere, sivil toplum örgüt ve kuruluşlarına ve fonlara
içten teşekkürlerimizi ifade ederek;
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Seminerin başarısını kolaylaştıran nazik ev sahipliği için
Bulgaristan Cumhuriyeti hükümetine, halkına, medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına minnettarlığımızı ifade ederek;
Bizler, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medyanın kurulmasının, sürdürülmesinin ve desteklenmesinin, demokrasinin
gelişmesi ve korunması için zorunlu olduğunu yineliyoruz.
Bizler, basının ikili işlevinin, kamu yararına olan konularda
enformasyon ve düşünceleri aktarmak ve hükümetin bir gözcüsü
gibi davranmak olduğunu bir kez daha vurguluyoruz;
Bizler, dünyanın bütün bölgelerinde, internet ve etkileşimli
iletişim dahil olmak üzere bağımsız ve çoğulcu basılı ve
elektronik medyaların geliştirilmesinin kritik önemini kabul
eden Windhoek Bildirgesi’nin ilkelerine taahhütümüzü ifade
ediyoruz; tüm ilgili tarafları, bu Bildirge’de yer alan ilkeleri
yaşama geçirmeye teşvik ediyoruz;
Bizler, insanlığın arzularının gerçekleştirilmesinde temel
bir gereklilik olan demokrasi ve ifade ve enformasyon özgürlüğüne yönelik yaygın hareketi destekliyoruz. Bu ilkeleri göz
ardı etmek, sivil toplumun gelişmesine zarar verebilir ve hatta
totalitarizmin yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir;
Bizler, dolaylı ya da dolaysız bütün sansür biçimlerini kabul
edilemez buluyoruz; medya çalışanlarının taciz, fiziksel saldırı,
tehdit, tutuklama, gözaltına alma, işkence, adam kaçırma,
sürgün ve cinayet kurbanı olmaya devam ettiği vurguluyoruz.
Medya çalışanları, aynı zamanda, siyasal nedenlerle işten
çıkarılma, mevcut yasaların kötüye kullanılması ve yeni
yasaların getirdiği daha fazla kısıtlamalar dahil olmak üzere
ekonomik ve siyasal baskılara da maruz kalmaktadır. Serbest
haber ve enformasyon akışı üzerindeki ve süreli yayınların
ülke içinde ve ülkeler arasında dolaşımı üzerindeki sınırlamalara ek olarak, medya, gazete kâğıdı, verici sistemleri, internet,
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etkileşimli iletişim ve diğer iletişim araçlarının kullanımında
kısıtlamalara da maruz kalmaktadır. İzin verme sistemleri, kötü
niyetli ve keyfi denetimler ve aşırı gümrük vergileri, medyaya
erişimi ve enformasyonu yayınlama, aktarma ya da yayımlama
hakkını sınırlandırmaktadır;
Bizler, Avrupa’da gazetecilere ve diğer medya çalışanlarına
karşı işlenen neredeyse bütün suikastlerin ve diğer suçların,
dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi cezasız kalmasından
büyük bir üzüntü duymaktayız;
Bizler, hükümetlerarası örgütleri, hem BM sistemi içinde
hem de bölgesel düzeyde, ilgili devletlerden soruşturmalarının
sonuçlarına ve gazetecilere ve diğer medya çalışanlarına karşı
suikast ve diğer suçlar konusunda aldıkları yasal önlemlere
ilişkin enformasyonu elde etme çalışmalarında eşgüdüm
sağlamaya teşvik ediyoruz;
Bizler, Hükümetlerden, mesleki etkinlikleri nedeniyle
hapsedilen gazetecileri hemen serbest bırakmalarını ısrarla
istiyoruz;
Bizler, seyahat üzerindeki kısıtlamalardan ve pasaport
iptali ya da vize reddinden üzüntü duyuyoruz. Yabancı ve yerli
gazeteciler arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır. Yerli ya da
yabancı, Gazeteciler, çalışacakları ülkeyi ve çalışmak için yerli
ya da yabancı bir medyayı seçmede serbest olmalıdır;
Bizler, basın özgürlüğü ve enformasyona erişim dahil
olmak üzere ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı
olduğuna inanarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu bir
sonraki oturumda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, özellikle 19. maddesinin uygulamasını güçlendirecek ve bağlayıcı
hale getirecek önlemler konusunda karar almaya çağırıyoruz.
Böyle bir karar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 50.
yıldönümüne önemli bir katkıda bulunacaktır.
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Bizler, bütün ilgili hükümetler arası örgütleri ve bağış
veren kuruluşları, dünyanın bütün bölgelerinde bağımsız
ve çoğulcu medyalar oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla
giderek daha fazla yardım sağlamak için özel bir çaba
göstermeye çağırıyoruz.
Bizler ilan ediyoruz ki:
1. Giderek artan sayıdaki Orta ve Doğu Avrupa devletinin,
bağımsız ve çoğulcu medyaların ortaya çıkabileceği ve
gelişebileceği bir iklim yaratan demokrasiye geçmekte oluşunu
memnuniyetle karşılıyoruz.
2. Bütün devletler, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü
konusunda anayasal ve yasal güvenceler sağlamalı, bu
güvencelerin olduğu yerde de onları güçlendirmeli ve bu temel
hakların uygulanmasını sınırlayan yasaları, düzenlemeleri ve
önlemleri gözden geçirerek düzeltmeli ve/veya iptal etmelidir.
Devletler, bu güvencelere saygı gösterilmesine özellikle dikkat
etmelidir. Yasa hükümleri dışında sınırlar çizmek ya da yasaklar
koymak, bu özgürlükleri kısıtlar ve kabul edilemez.
3. Bütün ülkeler, yolculuk yapmak, yer değiştirmek ve
sınırları içinde çalışmak isteyen yabancı gazetecilerin seyahatini
ve onlara vize verilmesini kolaylaştırmaya teşvik edilmelidir;
mesleki araç gereçlerin getirilmesi ya da kullanılmasında hiçbir
engel bulunmamalıdır.
4. Kamu otoritelerine ilişkin enformasyona serbest erişim
sağlanmalıdır. Hiçbir gazeteci, haber kaynağını açıklamaya
zorlanmamalıdır. Gerekli güvenceler sağlanmalıdır.
5. Gazeteciler için gerçekten bağımsız, temsil dernekleri,
sendikalar ya da birlikler, editör ve yayıncılar için dernekler
kurulmalıdır ve/veya güçlendirilmelidir. Bağımsız gazetecilik
örgütlerinin kurulmasındaki yasal ve yönetsel engeller
kaldırılmalıdır.
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6. Sağlam gazetecilik uygulamaları, hükümetin kısıtlamalarına ve özel çıkar gruplarının baskılarına karşı en
etkili güvencedir. Standartları ve rehber ilkeleri düzenleme
girişimleri, gazetecilerin kendilerinden kaynaklanmalıdır.
Medya ve/veya medya mensuplarının mesleklerini yaparken
karıştığı anlaşmazlıklar, mahkemelerin karar vereceği
konulardır ve bu tür davalar, ceza (ya da askeri) değil, medeni
hukuk ve usullere göre görülmelidir.
7. Mesleki bağımsızlık, gazetecinin özgürlüğü ve editoryal
özgürlük, bütün medyada kabul edilmelidir. Devlete ait yayın
kuruluşları ve haber ajanslarında, öncelikli olarak, reform
yapılmalı ve açık kamu hizmeti kurumları olarak bunların,
gazeteci bağımsızlığı ve editoryal bağımsızlık statüsü onaylanmalıdır. Eğer, denetleyici düzenleyici yayıncılık makamları
oluşturuluyorsa, bunlar hükümetten tamamen bağımsız
olmalıdır. Bağımsız haber ajanslarının oluşturulması yanında,
kırsal alanlar dahil olmak üzere özel sektör ve/veya topluluğa
ait yayın medyaları da teşvik edilmelidir.
8. Bağımsız gazeteciliğin ve özgür medyanın gelişmesini
sağlamak amacıyla, ülke içi gazetecilik eğitim ve öğretim
kuruluşlarının oluşturulmasını desteklemek için özel çaba
gösterilmelidir.
9. Alt-bölge içindeki farklılıklar dahil olmak üzere, Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde geçerli olan ekonomik ve sosyal koşulları hesaba katarak, uluslararası topluluk (uluslararası örgütler,
kalkınma kuruluşları ve meslek örgütleri), bütün bağımsız
medyaların gelişmesine yönelik uzun dönemde sürdürülebilir
finansman desteğini öncelikli olarak onaylamalıdır. Ayrıca,
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ilgili
hükümetler arası örgütler ve bağış veren kuruluşlar, bağımsız
bir Medya Kredi Fonu oluşturmak için birlikte çalışmalıdır.
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10. Serbest enformasyon akışı için yeni kanallar sunan yeni
enformasyon ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, çoğulculuğa, ekonomik ve sosyal kalkınmaya, demokrasiye ve barışa
katkıda bulunabilir ve bulunmalıdır. Bu yeni medyalara erişim
ve onların kullanımında geleneksel medyalarla aynı ifade
özgürlüğü tanınmalıdır.
11. Farklı etnik ve dini gruplar arasındaki yabancı
düşmanlığı ve çatışmalar, Avrupa’nın birçok yerinde barışı
ve demokrasiyi tehdit etmektedir. Gazetecilik etiği eğitimi
programları, gazetecileri önyargılara ve ayrımcılığa duyarlı
hale getirmelidir. Bu, aynı zamanda, medya içindeki etnik ve
azınlık topluluklardan gelen gazetecileri ve gazeteciliği teşvik
eden daha iyi personel alım politikalarının geliştirilmesi için de
zorunludur.
12. Olgulara dayanan tarafsız habercilik ve en yüksek
meslek standartları, çatışma bölgelerinden haber aktarırken
çok önemlidir.
13. Devlet sahipliği dahil olmak üzere, medya sahipliğinde
aşırı yoğunlaşmaya ve çoğulculuğu azaltan herhangi bir
denetime engel olmak için etkili önlemler alınmalı ve yasalar
çıkarılmalıdır.
14. Kamusal çıkarlar, sahiplik biçimlerine bakılmaksızın
belirlenmelidir. Bütün medyanın sahiplik ve finansmanı şeffaf
olmalıdır ve kamuya açıklanmalıdır. Devletler, yasal güvenceler yoluyla ve kamu fonlarını ayrımcı olmayan bir temelde
tahsis ederek, bütün sahiplik biçimlerinde çeşitliliği teşvik
etmelidir.
15. Tüm medya üzerinde artan ticari ve başka baskılara
karşı, kaliteli içerik için çalışarak medyanın saygınlığını
sürdürmek temel bir zorunluluktur.
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16. Bu Bildirge, izlenmesi ve uygulanması için, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri tarafından Birleşmiş Milletler Genel
Kuruluna ve UNESCO Genel Direktörü tarafından Genel
Konferansa sunulmalıdır.
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UNESCO İNTERNETTE ÇOCUK
PORNOGRAFİSİ VE PEDOFİLİ BİLDİRGESİ
İNTERNETTE ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI,
ÇOCUK PORNOGRAFİSİ VE PEDOFİLİ
(1999)
Yaklaşık üç yüz çocuk bakım ve çocuk koruma uzmanı,
internet uzmanları ve servis sağlayıcıları, kolluk güçleri ve
hükümet temsilcileri, internette pedofili ve çocuk pornografisi
ile savaşma yollarını görüşmek üzere, 18-19 Ocak 1999’da,
Paris’teki UNESCO Genel Merkezi’nde toplandılar. Uzmanlar
toplantısı, Henüz tamamlanan çalışmayı dikkate alarak, bir
eylem planı hazırladı ve aşağıdaki bildirgeyi yayınladı.
İnternet, her şeyi öğrenmek isteyen çocuklara yeni bir
dünya sağlamaktadır. Eğlence, eğitim olanakları, enformasyon
ve iletişim sunmaktadır. İnternet, olanaklara pencere açan bir
araçtır, fakat dünya çocuklarının yalnızca küçük bir azınlığı
tarafından kullanılabilmektedir. Bugün, çocukların yalnızca
yüzde 5’internet erişimine sahiptir ve çoğu dünyanın gelişmiş
bölgelerinde yaşamaktadır. İnternete sahip olanlarla olmayan
ülkeler arasındaki bu enformasyon uçurumu kapatılmalıdır.
İnternet kullanımı arttıkça, çocukların pedofili ve çocuk
pornografisine ilişkin suç etkinliği başta olmak üzere uygunsuz
materyale maruz kalma riski de artmaktadır. İnternetin yararları, potansiyel zararlarına daha ağır bastığı halde, bu tehlikeler
göz ardı edilemez. Eğer yanıtlanmamış sorular kalırsa, bunlar
çocuklara karşı bir tehdit oluşturmaktadır ve ileride internet
kullanımına direnme nedeni haline gelecektir.
Bizler, gelecekte internet kullanımının, sayısal bir
toplumda doğan ve temelde ailelerinden farklı biçimde düşünmeye, çalışmaya, oynamaya ve öğrenmeye başlayan gelecek
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kuşak tarafından belirleneceğine inanıyoruz. Bununla birlikte,
bu geçiş sürecinde, sayısal teknolojilerin kullanımı ve gelişimi,
mevcut sosyal, kültürel ve demokratik değerleri dikkate
almalıdır.
Her şeyden önce, bizler, neyin ulaşılabilir olduğu,
erişilebilirliği, içeriği, kaç kişi ve kimler tarafından tüketildiği
konusunda daha çok bilgiye gereksinim duyuyoruz. Şimdiye
kadar, internetteki pedofili etkinliklerinin derecesi ve boyutu,
genç insanlar üzerindeki sonuçları ve etkisi konuları yeterince
bilinmemektedir.
Çocukların internette korunması bir sansür sorunu değildir.
Çocuklar için çevrimiçi güvenli bir çevre yaratılması, zararlı ve
yasal olmayan materyalden korunma hakkını sağlayarak, ifade
özgürlüğü, enformasyon özgürlüğü ve mahremiyet hakkı gibi
temel özgürlükleri korumalı ve genişletmelidir.
İnternette pedofili ve çocuk pornografisine karşı savaş,
kullanıcıların potansiyel tehlikelerden haberdar olmasını ve
bu tehditlerle savaşmada gerekli araçlara sahip olmalarını
sağlamak için çocuklar, endüstri, siyasetçiler, eğitimciler ve
ailelerin güç birliği yapmasını gerektirmektedir.
Yasadışı içeriğe karşı hareket, dolaşımın sınırlandırılmasında ve üst düzeyde bir korumayı amaçlayan kendini düzenleme sisteminin tam anlamıyla işletilmesinde endüstrinin
işbirliğini gerektirir ki bu, etkili bir yasal yaptırımla birlikte
yürütülmelidir. Zararlı içeriğin açıkça yasa dışı olandan farklı
bir şekilde ele alınması gerekir.
Bu anlamda, bizler, çocuk-dostu bir internete uygun bir
çevreyi teşvik etmek için gereksinim duyulan somut önlemleri
belirlemeliyiz. Aşağıdaki Eylem Planı hem küresel hem de kapsayıcı bir stratejik yaklaşım gerektirmektedir ve bir eşgüdüm,
finansal kaynak ve siyasal destek çerçevesini güvenceye almak
için, hükümetler başta olmak üzere bütün aktörlerin onayını
sağlamıştır. Bizler, Genel Direktörden bu metni ve Eylem
Planını, UNESCO’nun üye devletlerine, Ulusal Komisyonlara
ve Genel Konferansa götürmesini rica ediyoruz.
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RABAT BİLDİRGESİ
GÖÇ VE KALKINMA ÜZERİNE AVRUPA-AFRİKA
ORTAKLIĞI
(2006)
Bizler, Avusturya, Belçika, Benin, Bulgaristan, Burkina
Faso, Kamerun, Cape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti,
Çad, Kongo, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır,
Estonya, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambia, Almanya, Gana,
Yunanistan, Gine-Bissau, Gine, Ekvator Ginesi, Macaristan,
İzlanda, İrlanda, İtalya, Fildişi Sahili, Letonya, Liberya, Libya,
Litvanya, Lüksemburg, Mali, Malta, Moritanya, Hollanda,
Nijer, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Kongo Cumhuriyeti,
Romanya, Senegal, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, İspanya,
İsveç, İsviçre, Togo, Tunus ve Birleşik Krallık’ın Dışişleri
Bakanları, Göç ve Kalkınmadan sorumlu Bakanları ve diğer
temsilcileri ile Avrupa Komisyonu olarak;
Avrupalı-Afrikalı Bakanlar Göç ve Kalkınma Konferansı
çerçevesinde, Fas Krallığı’nın daveti üzerine, 10-11 Temmuz
2006’da Rabat’ta toplanmış bulunuyoruz.
Ev sahibi ülke Fas Krallığı’na mükemmel konferans organizasyonu ve konukseverliği yanında etkin katılımı ve İspanya
ve Fransa ile ortak girişimi için teşekkür ediyoruz.
Senegal Cumhuriyeti’ne, özellikle Dakar’daki mükemmel
hazırlık toplantısı organizasyonundaki etkin kararlılığı için
saygılarımızı dile getiriyoruz;
Eylem taslağına ve nihai Bildirge’ye katkıda bulunan
bütün ülkelere teşekkür ediyoruz;
Konferans sırasında hazır bulunun bütün bölgesel ve
uluslararası örgütlere teşekkür ediyoruz;
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Ülkelerimizin kaderlerinin birbirine bağlı olduğunun
ve yalnızca, herkes için sürdürülebilir kalkınma ve güvenlik
zorunluluğunu temsil eden etkili, hızlı ve somut bir dayanışmanın gelişmesinin göç akımlarının yönetimine kalıcı bir yanıt
getirebileceğinin bilincindeyiz;
Bu akımlar iyi yönetildiğinde, uluslararası göçün, ev sahibi
ülke ve menşe ülke üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
kanaatindeyiz;
Göç akımları yönetiminin yalnızca denetim önlemleriyle
yürütülemeyeceğinin, fakat aynı zamanda, Afrika’da
kalkınma projelerinin uygulanması başta olmak üzere, göçün
esas nedenleri konusunda uyumlu önlemler gerektirdiğinin
bilincindeyiz;
Yasadışı göçe, insan kaçakçılığı ve ticaretine karşı, göçmenlerin temel haklarına ve onurlarına saygı gösteren yaşayabilir
ve birleşik bir ortaklık çerçevesinde etkili önlemler alınması
gerektiğini kabul ederek,
Ortak ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine uygun
biçimde yeterli bir uluslararası koruma sağlama gereksiniminin
farkındayız;
Menşe, geçiş ve ev sahibi toplumlarının kalkınması,
modernleşmesi ve yenileşmesinin bir etkeni olarak, göç
potansiyelini daha iyi kullanmak gerektiğinin farkındayız;
Göç akımlarının, menşe, geçiş ve ev sahibi toplumlarında
ortaya çıkan güçlü yapısal etkenlerden beslendiği ve çoğunun
nedeninin ekonomik ve sosyal olduğu kanaatindeyiz;
Menşe ülkeleri, kalite becerileri, liderlik ve deneyimli
işçilerden yoksun bırakarak gelişmekten alıkoyan beyin göçü
olgusundan kaygı duymaktayız;
Bu akımların yönetiminin, menşe, geçiş ve hedef ülkelerini kapsayan bir yaklaşım bağlamında, bir bütün olarak göç
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sürecinin farklı yönlerine ve değişik aşamalarına kapsamlı
ve dengeli bir biçimde yönelen tutarlı bir yanıt gerektirdiğini
tekrar belirterek;
Bizler, halklarımızı etkileyen göç olgusunun rotaları
konusunda, kapsamlı, dengeli, pragmatik ve işlevsel bir
yaklaşımı benimseyerek, göçmenlerin ve mültecilerin haklarına
ve onurlarına saygı göstererek, birlikte çalışmak üzere kendi
ülkelerimiz arasında yakın bir ortaklık oluşturmaya ve
geliştirmeye söz veriyoruz.
a. Menşe, geçiş ve hedef ülkeler arasındaki bu ortaklık, göç
akımlarının denetlenmesi temel sorununa somut ve uygun bir
karşılık vermeyi amaçlamaktadır ve Afrika ve Avrupa arasındaki göçün yönetiminin, yoksullukla savaşacak ve sürdürülebilir ve birlikte kalkınmayı ilerletecek bir ortaklık bağlamında
gerçekleştirilmesi konusunda güçlü bir inanca dayanmaktadır.
b. Kalkınmaya elverişli bir çevreyi güçlendirmek için,
iyi yönetişimi, karşılıklı insan değişimini, ticareti, barışı ve
istikrarı, uluslararası politikaların tutarlılığını geliştirmek
gerekmektedir.
c. Bu Bildirge ile kurulan ortaklık, menşe, hedef ve geçiş
ülkeleri arasında göçmen akımını en uygun biçimde ve paylaşılmış bir sorumluluk ruhuyla yönetmek için oluşturulmuştur.
ç. Bu ortaklık, yapısal kalkınma sorunları yanında, göç
olgusunu ortak ülkelerin ilgili saydığı bütün açılardan ele
alacaktır, örneğin:
• Yasal göç potansiyelini ve bunun menşe ülkeler ve
ev sahibi ülkeler üzerindeki yararlı etkilerini daha iyi
kullanmak,
• Menşe, geçiş ve hedef ülkelerin kendi bütünlükleri
içinde göç akımlarını yönetme kapasitesini artırmak.
• Farkındalık kampanyaları düzenlemek.
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• İşçi ve insan hareketlerini kolaylaştırmak.
• Yasal göçe yönelik etkin bir entegrasyon politikası
uygulamak ve dışlama, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla
savaşmak.
• Sınırları denetlemek ve
• Yasa dışı göçmenlerin geri kabulünü kapsayarak
yasadışı göçe ve insan kaçakçılığına karşı savaşmak.
d. Bu ortaklık, bütün unsurların, tüm katılımcıların
üzerinde anlaştığı ve bu Bildirge’ye eklenen bir Eylem Planında
somutlaştırılmasının gösterdiği gibi, pragmatik ve işlevsel
olacaktır.
Bizler, “kalkınma açısından işbirliği” ve “göç akımlarının
yönetiminde işbirliği” sorumluluğumuzun tamamen bilincinde
olarak, durumun aciliyetini kabul ederek, Eylem Planının
kapsamlı ve dengeli niteliğini korurken ona uygun önlemleri
kendi politikalarımızla ve bu alanlardaki eylemlerimizle
bütünleştirmeye başlamaya söz veriyoruz.
Bu amaçla ve izleme için, bizler, üst düzey yetkililerimizi
Eylem uygulamasının ilk değerlendirmesini yapmak ve en geç
iki yıl içinde ikinci Bakanlar Konferansı için tarih önermek
üzere görevlendiriyoruz.
Bizler, Avrupa Birliği ve Afrika arasında siyasal ve işlevsel
bir diyalogu teşvik etmeye ve derinleştirmeye söz veriyoruz.
Bunun için yapılması gerekenler:
a. Siyasal diyalogu kıta ölçeğine yaymak ve 3-4 Nisan
2000’de düzenlenen Kahire Zirvesi’ni örnek alarak, “Göç ve
Kalkınma” konusunda bir Avrupa-Afrika Bakanlar Konferansı
düzenlemek. Bizler, bu bakımdan, ortak bir stratejiye ve
mümkün olan en kısa sürede Lizbon’da düzenlenecek II.
AB-Afrika Zirvesi’ne yönelik bir katkı olarak, 2006 bitmeden

78

önce Libya’nın bu Konferansa Tripoli’de ev sahipliği yapma
önerisini memnuniyetle karşılıyoruz,
b. Birçok göç rotası arasındaki ilişkiyi akılda tutarak,
Afrika ve Avrupa’daki ilgili ülkeleri ve örgütleri, Rabat
Konferansı’nın görüşlerine katılmaya teşvik etmek;
c. Cotonou Anlaşmasının 13. maddesi çerçevesinde,
farklı menşe ve geçiş ülkeleri arasında ve Avrupa Birliği
Üye Devletleri ile göç sorunlarına ilişkin karşılıklı diyalogu
yoğunlaştırmak;
Bölgesel ve uluslararası örgütleri, Eylem Planının
izlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir role sahip
oldukları için, Eylem Planının, özellikle kalkınma boyutunun
yerleştirilmesinde ve uygulanmasında katılımcı devletlere
katkıda bulunmaya ve destek vermeye çağırıyoruz. Bizler,
Birleşmiş Milletler Üst Düzey Diyalog çerçevesinde, göç akımlarını birlikte düzenlemeye yönelik sürece pragmatik, işlevsel
bir katkı olarak bu Konferansın yaklaşımını, sonuçlarını ve
Eylem Planını sunuyoruz.
.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
BİNYIL BİLDİRGESİ
I. Değerler ve İlkeler
1. Bizler, devlet ve hükümet başkanları; daha barışçı,
gönençli ve adil bir dünyanın vazgeçilmez temeli olan Birleşmiş
Milletler’e ve Antlaşmasına olan inancımızı bir kez daha
bildirmek için 6-8 Eylül 2000’de, yeni bir binyılın şafağında, New
York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir araya geldik.
2. Her birimizin kendi toplumlarımıza karşı sahip olduğumuz sorumluluklarımıza ek olarak, insan onuru, eşitliği ve
adaleti ilkelerini küresel düzeyde savunma konusunda ortak
bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle,
yöneticiler olarak, tüm dünya yurttaşlarına karşı, özellikle de
savunmasızlara ve bilhassa geleceğin sahibi çocuklara karşı
görevlerimiz vardır.
3. Birleşmiş Milletler Antlaşmasının sürekliliği ve evrenselliği kanıtlanmış amaç ve ilkelerine bağlılığımızı bir kere
daha teyit ediyoruz. Bu amaç ve ilkelerin esin kaynağı olarak
yerindeliği ve önemi, uluslar ve halklar arasındaki bağların
çoğalması ve karşılıklı bağımlılığın güçlenmesi ile daha da
artmıştır.
4. Antlaşmanın amaç ve ilkelerine uygun olarak, bütün
dünyada, adil ve sürekli bir barış kurmaya kararlıyız. Bütün
devletlerin eşit egemenlik haklarını korumak, toprak bütünlüklerine ve siyasal bağımsızlıklarına saygı göstermek, anlaşmazlıkların barışçı yollarla ve uluslararası adalet ve hukuk ilkelerine
uygun olarak çözülmesini sağlamak, hâlâ sömürge yönetimi ya
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da yabancı işgali altındaki halkların kendi kaderlerini belirleme
hakları, devletlerin içişlerine karışmama, insan hakları ve temel
özgürlüklere saygı, herkesin ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı
yapılmaksızın eşitliğine saygı ve ekonomik, sosyal, kültürel ya
da insani nitelikli uluslararası sorunların çözümü için uluslararası işbirliği konusunda her şeyi yapma kararlılığımızı bir kere
daha teyit ederiz.
5. Bugün karşı karşıya olduğumuz temel sorunun,
küreselleşmenin bütün dünya halkları için olumlu bir güç
haline gelmesini güvence altına almak olduğuna inanıyoruz.
Küreselleşme büyük fırsatlar sunarken, şimdilik yararları çok
eşit bir biçimde paylaşılmamaktadır; maliyeti de eşit bir biçimde
dağılmamıştır. Gelişmekte olan ülkelerle ekonomisi geçiş
döneminde olan ülkelerin bu meydan okumaya karşı koymak
için kendilerine özgü güçlükleri aşmak zorunda olduklarının
bilincindeyiz. Bu yüzden, küreselleşme ancak tüm çeşitliliği ile
insanlığı kapsayan ortak bir gelecek yaratmaya yönelik geniş
kapsamlı ve aralıksız çabalarla tamamen kapsayıcı ve adil
hale getirilebilir. Bu çabalar, küresel düzeyde, gelişmekte olan
ülkelerin ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin gereksinimlerine uygun ve onların etkili katılımlarıyla belirlenen ve
uygulanan politika ve önlemleri içermelidir.
6. Bazı temel değerlerin 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerde
dikkate alınması gerekir. Bu temel değerler, şunlardır:
• Özgürlük. Kadın ve erkekler, açlık, şiddet ve baskı
korkusu ve adaletsizlikten uzak, onurlu biçimde kendi hayatlarını yaşama ve çocuklarını yetiştirme hakkına sahiptir. Bu
hakları en çok güvence altına alan, insanların isteklerine ve
katılımına dayanan demokratik yönetişimdir.
•. Eşitlik. Hiç kimse ya da hiçbir ulus, kalkınmadan yararlanma fırsatından yoksun bırakılamaz. Kadınlara ve erkeklere
hak ve fırsatlarda eşitlik sağlanmalıdır.
82

• Dayanışma. Küresel sorunlar, maliyetlerin ve yüklerin,
eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine göre hakça paylaşıldığı çok
taraflı katılımla çözülmelidir. Acı çekenler ya da özellikle yoksun
olanlar, ayrıcalıklı olanların yardımını hak etmektedirler.
• Hoşgörü. İnsanlar birbirlerinin inanç, kültür ve dillerinin
çeşitliliğine saygı göstermelidir. Toplumlar içinde ve toplumlar
arasındaki farklılıklardan korkulmamalı ve bastırılmamalı,
insanlığın değerli bir varlığı olarak yüceltilmelidir. Bir barış
ve diyalog kültürü bütün uygarlıklar arasında etkin biçimde
desteklenmelidir.
• Doğaya saygı. Yaşayan türlerin ve doğal kaynakların
yönetiminde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri uyarınca
sağduyulu davranılmalıdır. Ancak bu yolla, doğanın bize
sağladığı ölçülemez zenginlikler korunabilir ve gelecek nesillere aktarılabilir. Bugünün sürdürülemez üretim ve tüketim
biçimleri, gelecekteki refahımızın ve yeni nesillerimizin
yararına değiştirilmelidir.
• Paylaşılan sorumluluk. Dünya çapında ekonomik ve
sosyal gelişme kadar uluslararası barış ve güvenliğe yönelen
tehditleri yönetme sorumluluğu da dünya ulusları arasında paylaşılmalı ve çok taraflı olarak yaşama geçirilmelidir.
Dünyanın en evrensel ve en temsili örgütü olarak Birleşmiş
Milletler’in bu konuda oynayacağı önemli bir rolü vardır.
7. Paylaşılan bu değerleri eyleme dönüştürmek için, özel
önem verdiğimiz hedefleri belirlemiş bulunuyoruz.
II. Barış, güvenlik ve silahsızlanma
8. Halklarımızı, son 10 yılda 5 milyondan fazla yaşama
mal olan iç savaş ya da devletler arası savaş felaketinden
kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Ayrıca, kitle
imha silahlarının oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak
için uğraşacağız.
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9. Bu amaçla;
• Ulusal meselelerde olduğu gibi uluslararası meselelerde
de hukukun üstünlüğüne saygıyı güçlendirmeye, özellikle,
üye devletlerin, taraf oldukları davalarda Birleşmiş Milletler
Antlaşması uyarınca Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına
uymasını garantilemeye,
• Birleşmiş Milletler’i; çatışmanın önlenmesi, anlaşmazlıkların
barışçı çözümü, barışı sürdürme, çatışma sonrası barışın
kurulması ve yeniden yapılanma için gereksinim duyduğu kaynakları ve araçları vererek, barışın ve güvenliğin sağlanmasında
daha etkili hale getirmeye kararlıyız. Bu bağlamda, Birleşmiş
Milletler Barış Operasyonları inceleme grubunun raporuna
önem veriyoruz ve Genel Kuruldan raporun önerilerini hızla
dikkate almasını istiyoruz.
• BM Antlaşması’nın VIII. Bölümünün hükümlerine göre,
Birleşmiş Milletlerle bölgesel örgütler arasındaki işbirliğini
güçlendirmeye;
• Taraf devletlerin silah denetimi ve silahsızlanma,
uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku gibi alanlardaki anlaşmaları uygulamasını güvence altına almaya; tüm
devletleri Roma Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü
imzalamaya ve onaylamaya çağırmaya;
• Uluslararası terörizme karşı ortak önlem almaya ve ilgili
bütün uluslararası sözleşmelere mümkün olduğunda katılmaya;
• Dünya uyuşturucu sorunuyla mücadele sorumluluğumuzu yerine getirmek için çabalarımızı iki katına çıkarmaya;
• İnsan kaçakçılığı ve para aklama dahil olmak üzere,
ulus-aşırı suçlarla bütün boyutlarıyla savaşmak için çabalarımızı yoğunlaştırmaya;
• Birleşmiş Milletler’in ekonomik yaptırımlarının masum
insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye; bu
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yaptırımları düzenli aralıklarda gözden geçirmeye ve yaptırımların üçüncü taraflar üzerindeki olumsuz etkilerini gidermeye;
• Kitle imha silahlarını, özellikle nükleer silahları ortadan
kaldırmak için çalışmaya ve bu amaca ulaşılması için, nükleer
tehlikeleri giderme yollarını belirleyecek uluslararası bir
konferans düzenlenme olanağı dahil olmak üzere bütün
seçenekleri denemeye;
• Silah ticaretini daha şeffaf hale getirerek, bölgesel silahsızlanma önlemlerini destekleyerek ve yakında toplanacak olan
Birleşmiş Milletler Küçük ve Hafif Silahların Yasadışı Ticareti
Konferansı’nın bütün önerilerini dikkate alarak, küçük ve hafif
silahların yasadışı ticaretine son vermek için ortak eyleme
geçmeye;
• Bütün devletleri, Anti-Personel Mayınların Kullanımının,
Depolanmasının ve Üretiminin Yasaklanması ve Yokedilmesi
Sözleşmesi ile konvansiyonel silahlar sözleşmesinin değiştirilmiş
mayın protokolüne katılma çağrısı yapmakta kararlıyız.
10. Üye devletleri ayrı ayrı ve birlikte, şimdi ve gelecekte
olimpik barışa uymaya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni
spor ve olimpik ideal aracılığıyla barışı ve insani anlayışı ilerletme çabalarında desteklemeye teşvik ediyoruz.
III. Kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması
11. Erkek-kadın ve çocuk benzerlerimizi, bugün bir
milyardan fazla kişinin maruz kaldığı aşırı yoksulluğun sefil ve
insanlık dışı koşullarından kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Kalkınma hakkını herkes için gerçeklik haline getirmeye ve bütün insan ırkını yokluktan kurtarmaya kararlıyız.
12. Bu nedenle, -ulusal ve küresel düzeylerde- kalkınmaya
ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya uygun bir ortam yaratmaya
kesin kararlıyız.
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13. Bu hedeflere ulaşılmasındaki başarı, başka şeyler
yanında, her bir ülke içinde iyi yönetişime bağlıdır. Bu başarı,
aynı zamanda uluslararası düzeyde iyi yönetişime ve finansal,
parasal ve ticari sistemlerdeki şeffaflığa bağlıdır. Açık, adil,
kurala dayalı, öngörülebilir ve ayrımcı olmayan çok taraflı bir
ticaret ve finans sisteminde kararlıyız.
14. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarını
finanse etmek için gereksinim duydukları kaynakları harekete
geçirmede karşılaştıkları zorluklar konusunda kaygılıyız. Bu
nedenle, 2001’de düzenlenecek olan Kalkınmanın Finansmanı
üst-düzey ve Hükümetler arası Organizasyon’un başarı
sağlaması için her çabayı göstereceğiz.
15. Ayrıca, en az gelişmiş ülkelerin özel gereksinimlerini
dikkate almayı da üstleniyoruz. Bu bağlamda, 2001 Mayıs’ında
düzenlenecek olan üçüncü Birleşmiş Milletler En az Gelişmiş
Ülkeler Konferansı’nı memnuniyetle karşılıyoruz ve başarı
kazanması için çalışacağız. Endüstrileşmiş ülkeleri;
• Tercihen bu Konferans’a kadar, en az gelişmiş ülkelerin
tüm ihracatı için bir gümrüksüz ve kotasız giriş politikası
benimsemeye;
• Daha fazla gecikmeden aşırı borçlu yoksul ülkeler için
genişletilmiş bir borç rahatlatma programı uygulamaya ve bu
ülkelerin yoksulluğu azaltmak için açık taahhütte bulunmaları
karşılığında tüm iki taraflı resmi borçlarını iptal etmek için
anlaşmaya;
• Ve özellikle kaynaklarını yoksulluğu azaltmada
kullanmak için gerçekten çaba gösteren ülkelere daha çok
kalkınma yardımı yapmaya çağırıyoruz.
16. Borçlarını uzun vadede sürdürülebilir kılmak için
planlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası önlemler yoluyla,
düşük ve orta gelirli gelişmekte olan ülkelerin borç sorunlarını
da kapsamlı ve etkili biçimde ele almaya kararlıyız.
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17. Ayrıca, Barbados Eylem Programı’nı ve Genel
Kurulun 22. olağanüstü oturumunun sonuçlarını hızla ve
tam uygulayarak, gelişmekte olan küçük ada devletlerinin
özel gereksinimlerine yönelmeye de kararlıyız. Uluslararası
topluluğu, bir incinebilirlik endeksi (vulnerability index)
geliştirirken gelişmekte olan küçük ada devletlerinin özel
gereksinimlerinin dikkate alınmasını sağlamaya teşvik
ediyoruz.
18. Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin özel
gereksinimlerinin ve sorunlarının bilincindeyiz; hem iki taraflı
hem de çok taraflı bağışta bulunan ülkeleri, bu gruptaki ülkelerin
özel kalkınma gereksinimlerini karşılamak için finansal ve
teknik yardımı artırmaya ve transit ulaşım sistemlerini geliştirerek coğrafyalarından kaynaklanan engelleri aşmalarına
yardım etmeye teşvik ediyoruz.
19. Bizler ayrıca:
• Günlük geliri bir dolardan az dünya halklarının oranını
ve açlık çeken insanların oranını 2015’e kadar yarıya düşürmeye;
güvenli içme suyunu elde edemeyen ya da satın alamayan
insanların oranını da aynı tarihe kadar yarıya indirmeye;
• Aynı tarihe kadar, her yerde kız ve erkek çocukların
eksiksiz bir ilköğretim dönemini tamamlamalarını ve bu kız
ve erkek çocukların eğitimin bütün düzeylerine eşit erişimini
sağlamaya;
• Aynı tarihe kadar, anne ölümlerini dörtte üç oranında,
5-yaş altı çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltmaya;
• HIV/AIDS, sıtma felaketi ve insanlığı etkileyen diğer
önemli hastalıkların yayılmasını aynı tarihe kadar durdurmaya
ve ardından geriletmeye başlamaya;
• HIV/AIDS nedeniyle anne-babasız kalmış çocuklara özel
yardım sağlamaya;
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• 2020’ye kadar, “Gecekondusuz Kentler” girişiminde
öngörüldüğü gibi, en az 100 milyon gecekondu sakininin
yaşamlarında önemli bir iyileştirmeyi başarmaya kararlıyız.
20. Bizler aynı zamanda:
• Yoksullukla, açlıkla ve hastalıkla mücadelenin etkili
yolları olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların
güçlendirilmesini desteklemeye ve gerçekten sürdürülebilir bir
kalkınmaya ivme kazandırmaya;
• Gençlere her yerde saygın ve kazançlı bir iş bulmaları
için somut bir şans veren stratejiler geliştirip uygulamaya;
• İlaç endüstrisini, zorunlu ilaçları gelişmekte olan ülkelerde onlara gereksinim duyanlar için daha yaygın biçimde
ulaşılabilir ve satın alınabilir hale getirmeye teşvik etmeye;
• Kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması
amacıyla özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle güçlü
ortaklıklar geliştirmeye;
• Yeni teknolojilerin, özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yararlarının, ECOSOC 2000 Bakanlar Bildirgesinde yer alan öneriler uyarınca, herkes için geçerli olmasını sağlamaya kararlıyız.
IV. Ortak çevremizin korunması
21. Çocuklarımız ve torunlarımız başta olmak üzere bütün
insanlığı, insan etkinliklerinin geri dönülemez biçimde bozduğu ve kaynaklarının artık gereksinimlerine yetmeyeceği bir
gezegende yaşama tehdidinden korumak için her türlü çabayı
göstermeliyiz.
22. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda
üzerinde anlaşmaya varılan Gündem 21’e konanlar dahil
sürdürülebilir kalkınma ilkelerine desteğimizi bir kez daha
vurguluyoruz.
23. Bu nedenle, çevreyle ilgili bütün eylemlerimizde yeni bir
koruma ve yönetim etiği benimsemeye kararlıyız; ilk adım olarak;
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• Tercihen 2002’deki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansının 10. yıldönümüne kadar Kyoto Protokolü’nün
yürürlüğe girmesini sağlamak ve sera gazlarının yayılımında
gerekli azaltıma başlamak için her türlü çabayı göstermeye;
• Bütün orman türlerinin işletilmesi, korunması ve sürdürülebilir kalkınması için ortak çabalarımızı yoğunlaştırmaya;
• Başta Afrika olmak üzere, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşme Yaşayan Ülkelerde
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin tam olarak uygulanması
için baskı yapmaya;
• Bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde, adil erişimi ve
yeterli malzemeleri teşvik eden su yönetimi stratejileri geliştirerek, su kaynaklarının sürdürülemez biçimde kullanılmasını
durdurmaya;
• Doğal ve insan kaynaklı felaketlerin sayısını ve etkisini
azaltmak için işbirliğini yoğunlaştırmaya;
• İnsan genom dizilişine ilişkin bilgiye serbest erişim
sağlamaya
kararlıyız.
V. İnsan hakları, demokrasi ve iyi yönetişim
24. Demokrasiyi ilerletme ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmenin yanında kalkınma hakkı dahil uluslararası kabul
görmüş bütün insan hakları ve temel özgürlüklere saygıyı
güçlendirmek için de hiçbir çabadan kaçınmayacağız.
25. Bu nedenle, bizler:
• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uymaya ve onu tam
olarak uygulamaya;
• Herkesin sivil, siyasal, ekonomik ve kültürel haklarının
bütün ülkelerde tam olarak korunması ve geliştirilmesi için
uğraşmaya;
• Bütün ülkelerin demokrasinin ilkelerini ve pratiklerini
uygulama ve azınlık hakları dahil insan haklarına saygı
gösterme kapasitesini güçlendirmeye,
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• Kadına karşı şiddetin her türüyle savaşmaya ve Kadına
Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini uygulamaya;
• Birçok toplumda artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
eylemlerini ortadan kaldırmak ve tüm toplumlarda daha çok
uyum ve hoşgörü geliştirmek için, göçmenler, göçmen işçiler ve
ailelerinin insan haklarının korunmasını ve saygı duyulmasını
sağlayacak önlemler almaya;
• Tüm ülkelerde bütün yurttaşların gerçek katılımını
sağlayarak daha kapsayıcı siyasal süreçler doğrultusunda
ortaklaşa çalışmaya;
• Medyanın asıl rolünü yerine getirme özgürlüğünü ve
kamunun enformasyona erişme hakkını sağlamaya
kararlıyız.
VI. Savunmasız grupların korunması
26. Doğal felaketlerin, soykırımın, silahlı çatışmaların ve
diğer insani acil durumların sonuçlarından orantısız biçimde
etkilenen çocuklara ve bütün sivil nüfusa her türlü yardım
ve korumanın sağlanmasını ve böylece normal yaşamlarına
olabildiğince çabuk dönmelerini güvenceye almak için hiçbir
çabadan kaçınmayacağız.
Bu nedenle bizler:
• Karmaşık acil durumlarda, sivillerin korunmasını
uluslararası insani hukuka uygun olarak genişletmeye ve
güçlendirmeye;
• Sorumluluk paylaşımı dahil olmak üzere, mülteci
barındıran ülkelere insani yardımda eşgüdüm sağlanması için
uluslararası işbirliğini güçlendirmeye; tüm mültecilerin ve
yerinden edilmiş insanların gönüllü olarak evlerine güvenle
ve onurlu biçimde geri dönmelerine ve toplumlarına yeniden
uyum sağlamalarında yardımcı olmaya;
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• Çocuk Hakları Sözleşmesi ile onun silahlı çatışmaya
katılan çocuklara, çocuk satışına, çocuk fahişeliğine ve çocuk
pornografisine ilişkin ihtiyari protokollerinin onaylanmasını ve
tam anlamıyla uygulanmasını teşvik etmeye
kararlıyız.
VII. Afrika’nın özel gereksinimlerinin karşılanması
27. Afrika’da demokrasinin güçlenmesini destekliyoruz ve
Afrikalılara kıtalarını dünya ekonomisi ile bütünleştirebilmek
için yürüttükleri barış ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ile fakirliği ortadan kaldırma mücadelelerinde yardım
edeceğiz.
28. Bu nedenle, bizler:
• Afrika’da ortaya çıkan demokrasilerin siyasal ve
kurumsal yapısına tam anlamıyla destek olmaya;
• kıtada çatışmanın önlenmesi ve siyasal istikrarın
sürdürülmesi için bölgesel ve alt-bölgesel mekanizmaları
teşvik etmeye ve güçlendirmeye; barışı koruma operasyonları
için sağlam bir kaynak akışı sağlamaya;
• teknoloji transferi yanında borçların silinmesi, gelişmiş
pazar erişimi, genişletilmiş Resmi Kalkınma Yardımı ve
Doğrudan Yabancı Yatırımların akışının artırılması dahil olmak
üzere, Afrika’da yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma sorununa yönelik özel önlemler almaya;
• Afrika’nın HIV/AIDS ve diğer bulaşıcı hastalıkların
yayılmasının üstesinden gelme kapasitesini geliştirmesine
yardım etmeye kararlıyız.
VIII. Birleşmiş Milletler’in güçlendirilmesi
29. Birleşmiş Milletler’i, aşağıdaki önceliklerin sürdürülmesinde daha etkili bir araç haline getirmek için hiçbir çabadan
kaçınmayacağız: bütün dünya halklarının kalkınma savaşı;
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yoksulluğa, cahilliğe ve hastalıklara karşı savaş; adaletsizliğe
karşı savaş; şiddete, teröre ve suça karşı savaş; ortak evimizin
yıkılması ve yok edilmesine karşı savaş.
30. Bu nedenle, bizler:
• Birleşmiş Milletler’in baş müzakereci, politika oluşturucu
ve temsilci organı olarak Genel Kurulun merkezi konumunu
bir kez daha vurgulamaya ve bu rolü daha etkili oynamasına
sağlamaya;
• Güvenlik Konseyi’nde her yönüyle kapsamlı bir reform
yapılması için çabalarımızı yoğunlaştırmaya,
• Son zamanlardaki başarılarına dayanarak Ekonomik
ve Sosyal Konsey’i daha da güçlendirmeye ve Antlaşma’sında
yüklenen rolünü yerine getirmesine yardım etmeye;
• Uluslararası meselelerde adaleti ve hukukun
üstünlüğünü güvenceye almak için Uluslararası Adalet
Divanı’nı güçlendirmeye;
• Birleşmiş Milletler’in ana organlarını, işlevlerini yerine
getirirken aralarında düzenli olarak görüşmek ve eşgüdüm
sağlamak için teşvik etmeye;
• Örgüte, görevlerini yerine getirmede gereksinim
duyduğu kaynakları zamanında ve öngörülebilir bir temelde
sağlamaya;
• Sekreterliği, mevcut en iyi işletme uygulamalarını
ve teknolojilerini benimseyerek ve üye devletlerin üzerinde
anlaştığı öncelikleri yansıtan görevlerine yoğunlaşarak, bu kaynakları Genel Kurul tarafından kabul edilmiş açık kurallara ve
işlemlere göre, bütün üye devletlerin çıkarına, en iyi biçimde
kullanmak için teşvik etmeye;
• Birleşmiş Milletler ve İlgili Personelin Güvenliği
Sözleşmesi’ne bağlılığı geliştirmeye;
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• Barış ve kalkınma sorunlarına tamamen eşgüdümlenmiş
bir yaklaşım geliştirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler, ilgili
kuruluşları, Bretton Woods Kuruluşları, Dünya Ticaret Örgütü
ve diğer çok taraflı kuruluşlar arasında daha fazla siyasal
tutarlılık daha iyi işbirliği sağlamaya;
• Barış ve güvenlik, ekonomik ve sosyal kalkınma,
uluslararası hukuk ve insan hakları, demokrasi ve toplumsal
cinsiyeti içeren çeşitli alanlarda Birleşmiş Milletler ve ulusal
parlamentolar arasındaki işbirliğini onların üst kuruluşu olan
Parlamentolar Birliği aracılığıyla daha da güçlendirmeye;
• Örgütün amaçlarının ve programlarının yaşama
geçirilmesine katkıda bulunmaları için özel sektöre, sivil
toplum örgütlerine ve genelde sivil topluma daha geniş
olanaklar sunmaya
kararlıyız.
31. Genel Kuruldan bu bildirgenin hükümlerinin uygulanmasında sağlanan gelişmeyi düzenli bir biçimde gözden geçirmesini rica ediyoruz ve Genel Sekreterden de Genel Kurulun
incelemesi için ve başka işlemlere temel oluşturmak üzere
düzenli aralıklarla rapor yayınlamasını rica ediyoruz.
32. Bu tarihi fırsattan yararlanarak, Birleşmiş Milletler’in,
evrensel barış, işbirliği ve kalkınma isteğimizi gerçekleştirmeye
çalıştığımız, bütün insan ailesinin vazgeçilemez ortak evi
olduğunu bir kez daha önemle vurguluyoruz. Dolayısıyla,
bu ortak amaçlara sınırsız desteğimizi ve onlara ulaşmadaki
kararlılığımızı beyan ediyoruz.
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KÜRESEL BİLGİ TOPLUMU
OKINAWA ŞARTI
(2000)
1. Enformasyon ve iletişim teknolojileri (ENİT), 21.
yüzyılı biçimlendiren en etkili güçlerden biridir. Bu teknolojilerin devrimci etkisi, insanların yaşama, öğrenme ve çalışma
biçimleri ile hükümetin sivil toplumla etkileşime geçme biçimini
etkilemektedir. ENİT, hızla, dünya ekonomisinin büyümesinin
yaşamsal bir motoru haline gelmektedir. Aynı zamanda
birçok girişimci bireyin, şirketin ve topluluğun dünyanın her
tarafında, ekonomik ve sosyal zorlukları daha etkili ve yaratıcı
biçimde ele almasını olanaklı kılmıştır. Yakalayacağımız ve
paylaşacağımız çok büyük fırsatlar bulunmaktadır.
2. ENİT-odaklı ekonomik ve sosyal dönüşümün temeli, bu
teknolojilerin bireylerin ve toplumun bilgi ve düşüncelerden
yararlanmasına yardımcı olma gücüdür. Enformasyon
toplumu bakış açımız, insanların potansiyellerini ve isteklerini
gerçekleştirmesine daha çok olanak vermektedir. Bu amaçla,
ENİT’in sürdürülebilir ekonomik büyüme yaratma, kamusal
refahı artırma, sosyal kaynaşmayı sağlama amaçlarının
hepsini destekleme hizmeti vermesini güvenceye almalıyız
ve bu teknolojilerin demokrasiyi güçlendirme, hükümetin
saydamlığını ve hesap verebilirliğini artırma, insan haklarını
yaygınlaştırma, kültürel çeşitliliği artırma, uluslararası barış
ve istikrarı geliştirme potansiyelini kullanmalıyız. Bu amaçlara
ulaşmak ve ortaya çıkan zorlukları ele almak için etkili ulusal
ve uluslararası stratejiler gerekecektir.
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3. Bizler, bu amaçlara ulaşmak için, dahil etme ilkesine
bağlılığımızı yineliyoruz: herkesin her yerde, küresel enformasyon toplumuna katılmasına olanak sağlanmalıdır ve hiç kimse
bu toplumun sağladığı yararların dışında bırakılmamalıdır. Bu
toplumun direnci serbest enformasyon ve bilgi akışı, karşılıklı
hoşgörü ve çeşitliliğe saygı gibi insanın gelişmesini sağlayan
demokratik değerlere bağlıdır.
4. Bizler, rekabet ve yeniliği teşvik eden uygun bir politik
ve yasal ortamın sağlanması, ekonomik ve finansal istikrarın
güvenceye alınması, küresel ağların en iyi hale getirilmesi
için paydaşların işbirliğinin geliştirilmesi, ağın bütünlüğünü
bozan kötüye kullanımlarla mücadele edilmesi, sayısal eşitsizliğin giderilmesi, insana yatırım yapılması, küresel erişim ve
katılımın artırılmasına yönelik hükümet çabalarının geliştirilmesine önderlik edeceğiz.
5. Bu bölüm, her şeyden önce, hem kamu sektörünü hem
de özel sektörü uluslararası enformasyon ve bilgi eşitsizliğini
gidermeye çağırmaktadır. ENİT konusunda sağlam bir politika
ve eylem çerçevesi, sosyal ve ekonomik olanakları dünyaya
yayarken etkileşim biçimimizi de değiştirebilir. Paydaşlar
arasında ortak bir politika işbirliğini içeren etkin bir ortaklık,
gerçekten küresel bir enformasyon toplumunun sağlıklı
gelişiminin de anahtarıdır.
Sayısal Olanakları Değerlendirmek
6. ENİT’in rekabetin teşvik edilmesinde, artırılmış verimliliğin desteklenmesinde, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve iş
yaratılmasındaki potansiyel yararları önemli bir vaatte bulunur.
Bizim görevimiz, yalnızca bir enformasyon toplumuna geçişi
teşvik etmek ve kolaylaştırmak değildir, fakat aynı zamanda
bu teknolojilerin bütün ekonomik, sosyal ve kültürel yararlarını yaşama geçirmektir. Bu amaca ulaşmak için şu temelleri
oluşturmak önemlidir:
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Uyumlu işgücü pazarlarına, insan kaynaklarının geliştirilmesine ve sosyal kaynaşmaya odaklanan politikalarla
desteklenmiş, açıklık, etkililik, rekabet ve yenilikçilik ortamını
besleyen ekonomik ve yapısal reformlar;
İşletmeler ve tüketiciler için güvenli gelecek planlamasına yardımcı olan ve yeni enformasyon teknolojilerinin
üstünlüklerini kullanan sağlam makroekonomik yönetim;
Rekabetçi pazar koşulları ve ağ teknolojisi, hizmetleri
ve uygulamalarındaki yenilikler aracılığıyla hızlı, güvenilir,
güvenli ve satın alınabilir erişim sunan enformasyon ağlarının
gelişmesi;
Eğitim ve yaşam boyu öğrenim aracılığıyla ve
ekonomimizin birçok sektöründe artan ENİT çalışanı talebini
karşılayarak, enformasyon çağının taleplerine yanıt verme
kapasitesine sahip insan kaynaklarının gelişmesi;
Bütün yurttaşlar için hükümetin geliştirilmiş erişilebilirliğini güvenceye almanın temeli olarak, kamu sektörünün
etkin ENİT kullanımı ve çevrimiçi hizmet sunumunun
yaygınlaştırılması;
7. Özel sektör, enformasyon toplumunda, enformasyon
ve iletişim ağlarının geliştirilmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Ancak, enformasyon toplumu için gerekli olan öngörülebilir, saydam ve ayrımcı olmayan bir politika ve mevzuat
ortamı yaratma görevi hükümetlere düşmektedir. ENİT-dostu
bir ortamın yaratılmasında üretken özel sektör girişimlerine
engel olacak gereksiz düzenleyici müdahalelerden kaçınmak
önemlidir. Bizler, etkili kamu-özel sektör ortaklığı, saydamlık
ve teknolojik tarafsızlık ilkelerini dikkate alırken, ENİT’le ilgili
kural ve uygulamaların ekonomik işlemlerdeki devrimci değişikliklere uygun olmasını sağlamalıyız. Kurallar öngörülebilir
olmalıdır ve işletme ile tüketiciye güven esinlemelidir. Enformasyon toplumunun sosyal ve ekonomik yararlarını en faz97

laya çıkarabilmek için, aşağıdaki temel ilkeler ve yaklaşımlar
konusunda anlaşmaya varıyoruz ve bunları başkalarına da
öneriyoruz:
• Temel telekomünikasyon hizmetleri için ayrımcı
olmayan ve maliyet odaklı arabağlantı (interconnection)
dahil olmak üzere enformasyon teknolojisi,
telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin sağlanması
için rekabetin ve açık pazarların desteklenmesinin
sürdürülmesi;
• ENİT’le bağlantılı teknolojiye ilişkin entelektüel
mülkiyet haklarının korunması, ENİT’le ilgili
yeniliklerin,
rekabetin
ve
yeni
teknolojinin
yayılmasının desteklenmesinde yaşamsaldır; bizler,
entelektüel mülkiyet otoriteleri arasında başlamış
olan ortak çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz ve
ayrıca uzmanlarımızı bu alanın geleceğini tartışmaya
cesaretlendiriyoruz;
• Hükümetlerin, entelektüel mülkiyet haklarına tamamen
uygun yazılım kullanma konusunda yineledikleri
bağlılıkları da önemlidir;
• Telekomünikasyon, ulaşım ve paket teslimini içeren
birçok hizmet, enformasyon toplumu ve ekonomi için
çok önemlidir ve bunların etkinliğinin artırılması, yararı
en fazlaya çıkaracaktır; gümrük ve diğer ticari işlemler
de ENİT-dostu bir ortamın geliştirilmesinde önemlidir;
• Güçlü bir Dünya Ticaret Örgütü (WTO) çerçevesi, WTO
ve diğer uluslararası forumlarda e-ticaret konusunda
sürdürülen çalışma ve e-ticarete ilişkin mevcut WTO
ticaret disiplinlerinin uygulanması bağlamında,
ağlar, ilgili hizmetler ve işlemlerde liberalizasyonu ve
gelişmeyi daha fazla destekleyerek, sınır ötesi e-ticaretin
kolaylaştırılması;
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• E-ticaretin vergilendirilmesine ilişkin olarak tarafsızlık,
eşitlik, yalınlık ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü’nün (OECD) çalışmasında üzerinde anlaşmaya
varılmış olan diğer önemli unsurlar dahil olmak üzere
klasik ilkelere dayanan tutarlı yaklaşımlar;
• Gelecek WTO Bakanlar Konferansı’nda incelenmeye
bırakılan ve elektronik yayılım üzerine gümrük
vergileri koymayan uygulamanın sürdürülmesi;
• Birlikte işleyen teknik standartlar örneğinde olduğu
gibi pazar odaklı standartların yaygınlaştırılması;
• Çevrimiçi işletim kuralları, güven işaretleri (trustmarks)
ve diğer güvenilirlik programları gibi etkili kendini
düzenleme girişimleriyle, tüketicinin OECD ilkeleriyle
uyumlu elektronik pazara güvenini artırmak,
çevrimdışı dünyada olduğu gibi çevrimiçi dünyada
da eşit tüketici koruması sağlamak ve alternatif
anlaşmazlık çözüm mekanizmaları dahil olmak üzere,
sınır ötesi anlaşmazlıklarda müşterilerin karşı karşıya
geldiği zorlukları azaltıcı seçenekleri araştırmak;
• Serbest enformasyon akışını güvenceye alırken, kişisel
verilerin işlenmesinde mahremiyetin korunmasının
yanı sıra tüketiciler için de etkili ve anlamlı mahremiyet
koruması geliştirmek ve
• Elektronik kimlik doğrulama, elektronik imza,
kriptografi ve işlemlerin güvenliğini ve kesinliğini
sağlayan diğer araçların geliştirilmesini ve etkili
işleyişini sağlamak.
8. Suçtan arındırılmış ve güvenli bir sanal uzay oluşturmak
için, küresel bir enformasyon toplumunu geliştirmeye yönelik
uluslararası çabalara, eşgüdümlenmiş bir eylem eşlik etmelidir. Bizler, OECD Enformasyon Sistemlerinin Güvenlik
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İlkelerinde yer alan etkili önlemlerin siber suçlarla mücadelede devreye girmesini güvenceye almalıyız. G8 işbirliği,
Ulus-aşırı Örgütlü Suçlar konusunda Lyon Grubu çerçevesi
içinde genişletilecektir. Bizler, “Sanal Uzayda Güven ve
Güvenlik üzerine Bir Hükümet/Endüstri Diyalogu” konulu son
G-8 Paris Konferansının başarısı üstüne kurulan, endüstri ile
diyalogu daha da geliştireceğiz. Bilgisayar korsanlığı ve virüsler gibi acil güvenlik konuları da etkili politikalar oluşturmayı
gerektirmektedir. Bizler, önemli enformasyon ve altyapıların
korunması için endüstri ve diğer paydaşlarla ilgilenmeyi
sürdüreceğiz.
Sayısal Eşitsizliğin Giderilmesi
9. Ülke içindeki ve ülkeler arasındaki sayısal eşitsizliği
gidermek, bizim kendi ulusal gündemlerimizde çok önemli
sayılmaktadır. Herkes, enformasyon ve iletişim ağlarına
erişimden yararlanabilmelidir. Bizler, bu konuyu ele alan
tutarlı bir stratejinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik
hali hazırdaki çabalarımızı sürdüreceğimizi bir kez daha teyit
ediyoruz. Bizler, aynı zamanda, endüstri ve sivil toplumun
eşitsizliğin giderilmesine yönelik gereksiniminin artan biçimde
kabul edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Uzmanların
ve kaynakların harekete geçirilmesi, bu zorluklarla başa çıkmamızda vazgeçilemez bir ögedir. Bizler, hükümet ve sivil toplum
arasında teknoloji ve pazar gelişmelerinin hızlı gidişatına duyarlı etkili bir ortaklığı izlemeyi sürdüreceğiz.
10. Stratejimizin temel bileşenlerinden biri, evrensel ve
satın alınabilir erişime yönelik çabanın sürdürülmesi olmalıdır.
Bizler, şunları yapmayı sürdüreceğiz:
Satın alınabilir telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanmasına uygun pazar koşullarını geliştireceğiz;
Kamuya açık olanaklar yoluyla erişim dahil olmak üzere
başka tamamlayıcı araçlar araştıracağız;
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Özellikle hizmet alamayan kentsel, kırsal ve uzak alanlarda
ağ erişimini geliştirmeye öncelik vereceğiz;
Sosyal olanakları kıt olanlar, engelliler ve yaşlıların
gereksinimlerine ve kısıtlılıklarına özel bir önem vereceğiz ve
bu grupların erişim ve kullanımını kolaylaştıracak önlemler
aramayı etkin biçimde sürdüreceğiz;
İnternete mobil erişim dahil olmak üzere “kullanıcı dostu”,
“engelsiz” teknolojilerin yanı sıra ücretsiz ve kamuya açık içeriklerin entelektüel mülkiyet haklarına saygılı bir biçimde daha
çok kullanımının daha da geliştirilmesini teşvik edeceğiz.
11. Enformasyon toplumunu geliştirme politikaları, enformasyon çağının gereksinimlerine yanıt verebilen insan
kaynaklarının geliştirilmesiyle desteklenmelidir. Bizler,
eğitim, yaşam boyu öğrenim ve öğretim aracılığıyla bütün
yurttaşlara, ENİT okuryazarlığı ve ENİT becerisi geliştirme
olanağı sağlamaya söz veriyoruz. Bizler, okulları, sınıfları ve
kütüphaneleri çevrimiçi ve öğretmenleri ENİT ve çoklu-medya
kaynakları konusunda yeterli hale getirerek bu iddialı
amaca yönelik çalışmayı sürdüreceğiz. Küçük ve orta ölçekli
işletmeleri desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan önlemler,
kendi işinde çalışanların çevrimiçi hale getirilmesi ve internetin
etkin biçimde kullanılması da sürdürülecektir. Bizler, özellikle
başka türlü eğitim ve öğretime erişemeyenler için yenilikçi
yaşam boyu öğrenim olanağı sunan ENİT kullanımını da teşvik
edeceğiz.
Küresel Katılımın Artırılması
12. ENİT, ekonomilerin ortaya çıkması ve gelişmesi için çok
büyük bir olanak sunar. Kendi potansiyellerini harekete geçirmede başarılı olan ülkeler, yoksulluğun ortadan kaldırılması,
sağlık ve eğitim gibi yaşamsal kalkınma amaçlarını daha etkin
biçimde gerçekleştirmek için, altyapı gelişmesinin geleneksel
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engellerini nöbetleşe ilerletme ve küresel e-ticaretin hızla
büyümesinden yararlanma konusunda sabırsızlanabilirler.
Bazı gelişmekte olan ülkeler, bu alanda zaten önemli bir gelişme
kaydetmişlerdir.
13. Bununla birlikte, uluslararası enformasyon ve bilgi
eşitsizliğinin giderilmesine yönelik zorluklar küçümsenemez.
Bizler, birçok gelişmekte olan ülkenin bu konuya öncelik vermesini onaylıyoruz. Gerçekten de ENİT yenileşmesinin hızlı adımlarına uyak uyduramayan gelişmekte olan ülkeler, enformasyon
toplumuna ve ekonomisine tam olarak katılma olanağına sahip
olamayabilirler. Bu, özellikle, elektrik, telekomünikasyon ve
eğitim gibi temel ekonomik ve sosyal altyapılardaki mevcut
eşitsizliklerin ENİT yayılımını engellemesi nedeniyledir.
14. Bizler, bu zorlukları aşmak için gelişmekte olan
ülkelerin farklı koşul ve gereksinimlerinin göz önüne alınması
gerektiğini kabul ediyoruz. “Her duruma uyan” bir çözüm
yoktur. Gelişmekte olan ülkelerin şu konularda tutarlı
ulusal stratejiler benimseyerek sahip olmaları çok önemlidir:
ENİT-dostu ve rekabeti destekleyici bir politika ve mevzuat
ortamı oluşturmak; kalkınma amaçlarının ve sosyal kaynaşmanın izlenmesinde ENİT’ten yararlanmak; ENİT becerileriyle donatılmış insan kaynaklarını geliştirmek; topluluk
girişimlerini ve yerli girişimciliği cesaretlendirmek.
İleriye Doğru
15. Toplumlarımız içinde olduğu gibi uluslararasında da
eşitsizliği giderme çabaları, bütün paydaşlar arasında etkin bir
işbirliğine bağlıdır. İki taraflı ve çok taraflı yardım, ENİT gelişmesinin ana koşullarını oluşturmada önemli bir rol oynamayı
sürdürecektir. Başta Dünya Bankası olmak üzere Çok taraflı
Kalkınma Bankaları (MDBs) dahil Uluslararası Finans Kuruluşları (IFIs), büyümeyi destekleyen, yoksullara yarar sağlayan
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programların yanı sıra bağlantıyı, erişimi ve eğitimi geliştiren
programların belirlenmesi ve uygulanmasına da katkıda bulunmak üzere konumlandırılmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ve diğer ilgili uluslararası forumlar da önemli bir rol
oynamaktadır. Özel sektör, gelişmekte olan ülkelerde ENİT’i
ileriye götürmede merkezi bir aktördür ve sayısal eşitsizliği
gidermeye yönelik uluslararası çabalara önemli bir katkıda bulunabilir. Sivil toplum örgütleri, halka yakın alanlara ulaşma
konusundaki eşsiz yetenekleriyle, insan kaynaklarına ve topluluğun kalkınmasına yararlı bir katkıda bulunabilirler. Kısacası,
ENİT, küresel boyutludur ve bu da küresel bir sorumluluk
gerektirmektedir.
16. Bizler, iki taraflı kalkınma yardımı aracılığıyla ve
uluslararası örgütler ve özel gruplar tarafından yürütülen,
uluslararası sayısal eşitsizliği giderme yolundaki çabaları
memnuniyetle karşılıyoruz. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
Küresel Sayısal Eşitsizlik Girişimi, E-Ticaret üzerine Küresel İş
Dünyası Diyalogu (GBDe) ve Küresel Forum’dakilerde olduğu
gibi özel sektörün katkılarını da memnuniyetle karşılıyoruz.
17. Bilgiye dayalı bir küresel ekonomi bağlamında ENİT’in
rolü konusundaki BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)
Bakanlar Bildirgesi’nde vurgulandığı üzere, sayısal eşitsizliği gidermek için ENİT’le ilişkili programların ve projelerin
etkinliğini geliştirme, “en iyi uygulamaları” bir araya getirme
ve bütün paydaşların mevcut kaynaklarını harekete geçirme
konusunda gelişmekte olan ülkelerle daha fazla uluslararası
diyalog ve işbirliğine gereksinim vardır. G8’ler, gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ve özel şirketler, sivil toplum
kuruluşları, fonlar ve akademik kurumlar dahil olmak üzere
sivil toplum ve uluslararası örgütler arasında güçlü bir ortaklık

103

oluşturulmasını desteklemeye çalışacaklardır. Bizler, aynı
zamanda, ENİT ve ENİT kullanımı konusunda daha iyi bir
ortam yaratmak için gelişmekte olan ülkelere diğer paydaşlarla
ortaklık içinde finansal, teknik ve siyasal girdi sağlanabildiğini
görmek için çalışacağız.
18. Bizler, çabalarımızı daha yaygın bir uluslararası
yaklaşım içinde bir araya getirmek için bir Sayısal Olanaklar
Çalışma Grubu kurma konusunda anlaşmaya varıyoruz.
Dolayısıyla, çalışma grubu, paydaşların katılımını nasıl en iyi
biçimde sağlayacağını araştırmak için mümkün olduğunca
çabuk toplanacaktır. Bu üst düzey çalışma grubu, diğer ortaklarla sürekli danışma içinde ve gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerine yanıt verecek bir biçimde şunları yapacaktır:
Politika, mevzuat ve ağ hazırlıklarını hızlandırmak; bağlantıyı geliştirmek, erişimi artırmak ve maliyeti düşürmek; insani
kapasite oluşturmak; küresel e-ticaret ağlarına katılımı teşvik etmek amacıyla uluslararası işbirliğini geliştirmek için gelişmekte
olan ülkeler, uluslararası örgütler ve diğer paydaşlarla tartışmaları etkin bir biçimde kolaylaştıracaktır;
G8’lerin ENİT’le ilgili pilot program ve projeler
konusundaki çabalarını teşvik edecektir;
Ortaklar arasında daha yakın bir siyasal diyalog geliştirecek
ve sorunlar ve olanaklara ilişkin küresel kamu farkındalığını
artıracaktır;
Özel sektörün ve Küresel Sayısal Eşitsizlik Girişimi gibi
diğer ilgili grupların girdilerini inceleyecektir;
Cenova’da yapacağımız toplantıdan önce kişisel temsilcilerimizin bulgularını ve etkinliklerini rapor edecektir.
19. Çalışma grubu, bu amaçları gerçekleştirmek için,
aşağıda belirlenen öncelikler konusunda somut adımlar atma
yollarını araştıracaktır:
Politika, mevzuat ve ağ hazırlığının hızlandırılması
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• Rekabet yanlısı, esnek ve sosyal olarak kapsayıcı ve
düzenleyici bir ortam geliştirme konusundaki politika
önerilerinin ve
desteklenmesi;

yerel

kapasite

oluşturulmasının

• Gelişmekte olan ülkeler ve diğer ortaklar arasında
deneyim paylaşımının kolaylaştırılması
• Yoksulluğun azaltılması, eğitim, halk sağlığı ve kültür
gibi geniş alanları kapsayan kalkınma çabalarında
ENİT’in daha etkin ve daha fazla kullanımının teşvik
edilmesi;
• Kapsayıcı politika geliştirme konusunda yeni yöntemler
araştırılması dahil olmak üzere iyi yönetişimin
geliştirilmesi;
• Info Dev gibi işbirliği programları bağlamında,
entelektüel ve finansal kaynakların birleştirilmesi için
Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve diğer uluslararası
örgütlerin çabalarının desteklenmesi;
Bağlantının geliştirilmesi, erişimin artırılması ve maliyetin
düşürülmesi:
• Hükümetleri, uluslararası örgütleri, özel sektörü
ve sivil toplum örgütlerini kapsayan bir “ortaklık”
yaklaşımıyla, enformasyon ve iletişim altyapısını
değiştirmek için kaynakların harekete geçirilmesi;
• Gelişmekte olan ülkelerin bağlantı maliyetini azaltma
yolları üzerinde çalışılması;
• Topluluk erişim programlarının desteklenmesi;
• Gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerine
uyarlanmış teknoloji ve uygulamaların araştırılması ve
geliştirilmesinin teşvik edilmesi;
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• Ağların, hizmetlerin ve
işlerliğinin geliştirilmesi;

uygulamaların

birlikte

• Farklı ana dillerdeki içeriğin geliştirilmesi dahil
olmak üzere yerel olarak ilgili ve bilgilendirici içeriğin
üretiminin teşvik edilmesi,
• İnsani kapasite oluşturulması:
• ENİT becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir
yaklaşımla, temel eğitim kadar yaşam boyu öğrenim
olanakları üzerinde de yoğunlaşılması;
• ENİT ve diğer ilgili politika alanlarında ve mevzuat
konularında
eğitimli
profesyoneller
ekibinin
geliştirilmesine yardım edilmesi;
• Uzaktan öğrenme ve topluluk-temelli eğitim dahil
olmak üzere, geleneksel teknik yardım erişimini
artıracak yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi;
• Okullar, araştırma merkezleri ve üniversiteler dahil
olmak üzere kamu kurumlarının ağa bağlanması.
Küresel e-ticaret ağlarına katılımın teşvik edilmesi:
• ENİT kullanan işletmelere yardımcı olan gelişmekte
olan ülkelerde iş başlatmaya yönelik öneriler getirilerek
ve yeni pazarların etkinliğini ve erişimini artıran
kaynakların harekete geçirilmesi yoluyla e-ticarete
hazırlık durumunun ve e-ticaret kullanımının
değerlendirilmesi ve artırılması;
• “Oyunun kuralları” kalkınma çabalarıyla bağlantılı
olarak ortaya çıkmakta olduğu için bu kuralların
kesinleştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin bu
kuralların belirlenmesinde yapıcı bir rol oynama
kapasitesinin oluşturulması.
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MONTERREY UZLAŞMASI
ULUSLARARASI KALKINMANIN
FİNANSMANI KONFERANSI
Uluslararası Kalkınmanın Finansmanı Konferansı’nda kabul
edilen anlaşma ve taahhütlerin nihai metni
Monterrey, Mexico, 18-22 Mart 2002
I. Kalkınmanın Finansman Sorunlarıyla Yüzleşme:
A Küresel Sorumluluk
Bizler, devlet ve Hükümet başkanları olarak, Meksika’nın
Monterrey kentinde, 21 ve 22 Mart 2002’de bir araya gelerek,
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada
kalkınmanın finansmanı sorunlarını ele almaya karar vermiş
bulunuyoruz. Hedefimiz, kapsayıcı ve adil bir küresel
ekonomik sistemi geliştirirken yoksulluğu ortadan kaldırmak,
aralıksız ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek ve sürdürülebilir
kalkınmayı ilerletmektir.
Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma hedeflerine ulaşmak için
gereken kaynaklardaki ciddi kıtlığa ilişkin mevcut değerlendirmelerden kaygı duymaktayız.
Finansal kaynakların etkili kullanımının harekete geçirilmesi ve artırılması, Binyıl Bildirgesi dahil üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedeflerinin yerine getirilmesi
için gereken ulusal ve uluslararası ekonomik koşullara ulaşılması suretiyle, yoksulluğu ortadan kaldırmak, sosyal koşulları
iyileştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek, bizim 21.
yüzyılın herkes için kalkınma yüzyılı olmasını sağlamada ilk
adımımız olacaktır.

107

Binyıl Bildirgesi’ndekiler dahil üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedeflerine ulaşılması, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında yeni bir ortaklık gerektirmektedir. Sağlam politikalar, bütün düzeylerde iyi yönetişim ve
hukukun üstünlüğünü taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda, yerel
kaynakları harekete geçirmeyi; uluslararası akışı etkilemeyi;
bir kalkınma motoru olarak uluslararası ticareti geliştirmeyi;
kalkınma, sürdürülebilir borç finansmanı ve dış borç rahatlatması için uluslararası finansal ve teknik işbirliğini artırmayı;
uluslararası parasal, finansal ve ticari sistemlerin tutarlılığını
ve uyumunu artırmayı da taahhüt ediyoruz.
11 Eylül 2001’deki terörist saldırılar, büyüme oranlarını
daha da azaltarak küresel ekonomik durgunluğu artırdı. Sürekli
ekonomik büyümeyi sağlamak için bütün paydaşlar arasındaki
işbirliğini geliştirmek ve kalkınmanın finansmanı konusundaki
uzun vadeli sorunları ele almak şimdi daha acil hale gelmiştir.
Bizim birlikte hareket etme kararlılığımız, eskisinden daha
güçlüdür.
Her ülke, öncelikle kendi ekonomik ve sosyal kalkınmasından sorumludur ve ulusal politikalar ve kalkınma stratejilerinin rolü üzerinde çok durulamaz. Aynı zamanda, yerel
ekonomiler artık küresel ekonomik sisteme karışmaktadır ve
başka şeyler yanında ticaretin ve yatırım fırsatlarının etkili
kullanımı ülkelerin yoksullukla mücadele etmesine yardımcı
olabilir. Ulusal kalkınma çabaları, kolaylaştırıcı bir uluslararası
ekonomik çevreyle desteklenmeye gereksinim duymaktadır.
Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık gibi bölgesel düzeyde
başlatılan kalkınma çerçevelerini ve başka bölgelerdeki benzer
çabaları teşvik ediyoruz ve destekliyoruz.
Küreselleşme fırsatlara ve zorluklara yol açmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkeler
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bu fırsatlara ve zorluklara karşılık verirken özel güçlüklerle
karşılaşmaktadır. Küreselleşme, tam anlamıyla kapsayıcı
ve adil olmalıdır; ulusal ve uluslararası düzeyde, gelişmiş
ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin tam ve
etkili katılımıyla belirlenen ve uygulanan, onların bu zorluk
ve fırsatlara etkili bir çimde karşılık vermesine yardım edecek
güçlü politika ve önlemlere gereksinim vardır.
Giderek küreselleşen bir dünya ekonomisinde, kalkınmanın -sürdürülebilir, toplumsal cinsiyete duyarlı, insan
odaklı kalkınmanın- finansmanında birbirine bağlı ulusal,
uluslararası ve sistemli zorluklara karşı bütünsel bir yaklaşım,
kürenin her tarafından zorunludur. Böyle bir yaklaşım, herkese
fırsat sunmalıdır ve kaynakların yaratılmasını ve etkili kullanılmasını, bütün düzeylerde güçlü ve hesap verebilir kurumlar
oluşturulmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. Bu amaçla,
gündemimizle ilişkili her alanda, bütün paydaşların etkin
ortaklığını içeren ortak ve tutarlı eylemlere gereksinim vardır.
Barışın ve kalkınmanın karşılıklı birbirini güçlendirdiğinin
bilincinde olarak, bireysel çabalarımızı güçlü ve çok taraflı
eylemle birleştirmek suretiyle, daha iyi bir gelecek için ortak
görüşümüzü takip etmeye kararlıyız. Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nı savunarak ve Binyıl Bildirgesi’nin değerlerine
dayanarak; adalet, eşitlik, demokrasi, katılım, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve kapsama ilkelerine dayanan ulusal ve küresel
ekonomik sistemleri geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
II. Temel Eylemler
Kalkınma için Yerel Finansal Kaynakların Harekete Geçirilmesi

Büyüme, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınma amacımızda, önemli bir sorun, yerel tasarrufların harekete geçirilmesi için, hem kamu sektöründe hem de
özel sektörde, uygun kârlı yatırım düzeylerini destekleyerek
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ve insan kapasitesini artırarak gerekli iç koşulları sağlamaktır.
Çok önemli bir görev, makroekonomik politikaların etkisini,
tutarlılığını ve uyumluluğunu artırmaktır. Kolaylaştırıcı bir
yerel çevre, yerel kaynakları harekete geçirmek, verimliliği
artırmak, sermaye kaçışlarını azaltmak, özel sektörü teşvik
etmek, uluslararası yatırım ve yardımları çekmek ve onları
etkili kullanmak için zorunludur. Böyle bir çevre yaratma
çabaları, uluslararası topluluk tarafından desteklenmelidir.
İyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma için zorunludur.
Güçlü ekonomik politikalar, halkın gereksinimlerine duyarlı
sağlam demokratik kurumlar ve gelişmiş altyapı, sürekli
ekonomik büyümenin, yoksulluğu ortadan kaldırmanın ve
istihdam yaratmanın temelleridir. Aynı zamanda, özgürlük,
barış ve güvenlik, yerel istikrar, kalkınma hakkı dahil insan
haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği,
pazar odaklı politikalar ve adil ve demokratik toplumlar için
genel bir taahhüt de zorunludur ve karşılıklı olarak birbirini
güçlendirmektedir.
Gelir artışı ve dağılımını geliştirmek, verimliliği artırmak,
kadınları güçlendirmek ve çevre ve işçi haklarını korumak
suretiyle, kendi ulusal düzeylerimizde, yerel düzeyi de içererek
ve uluslararası hukuka uygun bir biçimde, kamusal ve özel
girişimleri teşvik etmek ve dinamik ve iyi iş gören iş sektörünü
desteklemek için uygun politika ve düzenleyici çerçeveleri
izleyeceğiz. Pazar odaklı ekonomilerde hükümetlere düşen
rolün ülkeden ülkeye değiştiğinin bilincindeyiz.
Yolsuzlukla bütün düzeylerde mücadele bir önceliktir.
Yolsuzluk, kaynakları etkili biçimde harekete geçirmenin
ve paylaştırmanın önünde ciddi bir engeldir ve kaynakları
yoksulluğun ortadan kaldırılması ve ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli etkinliklerden başka tarafa
yönlendirmektedir.
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Herkesin, özellikle yoksulların büyümeden yarar sağlamasını güvence altına almak için yüksek ekonomik büyüme
oranları, tam istihdam, yoksulluğun ortadan kaldırılması, fiyat
istikrarı ve sürdürülebilir mali ve dışsal dengelerin desteklenmesini amaçlayan sağlam makroekonomik politikalar izleme
gereksiniminin bilincindeyiz. Hükümetler, gelir dağılımını
ve kaynak tahsisini olumsuz yönde etkileyen enflasyonist bozulmalardan ve ani ekonomik dalgalanmalardan kaçınmaya
öncelik vermelidir. Ölçülü mali ve parasal politikalarla birlikte,
uygun bir döviz kuru rejimi de gereklidir.
Kamu kaynaklarını harekete geçirmek ve bunların
Hükümetlerce kullanımını yönetmek için etkili, verimli, şeffaf
ve hesap verebilir bir sistem zorunludur. Kârlı özel yatırımlara
yer bırakan değer artırıcı kamu yatırımları yanında, adil ve
verimli vergi sistemleri ve yönetimle birlikte mali sürdürülebilirliğin güvenceye alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Aynı
zamanda, orta vadeli mali çerçevelerin bu açıdan yapabileceği
katkının da farkındayız.
Çocuklara ve yaşlılara özel önem veren, toplumsal
cinsiyete duyarlı, kırsal sektörü ve tüm yoksun toplulukları
tamamen kapsayan eğitim, sağlık, beslenme, korunma ve sosyal
güvenlik programları dahil olmak üzere, temel ekonomik ve
sosyal altyapı yatırımları, sosyal hizmetler ve sosyal koruma,
insanların, özellikle yoksulluk içinde yaşayan insanların
değişen ekonomik koşullar ve olanaklara daha iyi uyum sağlaması ve onlardan yararlanması için zorunludur. İşçi eğitimi
başta olmak üzere etkin işgücü pazarı politikaları, istihdamın
artırılmasına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yardımcı
olabilir. Sosyal korumanın alanı ve kapsamının daha da genişletilmesi gereklidir. Ekonomik krizler de etkili sosyal güvenlik
ağlarının önemini vurgulamaktadır.
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Tasarrufları teşvik eden, yönlendiren ve kârlı yatırımları
büyüten sigortacılık sektörü ile borç ve sermaye piyasaları
dahil olmak üzere, kalkınma finansmanı gereksinimlerine
odaklanmayı amaçlamış sağlam bankacılık sistemleri ve diğer
kurumsal düzenlemeler aracılığıyla sermaye piyasalarının
düzenli gelişmesini teşvik etmek suretiyle, yerli finansman
sektörünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin
bilincindeyiz. Bu, güvenilir bir merkez bankası tarafından desteklenen sağlam bir finansal aracılık sistemi, şeffaf düzenleyici
çerçeveler ve etkili denetim mekanizmaları gerektirmektedir.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yerel finansmana
erişimini kolaylaştırmak için garanti planları ve iş geliştirme
hizmetleri geliştirilmelidir.
Ulusal tasarruf sistemleri yanında, özellikle kadınlar için,
kırsal alanlardakiler dahil olmak üzere mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mikro finansmanı ve kredilendirilmesi,
finansman sektörünün sosyal ve ekonomik etkisini artırmak
için önemlidir. Kalkınma bankaları, ticari ve diğer finansal
kurumlar, bağımsız ya da ortaklık olsunlar, bu tür işletmeler
için öz sermaye finansmanı yanında, yeterince orta ve uzun dönemli kredi sağlanması dahil olmak üzere, finansmana erişimi
kolaylaştırmada etkili araçlar olabilirler. Ayrıca, özel sektörün
finansal yeniliklerinin ve kamu-özel ortaklıklarının desteklenmesi de yerel mali piyasaları genişletebilir ve yerel mali sektörü
daha da geliştirebilir. Emeklilik planının en önemli hedefi
sosyal korumadır, ancak bu planlar fonlandığı zaman yeni bir
tasarruf kaynağı da olabilirler. Ekonomik ve sosyal düşünceleri
akılda tutarak, mümkün olduğunda, kayıt dışı sektörün kayıtlı
ekonomi içine alınması için çaba gösterilmelidir. Ayrıca, göçmen işçi dövizlerinin havale maliyetlerini azaltmak ve barınma
dahil olmak üzere kalkınma odaklı yatırımlar için fırsatlar
yaratmak da önemlidir.
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Gelişmekte olan ülkelerde ve ekonomisi geçiş sürecinde
olan ülkelerde kurumsal altyapı, insan kaynağı geliştirme, kamu
finansmanı, ipotekli satış (mortgage) finansmanı, finansal
düzenleme ve denetim, özellikle temel eğitim, kamu yönetimi,
sosyal ve toplumsal cinsiyet bütçe politikaları, erken uyarı
ve kriz önleme ve borç yönetimi gibi alanlarda, ulusal kapasite geliştirme çabalarını artırmak önemlidir. Bu bakımdan,
Afrika’nın, en az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada
devletlerinin ve denize çıkışı olmayan ülkelerin kendilerine özgü
gereksinimlerini ele almak özel dikkat gerektirmektedir. Bizler,
14-20 Mayıs 2001’de Brüksel’de toplanan Üçüncü Birleşmiş
Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda kabul edilen
2001-2010 için En Az Gelişmiş Ülkeler Eylem Programına ve
Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletlerinin Sürdürülebilir
Kalkınması için Küresel Eylem Programı’na taahhütümüzü
bir kez daha beyan ediyoruz. Bu çabalar için, teknik yardım
dahil olmak üzere ve Birleşmiş Milletler’in kalkınmaya yönelik işlemsel etkinlikleri aracılığıyla uluslararası destek zorunludur. Bizler, başarılı stratejilerin, uygulamaların deneyimlerin
ve aynı projelerin karşılıklı değişimini kolaylaştırmak için, üçlü
ortaklıklar dahil olmak üzere, Güney-Güney işbirliğini teşvik
ediyoruz.
Kalkınma için Uluslararası Kaynakların Harekete
Geçirilmesi: Doğrudan Yabancı Yatırım ve Diğer Özel Akışlar
Başta doğrudan yabancı yatırımları olmak üzere, özel
uluslararası sermaye akışları, uluslararası finansal istikrarla
birlikte, ulusal ve uluslararası kalkınma çabalarının yaşamsal
tamamlayıcılarıdır. Doğrudan yabancı yatırımı, uzun vadede
sürekli ekonomik büyümenin finansmanına katkıda bulunmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımların bilgi ve teknoloji transfer
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etme, iş yaratma, toplam verimliliği artırma, rekabetçiliği ve
girişimciliği destekleme ve en sonunda ekonomik büyüme ve
kalkınma yoluyla yoksulluğu ortadan kaldırma potansiyeli
özellikle önemlidir. Dolayısıyla, merkezi bir sorun, başta Afrika
olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin, en az gelişmiş ülkelerin,
gelişmekte olan küçük ada devletlerinin, denize çıkışı olmayan
ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin ulusal
kalkınma önceliklerini başarmasına yardım eden, doğrudan
yatırım akışlarını kolaylaştıracak gerekli yerel ve uluslararası
koşulları yaratmaktır.
Üretken sermaye akışlarını çekmek ve artırmak için, ülkelerin, gerekli anlaşmaları yürürlüğe koyarak ve mülkiyet
haklarına saygı göstererek, yerel ve uluslararası işletmelerin
verimli, kârlı ve maksimum kalkınma etkisi ile işlemesine
izin veren sağlam makroekonomik politikalar ve kurumlar
içinde yer etmiş, şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir bir yatırım
iklimi oluşturma çabalarını sürdürmesi gerekmektedir. İnsan
kaynaklarını geliştirme, çifte vergilendirmeden kaçınma,
ortak yönetişim, muhasebe standartları ve rekabetçi bir çevrenin desteklenmesi alanları dahil olmak üzere, söz konusu
öncelik alanları, yatırımları desteklemek ve korumak için ekonomik politika ve düzenleyici çerçeveler olarak, özel çaba gerektirmektedir. Kamu/özel ortaklıkları ve yatırım anlaşmaları
gibi başka mekanizmalar da önemli olabilmektedir. Bizler, alıcıların istediği gibi; güçlendirilmiş, yeterince kaynağa sahip
teknik yardım ve verimli kapasite geliştirme programları
gereksinimini vurguluyoruz.
Ulusal çabaların tamamlanması için; gelişmekte olan ülkelerde ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerde, sayısal
eşitsizliği giderme projeleri dahil olmak üzere altyapı geliştirme ve başka öncelik alanlarına özel yabancı yatırımlara
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ülkelerin desteklerini artırmak için tedarikçi ülkelerdeki uygun
kuruluşlar yanında ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlara
da gereksinim vardır. Bu amaçla, fizibilite çalışmalarının fonlanması yanında, ihracat kredileri, ortak finansman, girişim
sermayesi ve başka kredi araçları, risk garantileri, yardım
kaynakları, yatırım fırsatları konusunda enformasyon, iş geliştirme hizmetleri, iş bağlantılarını kolaylaştıracak forumlar
ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin girişimleri arasında
işbirliği sağlamak önemlidir. Girişimler arası ortaklık, teknoloji
transferinin ve yayılımının güçlü bir aracıdır. Bu bakımdan, çok
taraflı ve bölgesel finansman ve kalkınma kuruluşlarının güçlendirilmesi istenmektedir. Ayrıca tedarikçi ülkenin önlemleri,
gelişmekte olan ülkelere yatırım akışlarını cesaretlendirmek ve
kolaylaştırmak için planlanmalıdır.
Hükümetler işlemleri için çerçeve hazırlarken, işletmelerin
de güvenilir ve uyumlu ortaklar olarak kalkınma sürecine katılması beklenmektedir. Bizler, iş dünyasını, girişimlerinin yalnızca ekonomik ve finansal değil, fakat aynı zamanda kalkınmacı,
sosyal, toplumsal cinsiyetçi ve çevresel boyutlarını da hesaba
katmaya teşvik ediyoruz. Bu anlamda, bankaları ve diğer finans
kuruluşlarını gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerde
de yenilikçi kalkınmacı finansman yaklaşımlarını desteklemeye
çağırıyoruz. İyi kurumsal yurttaşlığı cesaretlendirme çabalarını
memnuniyetle karşılıyoruz ve Birleşmiş Milletler’de üstlenilen
küresel ortaklıkları geliştirme girişimini anıyoruz.
Bizler, gelişmekte olan ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecinde
olan ülkeler için, özellikle küçük girişimcilere ve küçük ve orta
büyüklükteki işletmelere ve altyapıya yarar sağlayan yeni
kamu/özel sektör borç ve sermaye finansman mekanizmalarını
destekleyeceğiz. Bu kamu/özel girişimleri, hem tedarikçi hem
de alıcı ülkelerde, işi etkinleştiren çevrelerin yaratılmasının
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bir aracı olarak, ulusal ve bölgesel finans örgütleri ve ulusal
hükümetler ile özel sektör arasında danışma mekanizmalarının
geliştirilmesini içerebilir.
Bizler, gelişmekte olan ülkelere ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelere, yeterli ve istikrarlı özel finansman
akışlarını sürdürme gereksiniminin altını çiziyoruz. Mali akışlarla ilgili şeffaflığı ve enformasyonu geliştirmek için tedarikçi
ve alıcı ülkelerdeki önlemleri artırmak önemlidir. Kısa vadeli
sermaye akışlarının aşırı oynaklığının etkisini azaltacak önlemler önemlidir ve göz ardı edilmemelidir. Aynı zamanda,
her ülkenin ulusal kapasitesinin değişen derecesi göz önünde
tutulursa, düzenli ve ardışık bir süreç içinde kalkınma hedefleriyle ve uygulanmasıyla uyumlu olarak ilerici ve gönüllü bir
temelde, üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kodlara ve
standartlara uygun olarak, ulusal iç borç profillerini yönetmek,
kur ve likidite riskine dikkat etmek, yüksek kaldıraçlı kurumlar
dahil olmak üzere bütün mali kuruluşların sağduyulu düzenlemelerini ve denetimlerini güçlendirmek, sermaye akışlarını
serbestleştirmek de önemlidir. Bizler, risk değerlendirme kapasitelerini güçlendiren ülkelerde ve mali piyasalarda, enformasyonun erişim kolaylığını, kesinliğini, güncelliğini ve kapsamını
artıran kamu/özel girişimlerini teşvik ediyoruz. Çok taraflı finansal kuruluşlar, bu amaçla, daha fazla yardım sağlayabilirler.
Kalkınmanın Motoru olarak Uluslararası Ticaret
Ticaretin liberalleşmesinin yanında, evrensel, kurala
dayanan, açık, ayrımcı olmayan, adil ve çok taraflı bir ticari
sistem, kalkınmanın tüm aşamalarındaki ülkelere yarar
sağlayarak dünya çapında bir kalkınmayı sürekli olarak teşvik
edebilir. Bu bakımdan, bizler, ticaretin liberalleşmesi ve ticaretin
ekonomik büyümeyi, istihdamı ve herkes için kalkınmayı sağlamasındaki rolünü tam olarak yerine getirmesini güvenceye
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alma konusundaki taahhütümüzü bir kez daha beyan ediyoruz.
Dolayısıyla, Dünya Ticaret Örgütünün, çalışma programının
merkezinde yer alan gelişmekte olan ülkelerin gereksinim ve
çıkarlarını karşılama konusundaki kararlarını memnuniyetle
karşılıyoruz ve bunların uygulanmasını kendimize görev
ediniyoruz.
Birçok durumda, kalkınmanın finansmanı için en önemli
tek iç kaynak olan ticaretten tam olarak yararlanabilmek için,
ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin yanı sıra gelişmekte
olan ülkelerde de uygun kurum ve politikaların oluşturulması
ve geliştirilmesi gerekmektedir. Anlamlı bir ticaret liberalleştirilmesi, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinde
önemli bir ögedir. Artan ticaret ve dolaysız yabancı yatırımlar
ekonomik büyümeyi destekleyebilir ve önemli bir istihdam
kaynağı olabilir.
Bizler, gelişmekte olan ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecinde
olan ülkelerin kalkınmalarını finanse etme kapasitelerini artırmak
için, ticari engeller, ticareti bozucu sübvansiyonlar ve diğer ticaret
bozucu önlemler dahil olmak üzere, uluslararası ticarete ilişkin
özel kaygı yaratan konuları kabul ediyoruz. Bunlar, tarım dahil
olmak üzere, özellikle gelişmekte olan ülkelerin özel ihraç sektörlerini ilgilendirmektedir: anti-damping önlemlerinin kötüye kullanılması; teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri; emek
yoğun imalatta ticari liberalizasyon; tarımsal ürünlerde ticari
liberalizasyon; hizmetler ticareti; tarife dışı kısıtlamalar yanında
tarife tavanları, yüksek tarifeler ve tarife basamaklandırması;
gerçek kişilerin hareketliliği; geleneksel bilgi ve folklorun korunmasında entelektüel mülkiyet haklarının tanınmayışı; bilgi
ve teknoloji transferi; Entelektüel Mülkiyet Haklarının Ticarete
İlişkin Yönleri Anlaşmasının halk sağlığını destekleyecek bir
biçimde uygulanması ve yorumlanması; ticaret anlaşmalarında
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gelişmekte olan ülkeler için özel ve farklılaştırılmış anlaşma
hükümlerinin daha kesin, etkili ve işlevsel hale getirilmesi
gereksinimi.
Bizler, dünya ticaretinin, bütün ülkelere yarar sağlayacak
kalkınmayı desteklemesini güvence altına almak için, Dünya Ticaret Örgütü üyelerini, 9-14 Kasım 2001’de Katar’ın
başkenti Doha’da toplanan Dördüncü Bakanlar Konferansı’nın
sonuçlarını uygulamaya teşvik ediyoruz.
Bizler, aynı zamanda, ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin yanı sıra başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, Dünya
Ticaret Örgütü’ne başvuran bütün gelişmekte olan ülkelerin
üyeliklerini kolaylaştırmayı üstleniyoruz.
Bizler, en az gelişmiş ülkelerin uluslararası ticarette dışlanmasını ele almak için Doha’da verilen taahhütlerin yanı sıra,
küçük ekonomilerin ticaretine ilişkin konuları araştırmak için
kabul edilmiş çalışma programını da yaşama geçireceğiz.
Bizler, aynı zamanda, daha iyi bir dünya ticaret sisteminin
yapılandırılmasında, çok taraflı ticaret sistemiyle uyumlu
olarak bölgesel ve alt-bölgesel anlaşmaların ve serbest bölgelerin rolünü artırmayı da taahhüt ediyoruz. Bölgesel kalkınma
bankaları dahil olmak üzere, uluslararası finans kuruluşlarını,
gelişmekte olan ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecinde olan
ülkeler arasında alt-bölgesel ve bölgesel bütünleşmeyi artıran
projeleri desteklemeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz.
Bizler, ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin yanı sıra,
gelişmekte olan küçük ada devletleri, denize çıkışı olmayan ve
transit olarak geçilen gelişmekte olan ülkeler ve Afrika’daki
ülkeler dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerin ihracatı
için bütün piyasalara genişletilmiş ve öngörülebilir erişimin
öneminin bilincindeyiz.
Bizler, henüz bunu yapmamış olan gelişmiş ülkeleri,
Brüksel’de kabul edilen En Az Gelişmiş Ülkeler Eylem
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Programında öngörüldüğü gibi, bütün en az gelişmiş ülkelerin
ihracatı için gümrüksüz ve kotasız erişim hedefine yönelik
çalışmaya çağırıyoruz. En az gelişmiş ülkelerin geliştirilmiş
pazar erişimine katkıda bulunmak için gelişmekte olan
ülkelerin önerilerinin değerlendirilmesi de yararlı olacaktır.
Bizler, ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerin de aralarındaki ticari engelleri azaltmalarının
dikkate alınmasının öneminin daha çok bilincindeyiz.
İlgili hükümetlerle ve onların finansal kurumlarıyla işbirliği içinde ve ticari fırsatlardan yararlanma konusundaki ulusal çabaları daha çok desteklemek ve çok taraflı ticaret
sistemine daha etkin biçimde eklemlenmek için, bizler, çok
taraflı ve iki taraflı finans ve kalkınma kuruluşlarını, artan
kaynaklarla, arz-yanlı sınırlamaları azar azar kaldırmak için çabalarını artırmaya ve eşgüdümlemeye çağırıyoruz. Bu çabalar,
şunları içermektedir: ticari altyapının geliştirilmesi; ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi ve ihracatın teknolojik içeriğinde bir artışın desteklenmesi; kurumsal gelişmenin güçlendirilmesi ve toplam verimlilik ve rekabetçiliğin artırılması. Bu
amaçla, bizler, ikili bağışçıları ve uluslararası ve bölgesel finans
kuruluşlarını, ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşları, fonları
ve programlarıyla birlikte, ticaretle ilgili eğitim, kapasite ve
kurum oluşturma ve ticaret-destek hizmetleri için desteklerini
artırmaya çağırıyoruz. En az gelişmiş ülkelere, denize çıkışı
olmayan gelişmekte olan ülkelere, gelişmekte olan küçük ada
ülkelerine, Afrikalıların kalkınmasına, transit olarak geçilen
gelişmekte ülkelere ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelere,
Dünya Ticaret Merkezi’nin etkinlikleri yanında, En Az Gelişmiş
Ülkelere Ticarete İlişkin Birleşik Teknik Yardım Çerçevesi ve
onun tamamlayıcıları, Ortak Birleşik Teknik Yardım Programı,
Dünya Ticaret Örgütü Doha Kalkınma Gündemi Küresel
Güven Fonu aracılığıyla, özel önem verilmelidir.
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Hâlâ yoğun biçimde mal ihracatlarına bağımlı ülkelerin
düşük ihracat gelirlerinin sonuçlarını yumuşatmak için de çok
taraflı yardım gereklidir. Dolayısıyla, bizler, Uluslararası Para
Fonu Telafi Edici Finansman Kolaylığı’nın son incelemesini
kabul ediyoruz ve etkililiğini değerlendirmeyi sürdüreceğiz.
O, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin kendilerini doğal
felaketler dahil risklere karşı sigortalattıracak mal üreticilerini
güçlendirmek için de önemlidir. Bizler, ikili bağışçıları ve çok
taraflı yardım kuruluşlarını, bu ülkelerde ihracatı geniş bir alana
yayma programlarına desteklerini artırmaya çağırıyoruz.
Doha’da başlatılan süreci desteklemek için, gelişmekte
olan ülkelerin özellikle en az gelişmiş ülkelerin çok taraflı
ticaret görüşmelerine anlamlı ve tam katılımını güçlendirmeye ve güvenceye almaya doğrudan dikkat edilmelidir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerin, Birleşmiş Milletler Ticaret ve
Kalkınma Konferansı, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası
dahil olmak üzere, bütün ilgili paydaşların genişletilmiş
işbirliği aracılığıyla, Dünya Ticaret Örgütü çalışma programına
ve görüşme süreçlerine etkin biçimde katılmak için yardıma
gereksinimleri vardır. Bu amaçla, bizler, ticaretle ilişkili teknik
yardım ve kapasite geliştirme için etkili, güvenli, öngörülebilir
finansmanının önemini vurguluyoruz.
Kalkınma için Uluslararası Finansman ve Teknik
İşbirliğinin Artırılması
Resmi kalkınma yardımı (RKY), özellikle doğrudan özel
yatırımları çekme kapasitesi en düşük olan ülkelerde, diğer
kalkınma finansmanı kaynaklarının bir tamamlayıcısı olarak
önemli bir rol oynamaktadır. RKY, insani sermayeyi, üretim
ve ihracat kapasitelerini geliştirirken, bir ülkenin yerli kaynaklarının uygun bir zaman düzleminde harekete geçirilmesinde yeterli düzeylere ulaşmasına yardımcı olabilmektedir.
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RKY, özel sektörün etkinlik çevresinin geliştirilmesinde önemli
olabilmektedir ve dolayısıyla, sağlıklı bir büyümeye zemin
hazırlayabilmektedir. Aynı zamanda, RKY, eğitim, sağlık, kamu
altyapısının gelişmesi, tarım ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin ve gıda güvenliğini artırmanın önemli bir aracıdır.
Afrika’daki birçok ülke, en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan
küçük ada devletleri ve denize çıkışı olmayan gelişmekte olan
ülkeler için, RKY, hâlâ en geniş finansman kaynağıdır ve Binyıl
Bildirgesi’nin kalkınma amaç ve hedeflerine ve üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan diğer kalkınma hedeflerine ulaşmada
çok önemlidir.
Bağışçılar ve alıcılar arasında etkili ortaklıklar, kalkınma
planlarının ulusal liderlik ve sahipliğinin tanınmasına ve
RKY’yi güvenceye almak için, bütün düzeylerde sağlam politikalar ve iyi yönetişim gerektiren çerçevelere dayanmaktadır.
Önemli bir öncelik, özellikle en yoksullar için bu kalkınma
ortaklıklarını kurmak ve RKY’nin yoksulluğu azaltan etkisini
maksimize etmektir. Binyıl Bildirgesi’ndeki amaçlar, hedefler
ve taahhütler ve üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan diğer
kalkınma hedefleri, dış destek için ortaklık kurmanın temeli
olarak, ülkelerin kısa ve uzun vadeli ulusal önceliklerini koymalarına yardımcı olabilir. Bu bağlamda, bizler, Birleşmiş Milletler fonlarının, programlarının ve özel kuruluşlarının önemini
vurguluyoruz ve onları fazlasıyla destekleyeceğiz.
Eğer gelişmekte olan ülkelerin Binyıl Bildirgesi’ndekiler
dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef
ve amaçlarına ulaşması isteniyorsa, RKY ve diğer kaynaklarda
önemli bir artış gerekeceğinin bilincindeyiz. RKY’ye destek oluşturmak için, bizler, hem ulusal hem de uluslararası yardımların
etkililiğini artıracak politikaları ve kalkınma stratejilerini daha
da geliştirmek için işbirliği yapacağız.
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Bu bağlamda, henüz böyle yapmamış gelişmiş ülkeleri,
gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 0,7’sini RKY olarak
gelişmekte olan ülkelere ve Üçüncü Birleşmiş Milletler En Az
Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda tekrar onaylandığı üzere,
gelişmiş ülkelerin GSMH’larının yüzde 0,15 ila 0,20’sini en az
gelişmiş ülkelere harcamaya yönelik somut çaba göstermeye
teşvik ediyoruz; gelişmekte olan ülkeleri, kalkınma amaç ve
hedeflerine ulaşmaya yardım etmek için RKY’nin etkili biçimde
kullanılmasını güvence altına almada kaydedilen ilerlemeye
dayanmayı teşvik ediyoruz. Bizler, bütün bağışçıların çabalarına
teşekkür ediyoruz; RKY katkıları ileri giden, hedefine ulaşan
ve artmakta olan bu bağışçıları övüyoruz ve amaç ve hedeflere
ulaşmak için yöntem ve zaman çerçeveleri araştırmayı
üstlenmenin önemini vurguluyoruz.
Uluslararası kuruluşların yanı sıra, alıcı ve bağışçı ülkeler,
RKY’nin daha etkili olması için çalışmalıdır. Özellikle, çok taraflı ve ikili finans ve kalkınma kuruluşlarının şu konulardaki
çabalarını yoğunlaştırmaları gerekmektedir:
• İşlemsel prosedürlerini, işlem maliyetlerini azaltmak
amacıyla en yüksek standartta uyumlaştırmak ve
alıcı ülkenin mülkiyeti altında ulusal kalkınma
gereksinimlerini ve amaçlarını dikkate alarak, RKY
harcamalarını ve dağıtımını daha esnek hale getirmek;
• 2001 Mayıs’ında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü’nün kabul ettiği gibi, Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü/Kalkınma Yardım Komitesi’nin en
az gelişmiş ülkelere koşulsuz yardım konusunda ilke
kararının uygulanması da dahil olmak üzere, koşulsuz
yardım gibi yeni çabaları ve girişimleri desteklemek ve
genişletmek. Külfetli kısıtlamaları ele almak için daha
çok çaba gösterilmelidir.
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• Bütçe destek mekanizmaları dahil olmak üzere,
gerektiğinde ve tam anlamıyla istişari bir biçimde,
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerini ve kaynak
öngörülebilirliği gereksinimini karşılayan daha uygun
yardım dağıtım araçlarının kullanımını desteklemek
için yardımdan yararlanacak bağış alan ülkelerin
emme kapasitelerini ve finansman yönetimlerini
geliştirmek;
• Yoksulluğu azaltma strateji belgeleri dahil olmak
üzere, yardım dağıtma araçları olarak ve istek üzerine,
gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu ve sürdürdüğü,
yoksulluğu azaltma stratejilerini somutlaştıran
kalkınma çerçevelerini kullanmak;
• Bağış alıcı ülkelerin girdilerini, tasarım sahipliklerini ve
teknik yardım programlarını genişletmek ve yerel teknik
yardım kaynaklarının etkili kullanımını artırmak;
• Yabancı yatırımlar, ticari ve yerel kaynaklar gibi
kaldıraç etkili ek kalkınma finansmanına ilişkin RKY
kullanımını desteklemek;
• Yardım dağıtma araçları olarak, ekonomisi geçiş
sürecindeki ülkeler dahil olmak üzere üçlü işbirliğini
ve Güney-Güney işbirliğini güçlendirmek;
• Yoksulluğu, yardım için eşgüdümü ve sonuçların
ölçülmesini hedefleyen RKY’yi geliştirmek.
Bizler, bağışçıları, en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan
küçük ada devletleri ve denize çıkışı olmayan ülkelerin desteklenmesinde olduğu kadar Afrika’nın Kalkınması için Yeni
Ortaklık’ta ve diğer bölgelerdeki benzer çabalarda somutlaşan
kapsamlı stratejileri hemen desteklemek de dahil olmak üzere,
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bütün gelişmekte olan ülkeleri desteklemek üzere söz konusu
önlemleri uygulamak için girişimde bulunmaya çağırıyoruz.
Bağışların daha iyi kullanımı da dahil olmak üzere, kalkınma
finansmanındaki indirimleri artırma önerilerine ilişkin başka
forumlarda yapılan tartışmaları da kabul ediyoruz ve değer
veriyoruz.
Bizler, gelişmekte olan ülkelere aşırı derecede sıkıntı vermemek koşuluyla, yenilikçi finans kaynakları araştırmanın
değerinin farkındayız. Bu bakımdan, kalkınma amacıyla özel
çekme hakkı tahsislerini kullanma önerisini dikkate alarak,
uygun forumlarda, Genel Sekreterden istenen olası yenilikçi
finans kaynaklarına ilişkin analiz sonuçlarını incelemeyi
kararlaştırıyoruz. Özel çekme hakları tahsislerinin değerlendirmesinin Uluslararası Para Fonu’nun Anlaşma Maddeleri’ne
ve Fon’un uluslararası düzeyde küresel likidite gereksinimini
hesaba katmayı gerektiren yerleşik prosedür kurallarına saygı
göstermesi gerektiği kanaatindeyiz.
Çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankaları, gelişmekte olan ülkelerle ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin
kalkınma gereksinimlerini karşılamada yaşamsal bir rol
oynamayı sürdürmektedir. Bu bankalar, sağlam ekonomik
politikalar izleyen, sermaye piyasalarına yeterli erişimden
yoksun olabilen, yoksulluğun meydan okuduğu ülkelere yeterli
bir finans tedariki sağlamaya katkıda bulunmalıdır. Ayrıca,
bu bankalar, finans piyasalarının aşırı oynaklığının etkisini
de azaltmalıdır. Güçlendirilmiş bölgesel kalkınma bankaları
ve alt-bölgesel finans kuruluşları, sahipliği ve toplam verimliliği artırarak ulusal ve bölgesel kalkınma çabalarına esnek
finansal destek vermektedir. Bu kuruluşlar aynı zamanda,
gelişmekte olan üye ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasında çok önemli bir bilgi ve uzmanlık kaynağı olarak da
hizmet görmektedir.
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Bizler, bölgesel ve alt-bölgesel kuruluşlar ve fonlar da
dahil olmak üzere, uluslararası finansal sisteminin uzun vadeli
kaynaklarının, sürekli ekonomik ve sosyal kalkınmayı, kapasite
geliştirmeyi, sosyal ve çevresel koruma planlarını yeterince desteklemesini güvence altına alacağız. Aynı zamanda, artan ülke
mülkiyeti, verimliliği artıran ve yoksulluğun azaltılmasının
ölçülebilir sonuçlarını gösteren işlemler ve bağışçılarla özel
sektörün yakın işbirliği aracılığıyla, söz konusu kuruluşların
toplam kredi etkisini artırmayı sürdüreceğiz.
Dış Borçlar
Sürdürülebilir borç finansmanı, kamu ve özel sektörün
yatırımları için kaynakları harekete geçirmenin önemli bir ögesidir. Sağlam makroekonomik politikalar ve kamu kaynakları
yönetimi dahil olmak üzere, borç sürdürülebilirliğinin yerel koşullarına oturtulmuş ulusal kapsamlı dış borç izleme ve yönetme
stratejileri, ulusal açıkların azaltılmasının kilit bir ögesidir.
Borçlular ve alacaklılar, sürdürülemez borç durumlarını
önleme ve ortadan kaldırma sorumluluğunu paylaşmalıdır.
Dış borç yönetimi ve borç izleme için teknik yardım, önemli bir
rol oynayabilmektedir ve bu rol güçlendirilmelidir.
Dış borç rahatlatma, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya
ulaşılması ile uyumlu etkinliklere yöneltilebilecek kaynakların
serbest bırakılmasında kilit bir oynayabilmektedir; bu nedenle,
gerektiğinde, Paris ve Londra Kulüpleri ve diğer ilgili forumlarda, borç rahatlatma önlemleri dinamik ve hızlı bir biçimde
izlenmelidir. Sürdürülemez borç yüküyle karşı karşıya kalan
gelişmekte olan ülkeler için yeniden finansal kapasite oluşturulmasının önemini akılda tutarak, ödenmemiş borç miktarını
azaltmayı üstlenen girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz ve
gerektiğinde borç iptali ve diğer anlaşmalar da dahil olmak
üzere, ulusal ve uluslararası önlemleri almaya çağırıyoruz.
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Genişletilmiş Yüksek Borçlu Yoksul Ülkeler girişimi,
yararlanan ülkelerin ekonomik beklentilerini ve yoksulluğu
azaltma çabalarını güçlendirmek için bir olanak sağlamaktadır.
Ek kaynaklarla tam olarak finanse edilmesi gereken genişletilmiş
Girişimin hızla, etkin ve tam anlamıyla yaşama geçirilmesi çok
önemlidir. Yüksek borçlu yoksul ülkeler, Girişime uygun hale
gelmek için gerekli siyasal önlemleri almalıdır. Borç sürdürülebilirliği konusunda gelecekteki incelemeler, borç rahatlatmanın
Binyıl Bildirgesi’nde içerilen kalkınma hedeflerine ulaşılmasına
yönelik gelişme üzerindeki etkisini de dikkate almalıdır. Bizler,
seçilebilirlik ölçütleri konusunda devam eden esnekliğin önemini vurguluyoruz. Devam eden çabalar, yüksek borçlu yoksul
ülkelerin borç yüklerinin sürdürülebilir düzeylere çekilmesini
gerektirmektedir. Borç sürdürülebilirliği analizinin temelini
oluşturan sayısal işlemler ve varsayımların incelemede tutulması gerekmektedir. Tamamlanma noktasındaki borç sürdürülebilirliği analizinin, küresel büyüme beklentisinin kötüleşmesini ve ticaret hadlerinin düşmesini hesaba katması gereklidir.
Borç rahatlatma anlaşmaları, diğer gelişmekte olan ülkelere
haksız yük bindirmekten kaçınmaya çalışmalıdır.
Bizler, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın,
gerektiğinde, borç rahatlatması dahil olmak üzere siyasal önerilerde bulunurken, ülkelerin borç sürdürülebilirliğinde doğal
felaketler, şiddetli ticari sarsıntı ve anlaşmazlık dönemlerinin
neden olduğu temel değişiklikleri hesaba katmaları gerektiğini
vurguluyoruz.
Ülkelerin farklı ekonomik koşullarına ve kapasitelerine
en uygun karşılığı vermek için araçların esnek bir karışımının
gerekli olduğunu kabul ederken, bizler, finansal krizlerin yönetimi ve çözümü için bir dizi açık ilke koymanın önemini vurguluyoruz; bu, kamu ve özel sektör arasında, borçlular, alacaklılar
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ve yatırımcılar arasında yük paylaşımının adil olmasını sağlayacaktır. Bizler, bağışçı ülkeleri, borç rahatlatması için sağlanan
kaynakların gelişmekte olan ülkeler için bulundurulması amaçlanan RKY kaynaklarından çekilmemesini güvenceye almak
için girişimde bulunmaya teşvik ediyoruz. Aynı zamanda, orta
gelirli ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkeler dahil
olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin borç sorunlarını kapsamlı biçimde ele almak için yenilikçi mekanizmalar araştırılmasını da teşvik ediyoruz.
Bütün sistemi etkileyen konuların ele alınması: kalkınmanın desteklenmesinde uluslararası para, ticaret ve finans
sistemlerinin uyumluluğunun ve tutarlılığının artırılması
Ulusal kalkınma çabalarını tamamlamak için, bizler,
uluslararası para, finans ve ticaret sistemlerinin tutarlılığını,
yönetişimini ve uyumluluğunu artırmaya acil bir gereksinim
duyulduğunun farkındayız. Bu amaca katkıda bulunmak
için, küresel ekonomik yönetişimi geliştirmeye ve kalkınmanın ilerletilmesinde Birleşmiş Milletler’in liderlik rolünü
güçlendirmeye devam etmenin önemini vurguluyoruz. Aynı
amaçla, bütün ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmek için ulusal düzeydeki çabaların artırılması
gerekmektedir. Aynı şekilde, sürekli ekonomik büyüme, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmaya
ilişkin Binyıl Bildirgesi kalkınma hedeflerine ulaşmak için,
uluslararası kuruluşların politika ve programlarının eşgüdümlenmesini ve işlemsel ve uluslararası düzeyde tutarlılığı
teşvik etmeliyiz.
Uluslararası finansal yapının reformuna ilişkin önemli
uluslararası çabalar sürdürülmektedir. Bu çabaların, daha çok
şeffaflık ve gelişmekte olan ülkelerle ekonomisi geçiş sürecinde
olan ülkelerin etkin katılımı ile sürdürülmesi gerekmektedir.
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Önemli bir reform amacı, kalkınmanın finansmanını artırmak
ve yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bizler, aynı zamanda,
kalkınmayı destekleyen uluslararası bir finansal yapının
önemli bir bileşeni olarak, ulusal kalkınma çabalarına yaşamsal
bir katkıda bulunan güçlü yerel finans sektörlerine olan
taahhütümüzün de altını çiziyoruz.
Önde gelen endüstriyel ülkeler arasında makroekonomik
politikaların güçlü bir eşgüdümü, daha çok küresel istikrar
ve döviz kuru oynaklığının azaltılması için çok önemlidir ki
bunlar, ekonomik büyümenin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler
ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelere genişletilmiş ve
öngörülebilir finansman akışlarının da temelidir.
Başta Uluslararası Para Fonu olmak üzere, çok taraflı
finansal kuruluşların, potansiyel krizlerin belirlenmesi ve
önlenmesine ve uluslararası finansal istikrarın temellerini güçlendirmeye öncelik vermeyi sürdürmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, bizler, kısa vadeli sermaye akışları ve bunların etkisine
özel önem vererek, bütün ekonomilerin gözetim etkinliklerini
daha da güçlendirecek fon gereksinimini vurguluyoruz. Uluslararası Para Fonu’nu, iyi tasarlanmış gözetim ve erken uyarı
sistemleri aracılığıyla dışsal hassasiyetlerin zamanında belirlenmesini kolaylaştırmak ve bölgesel komisyonlar dahil olmak
üzere ilgili bölgesel kuruluş veya örgütlerle yakından eşgüdüm
sağlamak için teşvik ediyoruz.
Bizler, siyasal öneri ve finansal destek sağlamada, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayarak,
sağlam bir temelde ve yoksulların gereksinimlerini ve yoksulluğu azaltma çabalarını dikkate alan uluslararası olarak
sahiplenilen reform politikaları konusunda çalışacak ve gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde olan
ülkelerin kapasitelerinin gerçekleştirilmesine ve kendine
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özgü gereksinimlerine gereken saygıyı gösterecek çok taraflı
finansal kuruluşlar gereksinimini vurguluyoruz. Söz konusu
öneri, uyum programlarının sosyal maliyetini hesaba katmalıdır, bu programlar, toplumun güçsüz kesimleri üzerindeki
olumsuz etkiyi en aza indirmek için tasarlanmalıdır.
Gelişmekte olan ülkelerin, finansal standartların ve kodların oluşturulmasına etkin ve adil biçimde katılımını sağlamak
zorunludur. Aynı zamanda, finansal krize ve bulaşmaya karşı
hassasiyetin azaltılmasına bir katkı olarak, bunların gönüllü ve
gelişen bir temelde uygulanmasını sağlamak da zorunludur.
Özel sektörün yaptığı bağımsız risk değerlendirmelerinin,
yüksek nitelikli veri ve analize olanak sağlayabilen kesin,
nesnel ve şeffaf parametreler kullanımı maksimize edilmelidir.
Bizler, büyüklüklerine bakmaksızın, gelişmekte olan
ülkelerde ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerde, finansal
krizin ya da bulaşma riskinin etkisine işaret ederek, Uluslararası
Para Fonu dahil olmak üzere uluslararası finansal kuruluşların,
zamanında ve politikalarına uygun biçimde karşılık vermek
için uygun finansal kolaylıklara ve kaynaklara sahip olmalarını
güvenceye alma gereksinimini vurguluyoruz. Uluslararası
Para Fonu, mevcut bir dizi araca sahiptir ve bugünkü finansal
konumu güçlüdür. Şartlı kredi, ülkelerin politikalarının
sağlamlığının önemli bir işaretidir ve finans piyasalarındaki
bulaşmaya karşı bir güvencedir. Özel çekme hakları verme gereksinimi, inceleme altında tutulmalıdır. Bu bakımdan, bizler,
aynı zamanda, uluslararası finansal kuruluşların çabalarını bütünleyen bölgesel ve alt-bölgesel yedek akçe fonlarının, takas
düzenlemelerinin ve benzer mekanizmaların harekete geçirici
rolünün artırılması gereksinimini vurguluyoruz.
Eşit yük paylaşımını geliştirmek ve sübjektif riski en aza
indirmek için, bizler, uluslararası bir çalışan borç mekaniz-
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masının bütün paydaşlarının uygun forumlarda görüşmesini
memnuniyetle karşılayacağız; bu sürdürülemez borçların
tam zamanında ve etkili bir biçimde yeniden yapılandırılması
için borçlularla alacaklıları bir araya getirmeyi sağlayacaktır.
Ancak, böyle bir mekanizmanın benimsenmesi, kriz zamanlarında acil durum finansmanına engel olmamalıdır.
Her düzeyde iyi yönetişim; sürekli ekonomik büyüme,
yoksulluğun ortadan kaldırılması ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınma için de gereklidir. Karşılıklı bağımlılığın
artmasını daha iyi yansıtmak ve meşruluğu artırmak için,
ekonomik yönetişimin iki alanda geliştirilmesi gerekmektedir:
kalkınma kaygısına ilişkin konularda karar verme tabanının
genişletilmesi ve örgütsel boşlukların doldurulması. Bu iki alandaki atılımların tamamlanması ve pekiştirilmesi için, Birleşmiş
Milletler sistemini ve diğer çok taraflı kuruluşları güçlendirmeliyiz. Bizler, bütün uluslararası örgütleri, işleyişlerini ve etkileşimlerini sürekli olarak geliştirmeye teşvik ediyoruz.
Bizler, gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş
sürecinde olan ülkelerin, uluslararası ekonomik karar almaya
ve norm koymaya katılımının genişletilmesi ve güçlendirilmesi gereksinimini vurguluyoruz. Bu amaçla, gelişmekte olan
ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin çok taraflı
forumlara etkin biçimde katılma kapasitelerini oluşturmalarına
yardım eden eylemleri de memnuniyetle karşılıyoruz.
Birinci öncelik, gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi
geçiş sürecinde olan ülkelerin, uluslararası diyalog ve karar
verme süreçlerine etkin biçimde katılmalarını daha da artıracak
pragmatik ve yenilikçi yollar bulmaktır. Bizler, ilgili kuruluş
ve forumların yetki ve olanakları içinde, aşağıdaki eylemleri
teşvik ediyoruz:
• Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası: bütün
gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde
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olan ülkelerin karar almaya katılmalarını artırmayı
sürdürmek ve böylelikle, uluslararası diyalogu ve bu
ülkelerin kalkınma gereksinimlerini ve kaygılarını ele
alan bu kurumların çalışmasını güçlendirmek;
• Dünya Ticaret Örgütü: bir konsültasyonun bütün
üyeler için temsil edici olmasını ve açık, yalın ve nesnel
ölçütlere dayanmasını sağlamak;
• Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel Komite ve
Finansal İstikrar Forumu: gelişmekte olan ülkelerin
ve ekonomisi geçiş sürecinde olan ülkelerin bölgesel
düzeyde sosyal yardım ve danışma çabalarını
artırmayı sürdürmek; ve üyeliklerini gözden geçirmek,
gerektiğinde, yeterli katılım için olanak sağlamak;
• Küresel akıl yürütmeyle siyaset önerisi yapan Ad hoc
gruplaşmalar: üye olmayan ülkelerin sosyal yardımlarını
artırmayı sürdürmek; ve açıkça tanımlanmış çok
taraflı kuruluşlarla ve geniş tabanlı hükümetler arası
kuruluşlarla işbirliğini artırmak.
Bizler, küresel ekonomik sistemlerin kalkınma desteğinin
etkisini artırmak için, aşağıdaki eylemleri teşvik ediyoruz:
• Kalkınma için Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret
Örgütü arasındaki ilişkiyi geliştirmek ve yardım
gereksinimindeki bütün ülkelere teknik yardım
sağlama kapasitelerini güçlendirmek;
• Uluslararası Çalışma Örgütü’nü desteklemek ve
küreselleşmenin sosyal boyutu üzerine devam eden
çalışmalarını teşvik etmek;
• Ekonomik büyümeyi, yoksulluğun ortadan kaldırılmasını
ve dünya çapında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı
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desteklemek için, Birleşmiş Milletler sisteminin diğer
bütün çok taraflı finansman, ticaret ve kalkınma
kuruluşlarıyla eşgüdümünü güçlendirmek;
• Toplumsal cinsiyet perspektifini bütün düzeylerde ve
bütün sektörlerde kalkınma politikalarının ana teması
yapmak;
• Gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş sürecinde
olan ülkelerin gereksinimlerine özellikle dikkat ederek,
ulusal vergi makamları arasındaki diyaloğu artırmak
ve ilgili çok taraflı kuruluşlar ve bölgesel örgütlerin
çalışmasının daha yaygın bir eşgüdümü aracılığıyla,
uluslararası vergi işbirliğini güçlendirmek;
• Ülkeler arasında bölgesel düzeyde makroekonomik,
finansal, ticaret ve kalkınma konularında siyasal
diyalogu desteklemek amacıyla, bölgesel komisyonların
ve bölgesel kalkınma bankalarının rolünü geliştirmek.
Bizler, kaynak ülkelerden yasadışı olarak istenen fonların
geri iadesi sorunu dahil olmak üzere, bütün boyutlarıyla yolsuzluğa karşı bir Birleşmiş Milletler sözleşmesini ilk fırsatta
müzakere etmeyi ve karara bağlamayı ve aynı zamanda, para
aklamayı ortadan kaldırmak için daha güçlü bir işbirliği geliştirmeyi kendimize görev ediniyoruz. Henüz bunu yapmamış
devletleri, Ulusaşırı Organize Suçlara karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’ni imzalamaya ve onaylamaya teşvik ediyoruz.
Bizler, öncelikli bir konu olarak, henüz bunu yapmamış
bütün devletlerin, Terörizm Baskısına ve Finansmanına ilişkin
Uluslararası Sözleşme’ye taraf olmalarını teşvik ediyoruz ve bu
konuda artırılmış işbirliğine çağırıyoruz.
Bizler, kalkınma ve herkes için işleyen küresel bir ekonomik sistem için uluslararası işbirliğini ilerletmenin temeli
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olarak Birleşmiş Milletler sistemini canlandırmaya öncelik veriyoruz. Genel Kurulu Birleşmiş Milletler’in baş müzakereci,
politika belirleyici ve temsilci organı olarak ana rolünü daha
etkili oynamasını sağlamak ve Ekonomik ve Sosyal Konsey’i
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda tanımlanan rolünü yerine
getirebilmesi için daha da güçlendirmek konusundaki taahhütümüzü bir kez daha yineliyoruz.
III. Çalışmaların Sürdürülmesi
Küresel bir kalkınma ittifakı kurabilmek, aralıksız bir
çaba gerektirecektir. Dolayısıyla bizler, ulusal, bölgesel ve
uluslararası düzeyde, bu konferansta varılan anlaşma ve
sözleşmelerin uygun biçimde izlenmesini sağlamakla ve
konferansın bütünsel gündemi çerçevesinde, kalkınma, finans
ve ticaret örgütleri ve girişimleri arasında köprü kurmayı sürdürmekle tam olarak uğraşmayı kendimize görev edindik. Mevcut
kuruluşlar arasında, açık bir anlayışa ve her birinin kendi yetki
ve yönetim yapısına saygıya dayanan daha yaygın bir işbirliği
gerekmektedir.
Bizler, Konferansın başarılı deneyimine ve bunun zeminini
hazırlayan sürece dayanarak, konferansın amaçlarının izlenmesi ve eşgüdümü için, Genel Kurulun ve Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in yanı sıra diğer kurumsal paydaşların ilgili hükümetler arası/yönetim organlarını güçlendireceğiz ve aşağıdaki ögeleri giderek artan biçimde sürekli devreye sokmak için onlardan daha fazla yararlanacağız:
• Ekonomik ve Sosyal Konsey temsilcileri, Dünya
Bankası’nın ve Uluslararası Para Fonu’nun yönetim
kurulu üyeleri arasında etkileşim, Konferans’ın
izlenmesine ve bu kurumlar arasında yıllık bahar
toplantısı hazırlıklarına ilişkin konulardaki ilk değişikler
olarak işlev görebilir. Aynı zamanda, Dünya Ticaret
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Örgütü’nün uygun hükümetler arası organlarının
temsilcileriyle de benzer etkileşimler başlatılabilir.
• Bizler, Birleşmiş Milletler’i, Dünya Bankası’nı ve
Uluslararası Para Fonu’nu; Ekonomik ve Sosyal
Konsey ve Bretton Woods Kuruluşları arasındaki bahar
toplantısında, Konferans’a ilişkin izleme için Dünya
Ticaret Örgütü ile tutarlılık, eşgüdüm ve işbirliği
konularını ele almaya teşvik ediyoruz. Toplantı, katılan
örgütlerin üzerinde anlaştığı bir gündemi ele alırken,
sivil toplum ve özel sektörle bir diyalogun yanı sıra,
hükümetler arası bir kesimi de kapsamalıdır.
• Uluslararası kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi
konusunda mevcut üst düzey diyalog, iki yılda
bir Genel Kurulda toplanan paydaşlar aracılığıyla,
kalkınmanın finansmanına ilişkin diğer konuların yanı
sıra, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve diğer kuruluşlardan
gelen kalkınmanın finansmanına ilişkin raporları da
değerlendirecektir. Bu diyalog, Konferans’a ilişkin genel
izleme ve ilgili konularda hükümetler arası odak noktası
haline getirilmek üzere yeniden yapılandırılacaktır.
Üst düzey diyalog, ilgili paydaşların katılımıyla,
kalkınmanın desteklenmesinde uluslararası para, finans
ve ticaret sistemlerinin tutarlılığı ve uyumu teması dahil
olmak üzere, Konferans sonuçlarının uygulanması
konusunda siyasi bir diyalogu da içerecektir.
• Bütün ilgili paydaşların üst düzey diyalogunun yeniden
kurulmasını sağlayacak uygun usul, zorunlu olarak
değerlendirilecektir.
Bizler, yukarıdaki ögeleri ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeyde desteklemek için;
134

• Merkez bankalarımızın yanı sıra kalkınma, finans,
ticaret ve dışişleri bakanlarımızın süren uğraşları
aracılığıyla iç politikamızın tutarlılığını geliştirmeye
devam etmeye;
• Bölgesel komisyonların ve bölgesel
bankalarının etkin desteğini sağlamaya;

kalkınma

• Kalkınma sürecinin finansmanını, Birleşmiş Milletler
fonları, programları ve gündemleriyle Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı dahil olmak
üzere, bütün paydaşların hükümetler arası organlarının
gündeminde tutmaya
kararlıyız.
Bizler, kalkınmada ilerlemenin ölçülmesinde ve temel
kalkınma önceliklerine yardımcı olmada, kalkınmanın
finansmanı ile Binyıl Bildirgesi’nde yer alanlar dahil, üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma amaç ve hedeflerine
ulaşılması arasındaki bağlantının bilincindeyiz. Bu bakımdan,
Birleşmiş Milletler’in yıllık bir rapor hazırlama planını
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu raporun hazırlanmasında,
Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve
Dünya Ticaret örgütü arasında yakın işbirliğini teşvik ediyoruz.
Binyıl Bildirgesi’nde yer alanlar dahil, üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılmış kalkınma amaç ve hedefleri konusunda küresel bir enformasyon kampanyası gerçekleştirmesi
için Birleşmiş Milletler’i destekleyeceğiz. Bu bağlamda, sivil
toplum örgütleri ve özel sektör dahil olmak üzere bütün ilgili
paydaşların etkin katılımını teşvik etmek istiyoruz.
Bu çabaları desteklemek için, Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterinin, -önemli ilgili kurumsal paydaşların
sekreteryalarıyla işbirliği içinde, Birleşmiş Milletler Sistemi Ana
Yönetim Kurulu’nun eşgüdüm mekanizmalarını kullanarak135

bu Konferans’ta varılan anlaşma ve sözleşmeler konusunda Birleşmiş Milletler sistemi içinde sürekli izleme ve etkili
bir sekreterya desteği sağlamasını rica ediyoruz. Bu destek,
yenilikçi ve katılımcı modellere ve Konferans’ın hazırlıklarında yararlanılan ilgili eşgüdüm anlaşmalarına dayanacaktır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bu izleme çabalarına
ilişkin yıllık bir rapor sunması da istenmektedir.
Bizler, Monterrey Uzlaşması’nın gerçekleştirilmesinin
değerlendirilmesi için uluslararası bir izleme konferansı istiyoruz. Bu konferansın usulü, 2005’ten sonra kararlaştırılacaktır.
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SANAL UZAYA EVRENSEL ERİŞİMİN VE
ÇOKDİLLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE SANAL
UZAYIN KULLANIMINA İLİŞKİN TAVSİYE
KARARI
15 Ekim 2003
Genel Konferans,
Sivil ve siyasal haklarla, ekonomik, sosyal ve kültürel
haklara ilişkin 1966 uluslararası Sözleşmelerini dikkate alarak,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve evrensel olarak kabul
edilmiş diğer yasal belgelerde ilan edilen insan hakları ve temel
özgürlüklerinin tam anlamıyla yaşama geçirilmesine kendini
adamış olarak;
“Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu’nun
enformasyon ve iletişim alanında ve bu alanda Örgütün Genel
Konferansı tarafından benimsenmiş ilgili kararların ve konu
hakkındaki Genel Kurul ilke kararlarının ilgili bölümlerinin
uygulanmasında merkezi ve önemli rolünü” kabul ederek;
UNESCO Anayasası’nın Önsöz’ünde belirtilen “kültürün
geniş yayılımı ve insanlığın adalet, özgürlük ve barış eğitimi
insan onuru için vazgeçilmezdir ve bütün ulusların karşılıklı
yardım ve ilgili bir ruhla yerine getirmesi gereken kutsal bir
görev oluşturur.” ifadesini anımsayarak;
Ayrıca, UNESCO’ya başka amaçları yanında, “söz ve
imajlarla düşüncelerin serbest akışını ilerletmek için gerekli
olabilecek uluslararası anlaşmaları tavsiye etme” görevi veren
Anayasa’nın I. Maddesini anımsayarak;
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UNESCO Genel Konferansının 31. oturumunda kabul
ettiği Evrensel Kültürel Çeşitlilik Bildirgesi’nde somutlaşan
ilkeleri, özellikle 5., 6. ve 8. maddeleri onaylayarak;
UNESCO Genel Konferansının sanal uzayda çok dilliliğin
geliştirilmesi ve enformasyona evrensel erişime ilişkin ilke
kararlarına dayanarak;
Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin (ENİT)
gelişmesinin, söz ve imajlarla düşüncelerin serbest akışını
geliştirmek için fırsatlar sağladığına, fakat aynı zamanda
küresel enformasyon toplumuna katılımı güvenceye alma
konusunda güçlükler çıkardığına inanarak,
Küresel enformasyon ağlarında dilsel çeşitlilik ve sanal
uzayda enformasyona evrensel erişimin çağdaş tartışmaların
göbeğinde yer aldığını ve bilgiye dayalı bir toplumun geliştirilmesinde belirleyici bir faktör olabileceğini kaydederek;
Enformasyona evrensel erişimin gelişmesini kolaylaştırmak için, entelektüel mülkiyet hakları konusundaki uluslararası
anlaşmalar ve sözleşmeleri dikkate alarak;
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, enformasyon yoksullarının yeni teknolojileri elde etmesi ve kullanmasına ilişkin
kapasite geliştirme gereksinimini kabul ederek;
Örgün eğitim ve okur-yazarlığın, sanal uzaya evrensel
erişim için ön koşul olduğunu kabul ederek;
Farklı ekonomik kalkınma düzeylerinin sanal uzaya erişim
beklentilerini etkilediğini ve mevcut asimetrileri düzeltecek ve
karşılıklı bir güven ve anlayış iklimi yaratacak özel politikalar
ve güçlendirilmiş dayanışma gerektiğini dikkate alarak
Bu Tavsiye Kararı’nı benimsemektedir:
Çok dilli içerik ve sistemlerin geliştirilmesi
1. Bütün kültürlerin kendilerini ifade edebilmelerini ve
yerel olanlar da dahil olmak üzere bütün dillerde sanal uzaya
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erişime sahip olmalarını sağlamak amacıyla, kamu sektörü, özel
sektör ve sivil toplum, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeylerde, gerekli kaynakları sağlamak ve sayısal biçimde
eğitsel, kültürel ve bilimsel içeriğin yaratılması, işletilmesi ve
ona erişimi teşvik etmek suretiyle, internette dil engelini kısmen
giderecek ve insanların etkileşimini artıracak gerekli önlemleri
almak için çalışmalıdır.
2. Üye devletler ve uluslararası örgütler, internette yöresel
ve yerel içeriğin üretimine yönelik kapasite geliştirmeyi
cesaretlendirmeli ve geliştirmelidir.
3. Üye devletler, sanal uzayda dilin varlığını sürdürmesine
ilişkin önemli konuda, ana diller dahil olmak üzere dillerin
öğretilmesini geliştirmek için düşünülmüş, uygun ulusal
politikalar belirlemelidir. Gelişmekte olan ülkelere uluslararası
destek ve yardım güçlendirilmeli ve bu destek dil öğretiminde,
elektronik biçimine serbest erişilebilir materyallerin geliştirilmesinin ve bu alandaki beşeri sermaye becerilerinin artırılmasının kolaylaştırılması için genişletilmelidir.
4. Üye devletler, uluslararası örgütler ve enformasyon
ve iletişim teknolojisi endüstrileri, ortak katılım araştırmasını ve geniş çok dilli yetenekler, çevrimiçi sözlükler ve
terminolojilerle işletim sistemlerinin, arama motorlarının ve
web tarayıcılarının yerel uyarlamasının gelişmesini teşvik
etmelidir. Eser sahiplerinin çeviri haklarına saygı gösterirken,
herkes için erişilebilir otomatik çeviri hizmetleri yanında çok
dilli enformasyonun alınmasını gerçekleştiren, özetleyenler
ve konuşmayı anlayanlar gibi akıllı dil sistemleriyle ilgili
uluslararası işbirliği çabalarını da desteklemelidir.
5. UNESCO, diğer uluslararası örgütlerle işbirliği içinde,
dil bilgisayarlaşmasındaki yenilikler dahil olmak üzere, çok
dillilik ve çok dilli kaynaklar ve uygulamalara ilişkin mevcut
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politikalar, düzenlemeler, teknik öneriler ve en iyi uygulamalar
üzerine ortak bir çevrimiçi gözlemevi kurmalıdır.
Ağlara ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
6. Üye devletler ve uluslararası örgütler, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 19 ve 27. maddelerinde tanımlandığı gibi, insan haklarını gerçekleştirmeyi geliştirmenin
bir aracı olarak internete evrensel erişimi kabul etmeli ve
desteklemelidir.
7. Üye devletler ve uluslararası örgütler, yurttaşlığı ve
sivil toplumu güçlendirme sürecini genişletmek için, uygun
politikaların uyarlanması yoluyla ve gelişmekte olan ülkelerde
bu tür politikaların tam uygulanmasını ve desteklenmesini
teşvik etmek suretiyle, kırsal toplulukların gereksinimlerini
göz önünde tutarak, kamusal yarara bir hizmet olarak internet
erişimini geliştirmelidir.
8. Özellikle, üye devletler ve uluslararası örgütler, kamu
kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ve yoksun ve engelli nüfus
gruplarının gereksinimlerine özel önem vererek, satın alınabilir
telekomünikasyon ve internet ücretleri yoluyla, yerel, ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeylerde internete evrensel erişimi
kolaylaştıracak mekanizmaları kurmalıdır. Bu alandaki yeni
teşvik önlemleri, ENİT kullanımına ilişkin yatırımları teşvik
eden ve enformasyon donanımı, yazılımı ve hizmetleri üzerindeki vergiler ve gümrük vergileri gibi finansal engelleri azaltan
kamu-özel ortaklıklarını kapsayarak bu amaca yönelik olarak
tasarlanmalıdır.
9. Üye devletler, internet servis sağlayıcılarını (İSS), sanal
uzaya evrensel erişime yönelik ulus-aşırı bir önlem olarak,
okullar, akademik kurumlar, müzeler, arşivler ve halk kütüphaneleri gibi kamu kurumlarında internet erişimi için ayrıcalıklı tarife oranları hazırlanmasını göz önünde bulundurmak için
teşvik etmelidir.
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10. Üye devletler, topluluk projelerinin hazırlanması, yerel
enformasyon ve iletişim teknoloji liderlerinin ve önderlerinin
ortaya çıkışının teşvik edilmesi dahil olmak üzere, topluluğun erişimini kolaylaştıran ve toplumun bütün düzeylerine
ulaşan enformasyon strateji ve modellerinin geliştirilmesini
cesaretlendirmelidir. Stratejiler, aynı zamanda, kamu kurumları
arasında, internet hizmetlerine erişim maliyetini azaltmanın bir
aracı olarak, ENİT işbirliğini de desteklemelidir.
11. Gelişmekte olan ülkelerde özel ve kâr amacı gütmeyen internet servis sağlayıcılarını birleştiren uluslararası
internet trafik değiş tokuş noktaları ile gelişmekte olan ya da
endüstrileşmiş diğer ülkelerdeki trafik değiş tokuş noktaları
arasında Uluslararası işbirliği ruhuyla müzakere edilmiş
maliyet paylaşımı temelinde ara bağlantı teşvik edilmelidir.
12. Bölgesel örgütler ve forumlar, küresel bir ağ içinde
her bir ülkeyi açık bir rekabetçi çevreye bağlamak için, yüksek
kapasiteli bölgesel omurgalarla güçlendirilen bölgeler arası ve
bölge içi ağların kurulmasını teşvik etmelidir.
13. Birleşmiş Milletler sistemi içinde ortak çabalar,
açık kaynak teknolojileri yanında gelişmekte olan ülkelerde
politika belirlenmesi ve kapasite geliştirme dahil olmak
üzere sosyo-ekonomik kalkınmada ENİT tabanlı ağların
ve hizmetlerin kullanımındaki deneyimler hakkındaki
enformasyon paylaşımını ilerletmelidir.
14. Üye devletler ve uluslararası örgütler, çok dilli alan
adları dahil alan adlarının işletilmesinde uygun ortaklıkları
geliştirmelidir.
Kamuya açık içeriğin geliştirilmesi
15. Üye devletler, modern bir demokratik toplumda
yurttaşlarla ilgili enformasyon dahil olmak üzere, kamuda
ve hükümette toplanan kayıtlara evrensel çevrimiçi erişim
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hakkını, entelektüel mülkiyet hakları yanında gizlilik, mahremiyet ve ulusal güvenlik kaygılarına bu tür enformasyonun
kullanımına uygulanabilecek ölçüde önem vererek, tanımalı ve
yasayla düzenlemelidir. Uluslararası örgütler, her bir devletin
kendi sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin temel verilere
erişim hakkını tanımalı ve ilan etmelidir.
16. Üye devletler ve uluslararası örgütler, kamuya açık
enformasyon ve bilgi havuzlarını belirlemeli, geliştirmeli
ve herkes için erişilebilir kılmalıdır, böylece yaratıcılığın ve
hedef kitlenin gelişmesine yardım eden öğrenme çevrelerini
biçimlendirmelidir. Bu amaçla, kamuya açık enformasyonun
korunması ve sayısallaşmasının sağlanması için gerekli fonlar
sağlanmalıdır.
17. Üye devletler ve uluslararası örgütler, coğrafi,
ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılık yapmaksızın kamuya
açık enformasyona evrensel erişimi sağlamak için, kamusal
ve özel çıkarlara saygı gösteren işbirlikçi düzenlemeleri teşvik
etmelidir.
18. Üye devletler ve uluslararası örgütler, küresel enformasyon ağlarında kamuya açık enformasyona çevrimiçi erişilebilirlik yanında, enformasyon değişimi, taşınırlığı ve birlikte
çalışabilirliğine ilişkin teknik ve metodolojik standartların
belirlenmesi dahil olmak üzere, açık erişim çözümlerini teşvik
etmelidir.
19. Üye devletler ve uluslararası örgütler, ENİT uygulamaları ve kullanımlarını halka sevdirmek ve halkın güvenini
sağlamak dahil olmak üzere, ENİT okuryazarlığını geliştirmeli
ve kolaylaştırmalıdır. ENİT konusunda beceri öğretimiyle
bütünleşmiş açık, eklemlenmiş ve kültürler arası bir eğitim
dahil olmak üzere, enformasyon toplumuna ilişkin “beşeri
sermaye”nin geliştirilmesi çok önemlidir. ENİT eğitimi teknik
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yeterlilikle sınırlandırılmamalı, aynı zamanda, etik ilke ve
değerlerin farkındalığını da içermelidir.
20. Kalkınma projeleri ve programları aracılığıyla üretilen
devasa bilgi miktarından evrensel olarak erişilebilir bir bilgi
yapısı oluşturmak amacıyla, Birleşmiş Milletler sistemi içinde
kuruluşlar arası işbirliği, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ve
yoksun toplumların yararına güçlendirilmelidir.
21. UNESCO, diğer ilgili hükümetler arası örgütlerle
yakın işbirliği içinde, kamuya açık enformasyonun üretimi ve
çevrimiçi yayılımı konusundaki mevzuatın, düzenlemelerin ve
politikaların uluslararası bir envanter derlemesini üstlenmelidir.
22. Enformasyon üreticileri, kullanıcıları ve servis sağlayıcılar arasında, ifade özgürlüğüne saygıyla, en iyi uygulamaların
ve gönüllü, kendini düzenlemeye yönelik, mesleki ve etik
yönergelerin belirlenmesi ve benimsenmesi teşvik edilmelidir.
Hak sahiplerinin çıkarları ile kamusal çıkar arasında
adil bir dengenin yeniden onaylanması
23. Üye devletler, bütün ilgili taraflarla yakın işbirliği
içinde, eser sahipleri, telif hakları ve komşu haklar sahipleri
ve kamu arasında uluslararası telif hakkı ve komşu haklar sözleşmelerinde somutlaşan adil bir dengeyi göz önüne alarak,
ulusal telif hakkı mevzuatının güncellenmesi ve sanal uzaya
uyarlanmasını üstlenmelidir.
24. Üye devletler ve uluslararası örgütler, hak sahipleri ve
yasal hak sahiplerini, telif hakkı ve ilgili hakların korunmasına
ilişkin sınırlamalar ve istisnalara teşvik etmelidir; bu tür sınırlamalar ve istisnaların WIPO Telif Hakkı Anlaşması ve WIPO Performans ve Fonogram Anlaşması’nın gerektirdiği gibi, eserin
normal bir kullanımıyla çelişmeyen ve hak sahiplerinin yasal
çıkarlarına zarar vermeyen belli özel durumlara uygulanması
sağlanmalıdır.
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25. Üye devletler ve uluslararası örgütler, teknolojik
yeniliklerin gelişmesine ve bunların uluslararası anlaşmalar ve
sözleşmeler gereğince telif hakları ve komşu hakların korunması çerçevesinde enformasyona erişim üzerindeki potansiyel
etkisine önem vermelidir.
Genel Konferans, üye devletlerin, bu tavsiye kararında
belirtilen kuralları ve ilkeleri yürürlüğe koymak için kendi bölgeleri ve yargı alanları içinde gereken yasal ya da başka önlemleri
alarak, söz konusu hükümleri uygulamasını önermektedir.
Genel Konferans, üye devletlerin, bu tavsiye kararını, internette çok dilliliğin kullanımı, ağların ve hizmetlerin geliştirilmesi, internette kamuya açık enformasyonun genişletilmesi ve entelektüel mülkiyet hakları konusu dahil olmak üzere,
ENİT politikaları, stratejileri ve altyapıları konusunda kamusal
ve özel çalışmalardan sorumlu makam ve işletmelerin dikkatine sunmasını önermektedir.
Genel Konferans, üye devletlerin, bu tavsiye kararını belirlenen biçimde ve tarihte yürürlüğe koymak için yaptıkları çalışmalar konusunda rapor hazırlamalarını önermektedir.
EK
Tanımlar
Bu tavsiye kararının uygulanması amacıyla:
(a) Omurga (Backbone) düşük kapasiteli ağları birbirine
bağlayan yüksek kapasiteli bir ağdır;
(b) Telif Hakkı sınırlamaları ve istisnaları (Copyright
limitations and exceptions) telif hakları ve komşu haklar mevzuatında, eser sahibinin ya da diğer hak sahiplerinin hakkını, eserleri ya da nesnelerine ilişkin haklarını kullanmalarına
göre sınırlandıran hükümlerdir. Bu tür sınırlama ve istisnaların başlıca biçimleri zorunlu lisanslar, yasal lisanslar ve adil
kullanımdır;
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(c) Sanal uzay (Cyberspace) küresel enformasyon
altyapısıyla ilişkili sayısal ya da elektronik iletişimin sanal
dünyasıdır;
(ç) Alan adı (Domain name) kullanıcıların internet kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak için bir internet adresine verilen
addır (örneğin, http://www.unesco.org üzerinde “unesco.org”);
(d) Akıllı dil sistemleri (Intelligent linguistic systems)
günümüz bilgisayarlarının hızlı hesaplama, veri bulma ve
işleme gücünü, insanlar arası iletişimde diller içinde ve arasında
kullanılan fakat açıkça ifade edilmesi gerekmeyen daha soyut
ve incelikli uslamlama becerileriyle ve küçük farkları anlama
yetisiyle birleştirir; böylece insan iletişiminin yüksek bir düzeye
çıkmasını sağlar;
(e) İnternet servis sağlayıcı (Internet service provider -ISP)
bir internet erişim hizmetleri tedarikçisidir;
(f) Birlikte işlerlik (Interoperability) farklı satıcıların farklı makinelerindeki bir yazılım ya da donanımın veri paylaşma
yeterliğidir;
(g) Açık kaynak teknolojileri (Open source Technologies)
açık kaynak öncülüne, bir bilgisayar programının kaynak
kodunun (orijinal biçimlerindeki program yönergeleri ya da
programlama dili) halk tarafından ücretsiz ulaşılabilir hale
getirildiğini gösteren ve Açık Kaynak Girişimi (OSI) tarafından
yayınlanan bir sertifikalandırma standardına dayanır;
(ğ) Trafik değiş tokuşu (Peering) internet servis sağlayıcılarının aralarında doğrudan bir bağlantı oluşturdukları ve
birbirlerinin paketlerini internet omurgasını kullanmak yerine doğrudan bu bağlantı yoluyla iletmeyi kabul ettikleri, iki
ya da daha fazla internet servis sağlayıcı arasında kurulan bir
ilişkidir. Trafik değiş tokuşu, ikiden fazla internet servis sağlayıcısını içerdiğinde, internet servis sağlayıcılardan herhangi
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birine yönlendirilmiş bütün trafik önce trafik değiş tokuş
noktası olarak adlandırılan merkezi bir santrale gönderilir ve
daha sonra son varış yerine iletilir.
(h) Taşınırlık (Portability) yazılımın belli bir makine ya da
donanıma gereksinim duymadan farklı bilgisayarlarda kullanılabilme yeterliğini anlatır;
(ı) Kamuya açık enformasyon (Public domain
information) kullanımı herhangi bir yasal hak ya da herhangi
bir mahremiyet çekincesini ihlal etmeyen, halk tarafından
erişilebilir enformasyondur. Bu nedenle, bir yandan, örneğin
ulusal ya da uluslararası hukuk gereği korunmadığı için ya
da korunma süresi dolduğu için, her hangi bir izin gerektirmeden herkes tarafından kullanılabilen, haklara bağlı bütün
eserler ya da nesneler alanını anlatmaktadır. Diğer yandan da,
hükümetler ya da uluslararası örgütler tarafından üretilen ve
gönüllü olarak, ulaşılabilir hale getirilen açık verileri ve resmi
enformasyonu anlatmaktadır.
(i) Arama motoru (Search engine) özelleştirilmiş anahtar
sözcüklerle belgeleri araştıran ve onların yerini belirleyen ya da
anahtar sözcüklerin bulundukları yerlerdeki belgelere erişim
sağlayan bir yazılım uygulamasıdır;
(j) Sanal uzaya evrensel erişim (Universal access to
cyberspace) bütün yurttaşların enformasyon altyapısına (özellikle internete) ve ortak ya da bireysel beşeri kalkınmaya temel
olan enformasyon ve bilgiye adil ve satın alınabilir erişimidir;
(k) Web tarayıcı (Web browser) World Wide Web
sayfalarının yerini belirlemek ve bu sayfaları görüntülemek
için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır.
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SAYISAL MİRASIN
KORUNMASI ŞARTI
15 Ekim 2003
Genel Konferans,
Her biçimdeki mirasın yok olmasının bütün ulusların
mirasının yoksullaşmasına neden olduğunu göz önünde tutarak;
UNESCO Anayasası’nın, dünyanın kitap, sanat eserleri,
tarihsel anıt ve bilim mirasını korumayı ve saklamayı güvenceye
alarak, Örgütün, bilgiyi artırmasını ve yaymasını sağladığını,
“Herkes için İletişim” Programının enformasyon politikaları
ve kayıtlı bilginin korunması konusunda bir tartışma ve eylem
platformu oluşturduğunu ve “Dünya Belleği” Programının
dünyanın belgesel mirasının korunması ve bu mirasa evrensel
erişilebilirliği
garantilemeyi amaçladığını anımsatarak;
Yeni bir kalıt -sayısal miras- oluşturarak, bu tür
enformasyon kaynaklarının ve yaratıcı ifadelerin giderek artan
biçimde üretildiğini, dağıtıldığını, onlara erişim sağlandığını
ve sayısal bir biçimde korunduklarını göz önünde tutarak,
Bu mirasa erişimin yaratıcılık, iletişim ve tüm halklar
arasında bilginin paylaşımı konusunda genişletilmiş olanaklar
sunacağının farkında olarak,
Bu sayısal mirasın kaybolma tehlikesinde olduğunu ve
bugünkü ve gelecek kuşakların yararına korunmasının dünya
çapında acil bir kaygı konusu olduğunu kavrayarak,
aşağıdaki ilkeleri ilan etmekte ve bu şartı kabul etmektedir.
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Ortak bir miras olarak sayısal miras
Madde 1 - Kapsam
Sayısal miras, insan bilgisi ve anlatımının eşsiz kaynaklarını oluşturur. Kültürel, eğitimsel, bilimsel ve yönetimsel
kaynakların yanında teknik, yasal, tıbbi ve sayısal olarak üretilen
ya da mevcut analog kaynaklardan sayısal biçime dönüştürülen
diğer enformasyon türlerini kapsar. “Sayısal-kökenli” kaynakların olduğu yerde artık bir başka biçim değil, sayısal nesneler
vardır.
Sayısal materyaller, geniş ve artan bir dizi biçim arasında
metinleri, veri tabanlarını, hareketsiz ve hareketli imgeleri, ses,
grafik, yazılım ve web sayfalarını kapsar. Bunlar, genellikle
kısa ömürlüdür ve amaçlı üretim, bakım ve işletmelerinin
sürdürülmesi gerekir.
Bu kaynakların çoğu, kalıcı değere ve anlama sahiptir
ve dolayısıyla şimdiki ve gelecek kuşak için korunması ve
saklanması gereken bir miras oluşturur. Sürekli büyüyen bu
miras, herhangi bir dilde, dünyanın herhangi bir bölümünde
ve insan bilgisi ve ifadesinin herhangi bir alanında olabilir.
Madde 2 – Sayısal mirasa erişim
Sayısal mirası korumanın amacı, onun halk için erişilebilir kalmasını sağlamaktır. Buna göre, sayısal miras materyallerine, özellikle kamusal alandakilere erişim, mantıksız
kısıtlamalardan kurtarılmalıdır. Aynı zamanda, hassas ve kişisel enformasyon, her tür ihlalden korunmalıdır.
Üye devletler, sayısal mirasa erişilebilirliği maksimize
edecek yasal ve elverişli bir çevreyi cesaretlendirmede
ilgili örgütler ve kurumlarla işbirliği yapmak isteyebilirler.
Uluslararası kurallara ve anlaşmalara uygun biçimde, yaratıcıların ve diğer hak sahiplerinin yasal haklarıyla sayısal miras
materyallerine erişime ilişkin kamusal çıkarlar arasında adil bir
denge yeniden onaylanmalı ve geliştirilmelidir.
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Miras kaybına karşı koruma
Madde 3 – Kaybın tehlikesi
Dünyanın sayısal mirası, gelecek kuşaklar için kaybolma
tehlikesindedir. Buna katkıda bulunan etkenler arasında, sayısal
mirasa yaşam veren yazılım ve donanımın hızla eskimesi, kaynaklar konusundaki belirsizlik, bakım ve koruma konusundaki
sorumluluk ve yöntemler ve destekleyici mevzuatın yokluğu
bulunmaktadır.
Kişisel tutumun değişmesi, teknolojik değişimin gerisinde
kalmaktadır. Sayısal evrim, hükümetler ve kurumların tam
zamanında ve bilgili koruma stratejileri geliştirmeleri için fazla
hızlı ve maliyetlidir. Mirasın –geleceğin yapı taşı-, ekonomik,
sosyal, entelektüel ve kültürel potansiyeline ilişkin tehlike, tam
anlamıyla kavranmamıştır.
Madde 4 – Eylem gereksinimi
Yaygın tehlikeler ele alınmazsa, sayısal mirasın kaybı
hızlı ve kaçınılmaz olacaktır. Üye devletler, mirası korumak
için yasal, ekonomik ve teknik önlemleri teşvik etmek yoluyla
yararlı olacaklardır. Politika oluşturanları uyarmak ve genel
halkı sayısal medyanın potansiyeline ve koruma uygulanabilirliğine duyarlı hale getirmek için farkındalık yaratma ve
savunuculuk zorunludur.
Madde 5 – Sayısal süreklilik
Sayısal mirasın sürekliliği temeldir. Sayısal mirası
korumak için, sayısal enformasyonun üretimden erişime
yaşam döngüsü boyunca önlemler alınması gerekecektir.
Sayısal mirasın uzun dönemli korunması, özgün ve dayanıklı
sayısal nesneler üretecek güvenilir sistemler ve süreçlerin
planlanmasıyla başlar.
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Gerekli önlemler
Madde 6 – Strateji ve politikaların geliştirilmesi
İvedilik düzeyi, yerel koşullar, mevcut araçlar ve
geleceğe yönelik kestirimleri dikkate alarak, sayısal mirası
koruyacak stratejiler ve politikalar geliştirilmesi gereklidir.
Ortak standartlar ve uyumluluklar getirmede telif hakkı ve
komşu haklar sahiplerinin ve diğer paydaşların işbirliği, bunu
kolaylaştıracaktır.
Madde 7 – Korunması gerekenlerin seçimi
Hangi sayısal materyallerin korunacağına karar vermede
temel ölçüt, onların önemi ve kalıcı kültürel, bilimsel, kanıta
dayanan ya da başka değerleri olmasına karşın, bütün belgesel
mirasta olduğu gibi, seçim ilkeleri, ülkeler arasında değişebilir.
“Sayısal-kökenli” materyallere açıkça öncelik verilmelidir.
Seçim kararları ve sonraki gözden geçirmelerin hesap verebilir
bir biçimde uygulanması ve belirlenmiş ilkelere, politikalara,
prosedürlere ve standartlara dayanması gerekmektedir.
Madde 8 – Sayısal mirasın korunması
Üye devletler, sayısal miraslarının korunmasını güvenceye
almak için uygun yasal ve kurumsal çerçevelere gereksinim
duymaktadırlar.
Ulusal koruma politikasının kilit bir ögesi olarak, arşiv
mevzuatı ve kütüphanelere, arşivlere, müzelere ve diğer kamusal bilgi havuzlarına yasal ya da gönüllü depozit sayısal mirası
da kapsamalıdır.
Yasal olarak depozit yatırılmış sayısal miras materyallerine,
mantıklı kısıtlamalar içinde erişim, bunların normal kullanımlarına zarar vermeksizin sağlanmalıdır.
Özgünlüğe ilişkin yasal ve teknik çerçeveler, sayısal
mirası yönlendirilmekten ve kasıtlı olarak değiştirilmekten
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korumada çok önemlidir. Özgün kaydın güvenliğini sağlamak
için, hem içerik hem de dosya ve belge işlevselliğinin gerekli
ölçüde sürdürülmesi gerekmektedir.
Madde 9 – Kültürel mirasın korunması
Sayısal miras, doğasında zamanla, coğrafyayla, kültürle ya
da biçimle sınırlı değildir. Özgün bir kültürdür, ancak potansiyel
olarak dünyadaki herkes için erişilebilirdir. Azınlıklar, bireyden
küresel bir hedef kitleye kadar çoğunluğa seslenebilirler.
Tüm bölgelerin, ülkelerin ve toplulukların sayısal mirası,
korunmalıdır ve zaman içinde bütün halkların, ulusların,
kültürlerin ve dillerin temsilini güvenceye almak için erişilebilir
kılınmalıdır.
Sorumluluklar
Madde 10 – Roller ve sorumluluklar
Üye devletler, sayısal mirasın korunması sorumluluğunun
eşgüdümünü sağlamak ve gerekli kaynakları oluşturmak için
bir ya da daha fazla organ belirlemek isteyebilirler. Görevlerin
ve sorumlulukların paylaşılması mevcut rollere ve uzmanlığa
dayanabilir.
Bunun için aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
(a) Donanım ve yazılım geliştiricileri, sayısal materyallerin
yaratıcıları, yayıncıları, üreticileri ve dağıtımcıları, sayısal
mirasın korunmasında diğer özel sektör ortakları yanında
ulusal kütüphaneler arşivler, müzeler ve diğer kamusal miras
örgütleri ile işbirliği yapmaya teşvik edilmelidir;
(b) Eğitim ve araştırma geliştirilmelidir ve deneyim ve bilgi
ilgili kurumlar ve meslek kuruluşları arasında paylaşılmalıdır;
(c) Üniversiteler ve diğer özel ve kamusal araştırma
örgütleri, araştırma verilerinin korunmasını güvenceye alma
konusunda cesaretlendirilmelidir.
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Madde 11 – Ortaklıklar ve işbirliği
Sayısal mirasın korunması, hükümetler, yaratıcılar, yayıncılar, ilgili endüstriler ve miras kuruluşlarının sürekli çabasını
gerektirmektedir.
Mevcut sayısal eşitsizlik karşısında, tüm ulusların üretim,
yayılım, koruma ve sayısal miraslarına sürekli erişilebilirliği
güvenceye almasını sağlamak için uluslararası işbirliği ve
dayanışmayı güçlendirmek zorunludur.
Endüstriler, yayıncılar ve kitle iletişim medyası, bilgi ve
teknik uzmanlığı geliştirmeye ve paylaşmaya teşvik edilmektedir.
Eğitim ve öğretici programların harekete geçirilmesi,
kaynak paylaşımı anlaşmaları ve araştırma sonuçlarının ve en
iyi uygulamaların yayılımı, sayısal koruma tekniklerine erişimi
demokratikleştirecektir.
Madde 12 –UNESCO’nun rolü
UNESCO, kendi yetki ve işlevlerinin sonucu olarak,
şunlardan sorumludur:
(a) Bu Şart’ta konan ilkeleri programlarının işlevselleştirilmesinde dikkate almak ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve
sayısal mirasın korunmasıyla ilgili hükümetler arası ve uluslararası sivil toplum örgütleri tarafından uygulanmalarını teşvik
etmek;
(b) Bir referans noktası ve üye devletlerin, hükümetler
arası ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin, sivil toplumun ve
özel sektörün sayısal mirasın korunması lehindeki hedeflerin,
politikaların ve projelerin ayrıntılı olarak hazırlanmasına
birlikte katılabileceği bir forum olarak çalışmak;
(c) Sayısal mirasın korunmasını desteklemek için
işbirliğini, farkındalığı ve kapasite geliştirmeyi artırmak;
standartlar, etik, yasal ve teknik yönergeler önermek;
(d) Bu şartın ve yönergelerin uygulanmasında gelecek 6 yıl
boyunca kazanılacak deneyimlere dayanarak, sayısal mirasın
geliştirilmesi ve korunması için daha ileri standartlar getiren
araçlara gereksinim olup olmadığını belirlemek.
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CENEVRE İLKELER BİLDİRGESİ
ENFORMASYON TOPLUMUNU KURMAK:
YENİ BİNYILDA KÜRESEL BİR MEYDAN
OKUMA
12 Aralık 2003
A. Enformasyon Toplumu Konusunda Genel Görüşümüz
1. Bizler, 10-12 Aralık 2003 tarihlerinde, Enformasyon
Toplumu Dünya Zirvesi’nin ilk aşaması için Cenevre’de bir
araya gelen, dünya halklarının temsilcileri; Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nın amaç ve ilkelerinde önceden açıklandığı
biçimde bireylerin, toplulukların ve halkların sürdürülebilir
kalkınmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini geliştirmek için
tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayarak;
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesine tam saygı göstererek ve
onaylayarak; herkesin enformasyon ve bilgiyi yaratabileceği,
erişebileceği, kullanabileceği ve paylaşabileceği insan-merkezli,
kapsamlı ve kalkınma-yönelimli bir toplum kurma konusundaki
genel istek ve taahhütümüzü bildiriyoruz.
2. Bizi bekleyen zorluk, enformasyon ve iletişim teknolojisinin Binyıl Bildirgesinin kalkınma amaçlarını gerçekleştirme
potansiyelinden yararlanmaktır; bu hedefler aşırı yoksulluk ve
açlığı ortadan kaldırma; evrensel temel eğitimin gerçekleştirilmesi; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların
güçlendirilmesi; çocuk ölümlerinin azaltılması; anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla
savaşma; çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve daha
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barışçı, adil ve refah bir dünyaya erişmek için küresel ortaklığın
geliştirilmesidir. Bizler aynı zamanda Johannesburg Bildirgesi
ve Uygulama Planı ve Monterrey Uzlaşması’nda ve Birleşmiş
Milletler Zirvelerinin diğer ilgili belgelerinde yer alan sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak gelişme amaçlarının başarılması
konusundaki taahhütümüzü yineliyoruz.
3. Viyana Bildirgesi’nde vurgulanan kalkınma hakkını da
içine alarak tüm insan hakları ve temel özgürlüklerin evrenselliğini, bölünmezliğini, karşılıklı bağımlılığını ve karşılıklı
ilişkisini bir kez daha onaylıyoruz. Demokrasi, sürdürülebilir
kalkınma ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygının yanı
sıra tüm düzeylerde iyi yönetişimin bağımsızlığını ve karşılıklı
olarak güçlendirilmesini de bir kez daha teyit ediyoruz. Ayrıca,
ulusal meselelerde olduğu gibi uluslararasında da hukuk
kurallarına saygının güçlendirilmesine kararlıyız.
4. Enformasyon toplumunun ana kurumu olarak ve
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde sınırları
çizildiği biçimde, herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı
olduğunu; bu hakkın engelleme olmaksızın düşüncelere sahip
olmayı, sınırlar ne olursa olsun bir medya aracılığıyla enformasyon ve düşünceleri arama, kabul etme ve açığa vurmayı
içerdiğini bir kez daha teyit ediyoruz. İletişim temel bir
sosyal süreçtir, temel bir insan gereksinimidir ve bütün sosyal
örgütlenmenin dayanağıdır. Enformasyon toplumunun merkezidir. Herkes her yerde katılma fırsatına sahip olmalıdır ve
hiç kimse enformasyon toplumunun sağladığı yararlardan
dışlanmamalıdır.
5. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 29. maddesindeki hükümlere taahhütümüzü bir kez daha teyit ederiz ki,
herkesin kişiliğinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk
içinde mümkündür ve kişinin bu topluluğa karşı görevleri
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vardır; herkes haklarının ve özgürlüklerinin kullanılmasında
başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin gereğince tanınması
ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir
toplumda ahlakın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı gereklerini yerine getirmek amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara
tabi tutulabilir. Bu hak ve özgürlükler, hiçbir şekilde Birleşmiş
Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz. Bu
çerçevede, insan onuruna saygı duyulan bir enformasyon
toplumunu destekliyoruz.
6. Bu bildirgenin ruhuna uygun olarak, tüm devletlerin
mutlak eşitliği ilkesini savunmaya kendimizi yeniden adıyoruz.
7. Bilimin enformasyon toplumunun gelişmesinde merkezi
bir rolü olduğunu kabul ediyoruz. Enformasyon toplumunun
temel taşlarının birçoğu, araştırma sonuçlarını paylaşmaya
olanak veren bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin sonucudur.
8. Eğitim, bilgi, enformasyon ve iletişimin insani gelişmenin,
çabanın ve iyiliğin özü olduğunun bilincindeyiz. Ayrıca Bilişim
ve İletişim Teknolojileri (BİT) yaşamımızın hemen tüm alanlarında çok büyük bir etkiye sahiptir. Bu teknolojilerin hızla
gelişmesi, daha yüksek kalkınma düzeylerine erişmede bütünüyle yeni fırsatlar sunuyor. Bu teknolojilerin özellikle zaman,
uzaklık gibi birçok geleneksel engeli azaltma kapasitesi, tarihte
ilk kez olarak dünyanın tüm köşelerindeki milyonlarca insanın
yararı için bu teknolojilerin potansiyelini kullanmayı olanaklı
kılıyor.
9. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kendinde
bir amaç olarak değil, araçlar olarak görülmesi gerektiğinin
bilincindeyiz. Uygun koşullar altında, bu teknolojiler verimliliği artıran, ekonomik büyüme, iş yaratma ve istihdam edilebilirliğe yol açan ve tüm yaşamın kalitesini artıran güçlü birer
araç olabilirler. Aynı zamanda insanlar, uluslar ve uygarlıklar
arasındaki diyalogu da geliştirebilirler.
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10. Günümüzde enformasyon teknolojisi devriminin
olanaklarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında
ve toplumlar içinde eşitsiz biçimde dağıtılmış olduğunun
farkındayız. Bu sayısal eşitsizliği herkes için, özellikle geride
kalma ve dışlanma tehlikesi altındakiler için sayısal bir fırsata
dönüştürmeye kararlıyız.
11. Ortak enformasyon toplumu görüşümüzü, kendimiz
ve gelecek kuşaklar için yaşama geçirmeyi taahhüt ediyoruz.
Gençlerin enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelecekteki
işgücü, önde gelen yaratıcıları ve ilk benimseyicileri olduğunun
farkındayız. Bu nedenle gençler öğrenici, geliştirici, katılımcı,
girişimci ve karar verici olarak güçlendirilmelidir. Özellikle,
enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sağladığı fırsatlardan
tam olarak yararlanamayan gençler üzerinde odaklanmalıyız.
Enformasyon ve iletişim teknolojisi uygulamalarının gelişiminin
ve servis işleyişlerinin çocukların korunması ve sağlıklarına olduğu kadar haklarına da saygı göstermesini sağlamayı taahhüt
ediyoruz.
12. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin,
enformasyon toplumunun tamamlayıcı bir parçası ve ana
aktörleri olması gereken kadınlara çok büyük olanaklar
sunduğunu belirtmek isteriz. Enformasyon toplumunun
kadınları güçlendirmesini ve onların toplumun tüm alanlarında ve bütün karar verme süreçlerinde eşitlik temelinde tam
katılımına olanak vermesini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu
amaçla, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini yaygınlaştırmalı ve enformasyon ve iletişim teknolojilerinden bu amaca
hizmet edecek bir araç olarak yararlanmalıyız.
13. Enformasyon toplumunu kurarken, göçmenler, ülke
içinde yerinden edilmiş insanlar ve mülteciler, işsizler ve temel
sosyal haklardan mahrum olanlar, azınlıklar ve göçebeler
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dahil toplumun dışlanmış ve savunmasız gruplarının kendilerine özgü gereksinimlerine özellikle dikkat edeceğiz. Yaşlıların ve engellilerin özel gereksinimlerini de göz önünde
bulunduracağız.
14. Yoksulların, özellikle uzak, kırsal ve marjinalleştirilmiş
kentsel alanlarda yaşayanların enformasyona erişimini ve
enformasyon ve iletişim teknolojilerini kendilerini yoksulluktan
kurtarma çabalarını destekleyecek bir araç olarak kullanmalarını
desteklemeye kararlıyız.
15. Enformasyon toplumunun evriminde, hem yerlilerin
özel koşullarına hem de miraslarının ve kültürel vasiyetlerinin
korunmasına özellikle önem verilmelidir.
16. Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomisi geçiş döneminde
olan ülkelerin, en az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan küçük
ada devletlerinin, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan
ülkelerin, yüksek borçlu yoksul ülkelerin, işgal altındaki
ülkelerin ve bölgelerin, çatışmadan çıkmış ülkelerin, doğal
felaketler gibi kalkınmaya şiddetli tehdit oluşturan koşulları hem de özel gereksinimleri olan ülkelerin ve bölgelerin
insanlarının kendine özgü gereksinimlerine özellikle dikkat
etmeyi sürdürüyoruz.
17. Kapsamlı bir enformasyon toplumu kurmanın
hükümetlerle özel sektör, sivil toplum ve uluslararası örgütler
gibi paydaşlar arasında yeni dayanışma, ortaklık ve işbirliği
biçimleri gerektirdiğinin bilincindeyiz. Bu Bildirinin iddialı
amacının -sayısal uçurumu kapatmanın ve herkes için uyumlu,
adil ve eşit gelişmeyi sağlamanın- bütün paydaşların güçlü bir
taahhütünü gerektireceğinin farkında olarak hem ulusal hem
de uluslararası düzeyde sayısal bir dayanışmaya çağırıyoruz.
18. Bu bildirgenin hiçbir ögesi, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin hükümlerine,
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bu belgeleri yaygınlaştırmak için kabul edilmiş uluslararası
bir belgeye ya da ulusal mevzuata zarar verici, onlarla çelişen,
onları kısıtlayıcı ya da onlara aykırı olarak yorumlanamaz.
B. Herkes için Enformasyon Toplumu: Temel İlkeler
19. Herkesin enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesini sağlamak için çalışmaya
kararlıyız. Biz, şu sorunları aşmak için, bütün paydaşların
birlikte çalışması gerektiğini kabul ediyoruz: enformasyon
ve bilgiye olduğu kadar enformasyon ve iletişim altyapısına
ve teknolojisine de erişimi geliştirmek; kapasite oluşturmak,
enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımında güveni
ve güvenliği artırmak; bütün düzeylerde kolaylaştırıcı bir çevre
yaratmak; enformasyon ve iletişim uygulamalarını geliştirmek
ve yaymak; kültürel çeşitliliği beslemek ve ona saygı duymak;
medyanın rolünü kabul etmek; enformasyon toplumunun etik
boyutları üzerinde düşünmek; uluslararası ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek. Bizler, bunların kapsayıcı bir enformasyon
toplumu oluşturmak için temel ilkeler olduğu konusunda aynı
görüşteyiz.
B1) Kalkınma için enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
teşvik edilmesinde hükümetlerin ve tüm paydaşların rolü

20. Özel sektör, sivil toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer
uluslararası örgütler kadar hükümetlerin de enformasyon toplumunun gelişmesinde ve ona uygun karar verme süreçlerinde
önemli bir rolü ve sorumluluğu vardır. İnsan merkezli bir
enformasyon toplumu oluşturmak, bütün paydaşlar arasında
işbirliği ve ortaklık gerektiren ortak bir çabadır.
B2) Enformasyon ve iletişim altyapısı: kapsayıcı bir
enformasyon toplumunun temel dayanağı
21. Bağlantı, enformasyon toplumunun kurulmasına
olanak veren merkezi etmendir. ENİT altyapı ve hizmetlerine
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evrensel, sürekli, eşit ve satın alınabilir erişimin sağlanması,
enformasyon toplumunun zorluklarından birini oluşturur
ve onun inşasına katkıda bulunan bütün paydaşların da
amacı olmalıdır. Bağlantı, her bir ülkenin kendi iç hukukuna
uygun olarak garanti altına alınması gereken enerji ve posta
hizmetlerine erişimi de kapsamaktadır.
22. Bölgesel, ulusal ve yerel koşullara uyarlanmış, kolayca
erişilebilir, satın alınabilir ve mümkünse geniş bant ve diğer
yenilikçi teknolojilerden yararlanan gelişmiş bir enformasyon
ve iletişim ağı altyapısı ile uygulamaları, ülkelerin sosyal ve
ekonomik gelişmesini, bireylerin, toplulukların ve halkların
refahını artırabilir.
23. Bütün düzeylerde istikrar, öngörülebilirlik ve adil
rekabet için uygun bir iklim yaratan politikalar, yalnızca ENİT
altyapısının geliştirilmesine daha çok özel yatırım çekmek için
değil, fakat aynı zamanda geleneksel pazar koşullarının işlemediği alanlarda evrensel hizmet yükümlülüklerinin karşılanmasını sağlayacak biçimde geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Dezavantajlı bölgelerde, postaneler, okullar, kütüphaneler
ve arşivler gibi yerlerde ENİT kamusal erişim noktalarının
kurulması enformasyon toplumunun altyapı ve hizmetlerine
evrensel erişimin sağlanmasında etkili araçlar olabilir.
B3) Enformasyona ve bilgiye erişim
24. Kapsayıcı bir enformasyon toplumunda herkesin
enformasyona, düşünceye ve bilgiye erişme ve katkıda bulunma
yeterliği önemlidir.
25. Ekonomik, sosyal, siyasal, sağlık, kültürel, eğitsel ve
bilimsel etkinlikler için enformasyona eşit erişimin önündeki
engeller kaldırılarak ve evrensel tasarım ve yardımcı teknolojilerle kamuya açık enformasyona erişim kolaylaştırılarak
kalkınma için küresel bilginin paylaşılması ve geliştirilmesi
artırılabilir.
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26. Eğitilmiş bir toplum, yeni işler, yenilikçilik, iş fırsatları
ve bilimlerin ilerlemesi gibi birçok yarar sağlayan zengin bir
kamusal alan, enformasyon toplumunun gelişmesinin temel
ögesidir. Kamusal alandaki enformasyon, enformasyon
toplumunun desteklemek için kolayca erişilebilir olmalıdır ve
kötüye kullanılması engellenmelidir. Kütüphaneler, arşivler,
müzeler, kültürel koleksiyonlar gibi kamu kurumları ve diğer
topluluk temelli erişim noktaları belgesel kayıtların korunmasını ve enformasyona serbest ve eşit erişimi destekleyecek
biçimde güçlendirilmelidir.
27. Enformasyona ve bilgiye erişim, rekabeti, kullanıcıların erişimini, tercih çeşitliliğini artırmak ve bütün kullanıcıların, gereksinimlerini en iyi biçimde karşılayacak
çözümler geliştirmelerini sağlamak için lisanslı, açık kaynak ve
ücretsiz yazılımlar dahil farklı yazılım modellerinin sunduğu
olanaklar konusunda bütün paydaşlar arasında farkındalığın
artırılmasıyla yaygınlaştırılabilir.
28. Bilimsel bilgiye ve bilimsel yayınlara açık erişim
girişimleri dahil bilimsel ve teknik enformasyonun oluşturulması ve yayılmasına herkesin eşit fırsatlarla evrensel erişimini
geliştirmek için çalışıyoruz.
B4) Kapasite geliştirme
29. Her birey enformasyon toplumu ve bilgi ekonomisini
anlamak, ona etkin biçimde katılmak ve ondan tam anlamıyla
yararlanmak için gerekli becerileri ve bilgiyi edinme fırsatına
sahip olmalıdır. Okuryazarlık ve evrensel ilköğretim, kız
çocuklarının ve kadınların özel gereksinimlerine önem veren
tam anlamıyla kapsayıcı bir enformasyon toplumunun kurulmasında ana etmenlerdir. Bütün düzeylerde gereken ENİT ve
enformasyon uzmanlarının çeşitliliği göz önüne alındığında,
kurumsal kapasite geliştirmek özel önem kazanmaktadır.
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30. Engellilerin, yoksun ve savunmasız grupların özel
gereksinimleri göz önüne alınarak, eğitimin bütün aşamalarında
ENİT kullanımı, öğretim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi
desteklenmelidir.
31. Sürekli ve yetişkin eğitimi, yeniden öğretim, yaşam
boyu öğrenim, uzaktan öğrenim ve tele-sağlık gibi diğer özel
hizmetler, istihdama önemli bir katkıda bulunabilir ve insanların geleneksel işler, serbest meslek ve yeni meslekler için
ENİT’in sunduğu yeni fırsatlardan yararlanmasına yardımcı
olabilir. Bu bakımdan, ENİT farkındalığı ve ENİT okuryazarlığı
temel önemdedir.
32. İçerik yaratıcıları, yayıncılar ve üreticilerin yanı sıra
öğretmenler, eğitimciler, arşivciler, kütüphaneciler ve öğreniciler, özellikle az gelişmiş ülkelerde enformasyon toplumunun
geliştirilmesinde etkin bir rol oynamalıdır.
33. Enformasyon toplumunun sürdürülebilir kalkınmasını
sağlamak için ENİT araştırma ve geliştirmelerinde ulusal kapasitenin artırılması gereklidir. Ayrıca, ekonomisi geçiş döneminde
olan ülkeler dahil özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasında araştırma, geliştirme, teknoloji transferi, ENİT ürün ve
hizmetlerinin üretimi ve kullanımı konusunda ortaklıklar, enformasyon toplumunda kapasite oluşturmanın desteklenmesi ve
küresel katılım açısından son derece önemlidir. ENİT üretimi,
zenginlik yaratılması için önemli bir fırsat sunmaktadır.
34. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve ekonomisi geçiş
döneminde olan ülkelerin enformasyon toplumunun gerçek
birer üyeleri olmaları ve bilgi ekonomisine olumlu biçimde
eklemlenmeleri konusundaki ortak arzumuzun gerçekleşmesi,
büyük ölçüde, kalkınma ve rekabet gücünün belirlenmesinde
temel etmenler olan eğitim, teknoloji yöntem-bilgisi ve
enformasyona erişim alanlarında artan kapasite geliştirmeye
bağlıdır.
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B5) ENİT kullanımında güven ve güvenliğin sağlanması
35. Enformasyon ve ağ güvenliği, kimlik denetleme,
mahremiyet ve tüketicinin korunması dahil güven çerçevesinin
güçlendirilmesi, enformasyon toplumunun gelişmesinin
ve ENİT kullanıcıları arasında güven oluşturulmasının ön
koşuludur. Bütün paydaşların ve uluslararası uzman kuruluşların işbirliğiyle küresel bir sanal güvenlik kültürünün
oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir.
Bu çabalar, artan uluslararası işbirliği ile desteklenmelidir.
Bu küresel sanal güvenlik kültüründe, erişim ve ticaret
artırılırken, güvenliğin sağlanması ve verilerin ve mahremiyetin korunmasının garanti edilmesi önemlidir. Ayrıca, her
ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyi göz önüne alınmalı ve enformasyon toplumunun kalkınma odaklı yönlerine
saygı gösterilmelidir.
36. Bütün uluslar için ENİT’e evrensel ve ayrımsız
erişim ilkelerini kabul ederken, Birleşmiş Milletler’in ENİT’in
uluslararası istikrar ve güvenliğin sürdürülmesi hedefiyle
uyuşmayan ve devletlerin altyapı bütünlüğünü olumsuz yönde
etkileyebilecek, güvenliklerine zarar verecek amaçlar için kullanılmasını önleme etkinliklerini destekliyoruz. İnsan haklarına
saygı gösterirken, enformasyon kaynakları ve teknolojilerinin
suç ve terör amaçlı kullanımını engellemek gereklidir.
37. İstenmeyen e-postalar kullanıcılar, ağlar ve internetin
bütün açısından giderek büyüyen önemli bir sorundur. İstenmeyen e-postalar ve sanal güvenlik uygun ulusal ve uluslararası
düzeylerde ele alınmalıdır.
B6) Kolaylaştırıcı çevre
38. Ulusal ve uluslararası düzeylerde kolaylaştırıcı bir
çevre, enformasyon toplumunun temelidir. ENİT, iyi yönetişim
için önemli bir araç olarak kullanılmalıdır.

162

39. Ulusal gerçekleri yansıtan, destekleyici, şeffaf,
rekabetçi, teknolojik açıdan tarafsız ve öngörülebilir siyasal
ve hukuksal çerçeveyle birlikte hukukun üstünlüğü, insan
merkezli bir enformasyon toplumu kurulmasının ön koşuludur.
Hükümetler, pazarın kötü işleyişini düzeltmek, adil rekabeti
sürdürmek, yatırımları çekmek, ENİT altyapı ve uygulamalarının gelişmesini sağlamak, ekonomik ve sosyal yararları
en fazlaya çıkarmak ve ulusal önceliklere hizmet etmek için
gerektiğinde müdahale etmelidir.
40. Özellikle finans, borç ve ticaret alanlarında dinamik
ve kolaylaştırıcı bir uluslararası çevre, destekleyici doğrudan
yabancı yatırımlar, teknoloji transferi ve uluslararası işbirliğinin
yanı sıra küresel karar mekanizmalarına gelişmekte olan ülkelerin tam ve etkin katılımı ENİT’le ilişkili ulusal kalkınma çabalarının vazgeçilmez bileşenleridir. Küresel satın alınabilir bağlantıyı geliştirmek bu kalkınma çabalarının etkililiğine önemli
ölçüde katkıda bulunacaktır.
41. ENİT, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde
verimlilik ve üretkenlik artışı yoluyla büyümenin önemli bir
kolaylaştırıcısıdır. Bu bakımdan, enformasyon toplumunun
gelişmesi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde
geniş tabanlı ekonomik büyüme için önemlidir. ENİT destekli
verimlilik artışları ve uygulanan yenilikler bütün ekonomik sektörlerde desteklenmelidir. Kârların eşit dağılımı, yoksulluğun
ortadan kaldırılmasına ve sosyal gelişmeye katkıda bulunur.
Verimli yatırımları güçlendiren ve başta KOBİ’ler olmak üzere
işletmelerin ENİT’ten yarar sağlamak için gereken değişiklikleri
yapmalarına olanak veren politikalar, muhtemelen en yararlı
politikalardır.
42. Entelektüel mülkiyetin korunması, enformasyon toplumunda yenilikçiliği ve yaratıcılığı cesaretlendirmede önemlidir;
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aynı biçimde, bilginin geniş çapta yayılması ve paylaşılması da
yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik etmede önemlidir. Entelektüel
mülkiyet konularına herkesin anlamlı katılımı kolaylaştırma,
tam farkındalık ve kapasite oluşturma yoluyla bilginin paylaşımı kapsayıcı bir enformasyon toplumunun temel bir parçasıdır.
43. Enformasyon toplumunda sürdürülebilir kalkınma,
ancak ENİT’le ilgili çabalar ve programlar ulusal ve bölgesel
kalkınmaya tam olarak eklemlendiğinde en iyi biçimde sağlanabilir. Bizler, Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık
Girişimini (NEPAD) memnuniyetle karşılıyoruz ve uluslararası
topluluğu bu girişimin ENİT’le ilişkili önlemlerini olduğu kadar
başka bölgelerdeki benzer çabaları da desteklemeye teşvik ediyoruz. ENİT güdümlü büyümenin yararlarının paylaşımı, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmaktadır.
44. Standartlaşma, enformasyon toplumunun temel
kurucu taşlarından biridir. Uluslararası standartların gelişmesi
ve benimsenmesi özellikle önemsenmelidir. Kullanıcıların ve
tüketicilerin gereksinimlerini göz önüne alan, açık, birlikte-işler,
ayrımcı olmayan ve talep odaklı standartların geliştirilmesi
ve kullanılması, kalkınmanın ve ENİT’in daha geniş biçimde
yayılmasının ve ENİT’e daha satın alınabilir erişimin temel bir
etmenidir. Uluslararası standartlar, tüketicilerin temeli oluşturan
teknolojiye bakılmaksızın dünya çapındaki hizmetlere erişebildiği bir ortamın yaratılmasını amaçlamaktadır.
45. Radyo frekans bandı, kamu yararına ve meşruluk
ilkesine, ulusal yasalar ve düzenlemelerin yanı sıra ilgili
uluslararası anlaşmalara uygun olarak yönetilmelidir.
46. Devletler, enformasyon toplumunun kurulurken, etki
altında kalmış ülkelerin nüfusunun ekonomik ve sosyal gelişiminin tam olarak gerçekleştirilmesini engelleyen, halklarının
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refahını önleyen ve uluslararası hukuka ve BM Anlaşması’na
uymayan tek taraflı bir önlemden kaçınmak ve sakınmak
amacıyla girişimde bulunmaya şiddetle teşvik edilmektedir.
47. ENİT’in iş yapma biçimlerimizi giderek değiştirdiğinin
farkında olarak, ENİT’ten yararlanmaya uygun, tüm ilgili uluslararası kurallara saygı gösteren, güvenli, güvenilir ve sağlıklı
bir çalışma ortamının yaratılması gereklidir.
48. İnternet, kamu için mevcut küresel bir kolaylık
olarak geliştirilmiştir ve yönetişimi enformasyon toplumu
gündeminin temel bir konusunu oluşturmalıdır. İnternetin
uluslararası yönetimi, hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve uluslararası örgütlerin tam katılımıyla, çok taraflı, şeffaf ve demokratik olmalıdır. Eşit kaynak dağılımı sağlanmalı,
herkesin erişimi kolaylaştırılmalı, çok dilliliği göz önüne alarak
internetin istikrarlı ve güvenli işleyişini garanti etmelidir.
49. İnternetin yönetimi, hem teknik hem de kamu
politikası konularını kapsamaktadır ve bütün paydaşları,
ilgili hükümetler arası ve uluslararası örgütleri içermelidir. Bu
bakımdan, aşağıdaki ilkeler kabul edilmektedir:
a) İnternete ilişkin kamu politikalarıyla ilgili konularda
siyasal yetki, devletlerin egemenlik hakkı çerçevesindedir.
Devletler, internete ilişkin uluslararası kamu politikaları konularında haklara ve sorumluluklara sahiptir;
b) Özel sektörün, hem teknik hem de ekonomik açıdan
internetin gelişmesinde önemli bir rolü olmuştur ve bu rolü
sürdürmelidir;
c) Sivil toplum da özellikle topluluk düzeyinde internet
konularında önemli bir rol oynamaktadır ve böyle bir rol
oynamayı sürdürmelidir;
d) Hükümetler arası örgütler, internetle ilgili kamu politikaları konularının eşgüdümlenmesinde kolaylaştırıcı bir role
sahiptir ve bu rollerini sürdürmelidir;
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e) Uluslararası örgütler, internetle ilgili teknik standartların
ve ilgili politikaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır
ve bu rolü sürdürmelidir.
50. Uluslararası internet yönetişimi konuları, eşgüdümlenmiş bir biçimde ele alınmalıdır. Bizler, BM Genel Sekreterinden,
2005’e kadar, gerektiğinde, internet yönetişimi konusunu araştırmak ve eylem önerilerinde bulunmak üzere, hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkelerden gelen hükümetlerin, özel sektörün
ve sivil toplumun, ilgili hükümetler arası ve uluslararası kuruluşların ve forumların tam ve etkin katılımına yönelik bir mekanizma sağlayan, açık ve kapsayıcı bir süreçte, internet yönetişimi
üzerine bir çalışma grubu oluşturmasını rica ediyoruz.
B7) ENİT uygulamaları: yaşamın tüm alanlarında yarar
sağlanması
51. ENİT’in kullanımı ve yaygınlaştırılması, günlük
yaşantımızın her alanında yarar sağlamayı amaçlamalıdır.
ENİT uygulamaları, kamu kurumlarının işleyişlerinde ve
hizmetlerinde, sağlık hizmetleri ve sağlık enformasyonunda,
eğitim ve öğretimde, istihdam, iş yaratılması, iş, tarım, ulaşım,
çevrenin korunması ve doğal kaynakların işletilmesinde, afetlerin önlenmesi ve kültür hizmetlerinde, yoksulluğun ortadan
kaldırılması ve diğer üzerinde uzlaşmaya varılmış kalkınma
amaçlarının desteklenmesinde potansiyel bir öneme sahiptir.
ENİT, aynı zamanda, herkesin yerel ve küresel pazarlara
daha eşit bir biçimde erişmesi için bir fırsat sağlayarak, sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarına ve geleneksel
engellerin azaltılmasına katkıda bulunmalıdır. Uygulamalar,
kullanıcı-dostu, herkes için erişilebilir, satın alınabilir, dillerin ve kültürlerin yerel gereksinimlerine uyarlanmış olmalı ve
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmelidir. Bu amaçla, yerel
yönetimler, halkın yararı için ENİT sağlanmasında önemli bir
rol oynamalıdır.
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B8) Kültürel çeşitlilik ve kimlik, dilsel çeşitlilik ve yerel içerik

52. Kültürel çeşitlilik, insanlığın ortak mirasıdır. Enformasyon toplumu kültürel kimlik, kültürel ve dilsel çeşitlilik,
gelenekler ve dinler üzerine kurulmalı, bunlara saygı uyandırmalı, kültürler ve uygarlıklar arasındaki diyalogu beslemelidir.
Farklı kültürel kimliklerin ve dillerin yaşatılması, onaylanması
ve korunması, UNESCO’nun Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi de dahil olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılmış ilgili BM
belgelerinde belirtildiği gibi enformasyon toplumunu daha da
zenginleştirecektir.
53. Kapsayıcı bir enformasyon toplumu kurmak için,
yaratıcı çalışma arzının çeşitliliğine ve yazar ve sanatçıların
haklarının tanınmasına özel önem vererek, farklı dillerdeki ve
biçimlerdeki içeriğin yaratılması, yayılması ve korunmasına
yüksek öncelik verilmelidir. Farklı dillerde ve biçimlerdeki
–eğitsel, bilimsel, kültürel ya da eğlendirici- bütün içeriğin
üretimini ve erişilebilirliğini sağlamak gerekmektedir. Yöresel
ya da bölgesel gereksinimlere uygun yerel içeriğin geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik edecek ve kırsal,
ücra ve marjinal alanlarda yaşayanlar dahil bütün paydaşların
katılımını artıracaktır.
54. Kültürel mirasın korunması, kimliğin ve bireylerin bir
topluluğun geçmişiyle bağlarını kurarken kendilerini anlamalarının çok önemli bir bileşenidir. Enformasyon toplumu, sayısallaştırma dahil bütün uygun yöntemleri kullanarak kültürel
mirastan yararlanmalı ve onu gelecek için korumalıdır.
B9) Medya
55. Bizler, enformasyon toplumunun temeli olan basın
özgürlüğü ve enformasyon özgürlüğünün yanı sıra medyanın
bağımsızlığı, çoğulculuğu ve çeşitliliği ilkelerine bağlılığımızı
bir kez daha teyit ediyoruz. Bilginin yaratılması, biriktirilmesi
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ve yayılması için enformasyonu arama, elde etme, açıklama
ve kullanma özgürlüğü, enformasyon toplumunda önemlidir.
Bizler, medyayı yüksek etik ve mesleki standartlara uygun
olarak, enformasyonu sorumlu kullanmaya ve işlemeye çağırıyoruz. Bütün biçimleriyle geleneksel medya, enformasyon toplumunda önemli bir role sahiptir ve ENİT bu bakımdan destekleyici bir rol oynamalıdır. Medya sahipliğinin çeşitlendirilmesi,
ulusal yasalara uygun olarak ve ilgili uluslararası sözleşmeler
göz önüne alınarak teşvik edilmelidir. Bizler, özellikle altyapı,
teknik kaynaklar ve insani becerilerin geliştirilmesi bakımından medyayı etkileyen uluslararası dengesizliği azaltma gereksinimini bir kez daha teyit ediyoruz.
B10) Enformasyon toplumunun etik boyutları
56. Enformasyon toplumu, barışa saygı göstermeli ve özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, paylaşılan sorumluluk gibi
temel değerleri yüceltmeli ve doğaya saygı duymalıdır.
57. Bizler, adaleti, insanın onurunu ve değerini beslemesi
gereken etiğin enformasyon toplumu açısından öneminin bilincindeyiz. Olası en geniş koruma aileye sağlanmalı ve ailenin toplumdaki önemli rolünü oynamasına olanak tanınmalıdır.
58. ENİT’in kullanımı ve içerik yaratılması, ilgili uluslararası belgelere uygun biçimde, insan haklarına ve kişisel mahremiyet, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğü hakkı dahil başkalarının temel özgürlüklerine saygı göstermelidir.
59. Enformasyon toplumunda bütün aktörler, yasaların
belirlediği gibi, ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve
bunlarla ilgili hoşgörüsüzlük, nefret, şiddet, pedofili ve çocuk
pornografisi dahil çocuk suistimalinin bütün biçimleri, insan
kaçakçılığı ve insanın sömürülmesinin harekete geçirdiği yasa
dışı ve başka etkinliklerde ENİT’in kötüye kullanılmasına karşı
uygun biçimde eyleme geçmeli ve önlem almalıdır.
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B11) Uluslararası ve bölgesel işbirliği
60. Bizler, Binyıl Bildirgesi’nde içerilenler dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma hedeflerine
ulaşma çabamızda, ENİT’in sunduğu olanakların tam olarak
kullanılmasını ve bu bildirgede belirtilen temel ilkelerin
yüceltilmesini amaçlıyoruz. Enformasyon toplumu doğası
gereği küreseldir ve ulusal çabaların, uluslararası finans
kuruluşları dahil, hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve diğer
paydaşlar arasında etkin uluslararası ve bölgesel işbirlikleriyle
desteklenmesi gereklidir.
61. Bizler, kapsayıcı bir enformasyon toplumu kurmak
için, finansal ve teknik yardım dahil somut uluslararası
yaklaşımları ve mekanizmaları araştıracağız ve bunları etkin
biçimde kullanacağız. Bu nedenle, farklı mekanizmalar yoluyla
süren ENİT işbirliğini takdir etmekle birlikte, bütün paydaşları
eylem planında yer alan “Sayısal Dayanışma Gündemi”ne
katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Dünya çapında üzerinde
anlaşmaya varılan hedefin sayısal eşitsizliği gidermeye katkıda
bulunmak, ENİT’e erişimi artırmak, sayısal fırsatlar yaratmak
ve ENİT’in kalkınma için sunduğu potansiyelden yararlanmak
olduğuna inanıyoruz. Gönüllü bir uluslararası “Sayısal Dayanışma Fonu” oluşturulması konusundaki isteği ve var olan
mekanizmaların ve bu tür bir fonun etkililiği ve verimliliğine
ilişkin araştırmalar yapılması için dile getirilen istekleri kabul
ediyoruz.
62.
Bölgesel
eklemlenme,
küresel
enformasyon
toplumunun gelişmesine katkıda bulunur ve bölgeler arasında
ve içinde güçlü bir işbirliğini vazgeçilmez kılar. Bölgesel
diyalog, ulusal ve bölgesel özelliklere saygı gösterirken, bu
İlkeler Bildirgesi’nin amaçlarına uygun bir biçimde ulusal
kapasite oluşturmaya ve ulusal stratejilerin uyumuna katkıda
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bulunmalıdır. Bu bağlamda, bu girişimlerin ENİT’le ilişkili önlemlerini destekleyen uluslararası topluluğu memnuniyetle
karşılıyoruz ve destekliyoruz.
63. Bizler, bu bildirgenin ve eylem planının amaçlarına
uygun olarak, bütün finansman kaynaklarının harekete geçirilmesi, finansal ve teknik yardım sağlanması, teknoloji transferine
uygun bir çevre yaratılması yoluyla, gelişmekte olan ülkelere,
en az gelişmiş ülkelere ve ekonomisi geçiş döneminde olan
ülkelere yardım edilmesi konusunda kesin kararlıyız.
64. Sayısal eşitsizliğin giderilmesi için ENİT-yardımı, uluslararası ve bölgesel işbirliği, radyo frekans bandının yönetimi,
enformasyonun standart gelişmesi ve yayılması konularında
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) temel yetkinlikleri, enformasyon toplumunun kurulmasında yaşamsal bir
öneme sahiptir.
C. Paylaşılan bilgiye dayanan herkes için bir enformasyon
toplumuna doğru

65. Zorluklara karşı ortak yanıt aramak ve eylem planının
uygulanmasına çalışmak için işbirliğini güçlendirmeyi
taahhüt ediyoruz. Böylece, bu bildirgede yer alan ana ilkelere
dayalı kapsayıcı bir enformasyon toplumu bakış açısı yaşama
geçirilecektir.
66. Ayrıca, Binyıl Bildirgesi’nde yer alanlar dahil üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma amaçlarına ulaşmak
için farklı kalkınma düzeylerini göz önünde tutarak, sayısal
eşitsizliğin giderilmesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirmeyi ve
izlemeyi ve enformasyon toplumunun kurulmasında yatırımların etkililiğini ve uluslararası işbirliği çabalarını değerlendirmeyi taahhüt ediyoruz.
67. Bizler, enformasyon toplumunun muazzam potansiyeline ve genişletilmiş insani iletişime dayalı yeni bir çağa hep bir-
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likte girmekte olduğumuza kesinlikle inanıyoruz. Ortaya çıkan
bu toplumda, enformasyon ve bilgi, dünyadaki bütün ağlar
aracılığıyla üretilebilir, değiş tokuş edilebilir, paylaşılabilir ve
iletilebilir. Gerekli önlemleri alırsak, bütün bireyler paylaşılan
bilgiye dayalı, küresel dayanışma ve halklar ve uluslararasında
daha çok karşılıklı anlayışta temellenen yeni bir enformasyon
toplumunu hep birlikte kurabilirler. Bizler, bu önlemlerin
gerçek bir enformasyon toplumunun gelecekteki gelişmesinin
yolunu açacağına inanıyoruz.
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CENEVRE EYLEM PLANI
12 Aralık 2003
A. Giriş
1. Bildirgenin genel görüşü ve rehber ilkeleri, ENİT
tabanlı ürünlerin, ağların, hizmetlerin ve uygulamaların
kullanımını geliştirerek, Binyıl Bildirgesi, Monterrey Uzlaşması
ve Johannesburg Bildirgesi ve Uygulama Planı dahil, üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedeflerinin başarılmasını sağlamak ve ülkelerin sayısal eşitsizlikle başa çıkmasına
yardımcı olmak için, bu Eylem Planında somut eylem yollarına
dönüştürülmektedir. İlkeler Bildirgesinde öngörülen enformasyon toplumu, hükümetlerin ve diğer paydaşların işbirliği
ve dayanışmasıyla gerçekleştirilecektir.
2. Dünyada
farklı
düzeylere
ulaşmış
bulunan
enformasyon toplumu evrimleşen bir kavram olup farklı
kalkınma aşamalarını yansıtmaktadır. Teknoloji ve diğer alanlardaki değişimler, enformasyon toplumunun içinde geliştiği
çevreyi hızla dönüştürmektedir. Bu nedenle, Eylem Planı,
enformasyon toplumunu ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeylerde ilerletmek için evrimleşen bir platformdur. Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nin (WSIS) özgün iki aşamalı
yapısı bu evrimi dikkate alacak bir fırsat sunmaktadır.
3. Bütün paydaşlar, özellikle ortaklıklar aracılığıyla
enformasyon toplumunda oynayacakları önemli rollere
sahiptir:
a) Hükümetler kapsamlı, ileriye yönelik ve sürdürülebilir
ulusal e-stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında
önemli role sahiptir. Özel sektör ve sivil toplum, kamu otoriteleri ile diyalog halinde, ulusal e-stratejilerin tasarlanmasında
önemli bir danışmanlık rolüne sahiptir.
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b) Özel sektörün enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
(ENİT) geliştirilmesi ve uygulanmasına karışımı altyapı, içerik
ve uygulamalar için önemlidir. Özel sektör, sadece pazar
üzerinde değil, daha yaygın bir sürdürülebilir kalkınmada da
rol oynar.
c) Sivil toplumun karışımı ve katılımı adil bir enformasyon
toplumunun yaratılmasında ve kalkınma için ENİT’le ilişkili
girişimlerin uygulanmasında eşit derecede önemlidir.
ç) Uluslararası finansal kuruluşlar dahil uluslararası ve
bölgesel kuruluşlar, kalkınma sürecinde ENİT’in kullanımının
entegre edilmesinde ve enformasyon toplumunu kurmak ve
kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için gerekli kaynakların
ulaşılabilir kılınmasında kilit bir role sahiptir.
B. Hedefler, amaçlar ve beklenen çıktılar
4. Eylem Planının hedefleri, kapsayıcı bir enformasyon
toplumu kurmak; bilgi ve ENİT potansiyelini kalkınmanın
hizmetine koymak; Binyıl Bildirgesi dahil üzerinde ulaslararası
anlaşmaya varılmış kalkınma hedeflerine ulaşmak için
enformasyon ve bilginin kullanımını artırmak; enformasyon
toplumunun ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki
yeni sorunlarına yönelmektir. WSIS’ın ikinci aşamasında,
sayısal eşitsizliği gidermeye yönelik gelişmenin ölçülmesine ve
değerlendirilmesine fırsat verilecektir.
5. Enformasyon toplumunun özel hedefleri, ulusal
düzeyde, farklı ulusal koşulları göz önüne alarak, ulusal
e-stratejiler çerçevesinde ve ulusal kalkınma politikalarına
uygun olarak konulacaktır. Bu hedefler, eylemler için ve
enformasyon toplumunun tüm hedeflerine ulaşılmasına
yönelik olarak kaydedilen ilerlemenin ölçülmesi için kullanışlı
ölçütler olarak hizmet edebilir.
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6. Uluslararası işbirliğinde öngörülen, Binyıl Bildirgesi
dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış kalkınma
hedeflerine dayanan gösterge hedefler, Eylem Planının 2015’e
kadar ulaşılacak hedeflerinin desteklenmesinde bağlantının ve
ENİT kullanımına erişimin geliştirilmesi için küresel referanslar
olarak hizmet edebilir. Bu hedefler, farklı ulusal koşullar düşünülerek, ulusal hedeflerin konulmasında dikkate alınabilir:
a) Köyleri ENİT ile birbirine bağlamak ve topluluk erişim
noktaları oluşturmak;
b) Üniversiteleri, yüksek okulları, liseleri ve ilköğretim
okullarını ENİT ile birbirine bağlamak;
c) Bilimsel ve araştırma merkezlerini ENİT ile birbirine
bağlamak;
ç) Halk kütüphanelerini, kültür merkezlerini, müzeleri,
postaneleri ve arşivleri ENİT ile birbirine bağlamak;
d) Sağlık merkezlerini ve hastaneleri ENİT ile birbirine
bağlamak;
e) Bütün yerel ve merkezi hükümet birimlerini birbirine
bağlamak, web siteleri ve e-posta adresleri oluşturmak;
f) Ulusal koşulları hesaba katarak, bütün ilk ve orta
dereceli okulların müfredatını enformasyon toplumunun
sorunlarıyla başa çıkmaya uyumlamak;
g) Dünya nüfusunun televizyon ve radyo hizmetlerine
erişimini garantilemek;
ğ) Bütün dünya dillerinin internette varlığını ve kullanımını kolaylaştırmak için içeriğin gelişmesini teşvik etmek ve
teknik koşulları oluşturmak;
h) Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kendi alanında
ENİT’e erişimini garantilemek.
7. Bu hedeflerin, amaçların ve beklenen çıktıların yürürlüğe konmasında, gelişmekte olan ülkelerin ve özellikle İlkeler
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Bildirgesinin 11-16. paragraflarında sözü edilen ülkelerin, insanların ve grupların gereksinimlerine özel önem verilecektir.
C. Eylem Yolları
C1. Kalkınma için ENİT’in ilerletilmesinde hükümetlerin
ve tüm paydaşların rolü

8. Hükümetlerin ve diğer paydaşların etkin katılımı,
kendi aralarında işbirliği ve ortaklık gerektiren enformasyon
toplumunun geliştirilmesinde yaşamsaldır.
a) Gerekli insan kapasitesinin oluşturulması dahil ulusal
e-stratejilerin gelişmesi, farklı ulusal koşullar hesaba katılarak,
2005’e kadar bütün ülkeler tarafından teşvik edilmelidir.
b) Enformasyon toplumunun e-stratejilerinin tasarlanmasında ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimi için ulusal
düzeyde kamusal/özel ortaklığı dahil bütün ilgili paydaşları
kapsayan yapılandırılmış bir diyalog başlatılmalıdır.
c) Ulusal e-stratejilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında, paydaşlar yerel, bölgesel ve ulusal gereksinimleri ve
kaygıları göz önüne almalıdır. Üstlenilen girişimlerin yararını
maksimize etmek için bunlar sürdürülebilirlik kavramını içermelidir. Özel sektör, enformasyon toplumunu yerel, bölgesel
ve ulusal düzeylerde geliştirmek için somut projelere yatırım
yapmalıdır.
ç) Her bir ülke, gelecekteki eylem bir model olarak, en
azından bir Kamu/Özel ortaklığı ya da Çok-Sektörlü Ortaklığın
işletilmesini kurmaya teşvik edilmelidir.
d) Enformasyon toplumunun paydaşları arasında ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeylerde ortaklığı başlatmak ve
desteklemek için mekanizmalar tanımlanmalıdır.
e) Ulusal düzeyde yerli halk için çok-paydaşlı portallar
kurmanın yaşayabilirliğinin araştırılması.
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f) 2005’e kadar ilgili uluslararası örgütler ve finansal
kuruluşlar, BM Binyıl Bildirgesinde belirtilen hedeflere ulaşmaya yardım edecek etkili bir araç olarak, sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları dahil
ENİT kullanımında kendi stratejilerini geliştirmelidir.
g) Uluslararası örgütler, kendi yetki alanları içinde ve
kendi web siteleri dahil olmak üzere, ENİT’in başarılı yaygınlaştırma deneyimleri konusunda ilgili paydaşlarca sunulan
güvenilir enformasyonu yayınlamalıdır.
ğ) Merkez şemaları, risk sermaye yatırımları (ulusal ve
uluslararası), hükümet yatırım fonları (KOBİ’ler ve mikro
işletmeler dahil), yatırım ilerletme stratejileri, yazılım ihracı
teşvik etkinlikleri (ticari danışmanlık), ağ ve yazılım parklarının
araştırılması ve geliştirilmesini teşvik dahil bir dizi ilgili önlem
teşvik edilmelidir.
C2. Enformasyon ve iletişim altyapısı: Enformasyon
toplumunun temeli
9. Altyapı, sayısal içerme amacına ulaşmada merkezidir;
herkesin ENİT’e evrensel, sürdürülebilir, adil ve satın alınabilir
erişimine olanak tanımakta, gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş
ekonomisindeki ülkelerde kabul edilen ilgili çözümleri göz
önüne alarak, ulusal ve bölgesel düzeyde uzak ve marjinalleştirilmiş alanlara sürekli bağlantı ve erişimi sağlamaktadır.
a) Hükümetler, ENİT altyapısına gerekli yatırım için fırsat
verici ve yarışmacı bir çevreyi desteklemek ve yeni hizmetleri
geliştirmek için ulusal kalkınma politikaları çerçevesinde
harekete geçmelidir.
b) Ulusal e-stratejiler bağlamında, gösterge hedefleri
doğrultusunda, uygun evrensel erişim politikaları ve stratejileri
ile bunların uygulama yolları planlanmalıdır ve ENİT bağlantı
göstergeleri geliştirilmelidir.
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c) Ulusal e-stratejiler bağlamında, gösterge hedefleri
doğrultusunda, bütün okullar, üniversiteler, sağlık kuruluşları, kütüphaneler, postaneler, iletişim merkezleri, müzeler
ve diğer kuruluşlar halka açık ENİT bağlantısı sağlamalı ve
geliştirmelidir.
ç) Ülkelerin ve yurttaşların gereksinimlerini karşılama
kapasitesini oluşturmaya yardımcı olmak ve ENİT tabanlı
yeni hizmetlerin yayılması için uydu dağıtımı ve diğer
sistemler dahil ulusal, bölgesel ve uluslararası geniş bant
ağ altyapısı geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve gerektiğinde diğer ilgili
örgütler tarafından teknik, düzenleyici ve işlemsel çalışmalar
desteklenmelidir, bu bağlamda:
i) Yörüngesel kaynaklara, küresel uyumlaştırmaya ve
küresel sistem standartlaştırılmasına erişim genişletilmelidir;
ii) Kamusal/özel ortaklığı teşvik edilmelidir;
iii) küresel yüksek hızlı uydu hizmetlerinin uzak ve
seyrek nüfusla alanlar gibi hizmet alamayan alanlara sunumu
sağlanmalıdır;
iv) Yüksek bağlantı hızı sağlayabilecek başka sistemler
araştırılmalıdır.
d) Ulusal e-stratejiler bağlamında, yaşlıların, engellilerin,
çocukların, özellikle marjinalleştirilmiş çocukların, yoksun ve
savunmasız grupların enformasyon toplumuna dahil edilmesi
için uygun eğitsel, yönetsel ve yasal önlemler alınarak bu grupların özel gereksinimleri karşılanmalıdır.
e) Yaşlılar, engelliler, çocuklar, özellikle marjinalleştirilmiş
çocuklar ve diğer yoksun ve savunmasız gruplar dahil herkesin
ENİT donatım ve hizmetlerine kolay ve satın alınabilir erişime
sahip olması için bunların tasarım ve üretimi teşvik edilmelidir; Evrensel Tasarım İlkelerinin rehberliğinde ve yardımcı
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teknolojilerin kullanımıyla zenginleştirilmiş olarak bu grupların gereksinimlerine uygun teknolojilerin, uygulamaların ve
içeriğin geliştirilmesi desteklenmelidir
f) Okuma-yazma bilmeme engelini azaltmak için, insanların
ENİT’e erişimini kolaylaştıracak satın alınabilir teknolojiler ve
metin-tabanlı olmayan bilgisayar arayüzleri geliştirilmelidir,
g) Son kullanıcılar için adil ve satın alınabilir ENİT donanımlarını ulaşılabilir kılmayı amaçlayan uluslararası AR-GE
çabalarına girişilmelidir.
ğ) Gelişmiş ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan
ülkelerde; uzak alanlara erişim sağlamak için özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ekonomisi geçiş döneminde olan
ülkelerde; ve düşük maliyetli bağlantı sağlamak için gelişmekte olan ülkelerde, uydu dahil yeni kablosuz bağlantı kullanımı
teşvik edilmelidir. En az gelişmiş ülkelerin telekomünikasyon
altyapısı kurma çabalarına özel önem verilmelidir.
h) Bağlantılar arası maliyetleri azaltmak ve ağ erişimini
genişletmek için bölgesel ENİT omurgalarının yaratılması
ve geliştirilmesi teşvik edilerek büyük enformasyon ağları
arasındaki bağlantı en iyi hale getirilmelidir.
ı) Gelişmiş erişime olanak tanıyarak, satın alınabilir küresel
bağlantıyı artırmak için stratejiler geliştirilmelidir. Ticari olarak
müzakere edilmiş internet geçiş ve ara bağlantı maliyetleri,
bu konuda süren çalışmalar dikkate alınarak nesnel, şeffaf ve
ayrımcı olmayan parametrelere göre düzenlenmelidir.
i) Geleneksel medya ve yeni teknolojilerin birlikte
kullanımı teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
C3. Enformasyon ve Bilgiye Erişim
10. ENİT, dünyanın her yerindeki insanların enformasyona
ve bilgiye neredeyse anında erişimine olanak sağlar. Bireyler,
örgütler ve topluluklar bilgi ve enformasyona erişimden
yararlanmalıdır.
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a) Kamunun enformasyona erişimini ilerleten önemli
bir uluslararası araç olarak kamusal alan (domain) enformasyonunun geliştirilmesi ve ilerletilmesi için politika kuralları
geliştirilmelidir.
b) Hükümetler, başta internet olmak üzere çeşitli iletişim
kaynakları aracılığıyla kamusal resmi enformasyona yeterli
erişim sağlamaya teşvik edilmelidir. Enformasyona erişim
ve başta yeni teknoloji alanındakiler olmak üzere kamusal
verilerin korunması konusunda mevzuat oluşturulması teşvik
edilmelidir.
c) Yoksun, yalıtılmış ve savunmasız gruplar dahil herkesin
ENİT’e erişebilirliğini sağlamak için AR-GE ilerletilmelidir.
ç) Hükümetler ve diğer paydaşlar, yurttaşlarının başta
internet olmak üzere çeşitli iletişim kaynaklarına satın alınabilir ya da ücretsiz erişimi sağlayarak, sürdürülebilir çok-amaçlı
topluluk kamusal erişim noktaları kurmalıdır. Bu erişim noktaları, kırsal ve hizmet alamayan alanlara ağırlık verilerek,
entelektüel mülkiyet haklarına (IPRs) saygı gösterilerek,
enformasyon kullanımı ve bilgi paylaşımı teşvik edilerek,
kütüphanelerde, eğitim kuruluşlarında, kamu kuruluşlarında,
postanelerde ve diğer kamusal yerlerde kullanıcılara yardım
edecek yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.
d) Rekabeti, seçme özgürlüğünü ve satın alınabilirliği
artırmak ve bütün paydaşların kendi gereksinimlerini en iyi
karşılayan çözümü geliştirmelerini sağlamak için, bütün paydaşlar arasında lisanslı, açık-kaynak ve ücretsiz yazılımlar dahil
farklı yazılım modellerinin sunduğu olanaklar ve bunların
üretim araçları konusundaki araştırmalar teşvik edilmeli ve
farkındalık yaratılmalıdır.
e) Hükümetler, yurttaşları ve yerel otoritelerinin temel
bir çalışma aracı olarak ENİT kullanımını etkin biçimde
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desteklemelidir. Bu bakımdan, uluslararası topluluk ve diğer
paydaşlar, yerel yönetişimi geliştirmenin bir aracı olarak
ENİT’in yaygın kullanımı için yerel otoritelerin kapasite
oluşturmasını desteklemelidir.
f) Herkesin ve özellikle de yoksun grupların ENİT’e
erişebilirliğine olanak tanıyan yenilikçi ağ biçimleri, ENİT altyapısının, araçlarının ve uygulamalarının uyarlanması konusundakiler dahil enformasyon toplumu konusundaki araştırmalar
teşvik edilmelidir.
g) Ulusal kütüphane stratejilerinin ve mevzuatının gözden geçirilmesi, “melez kütüphaneler” gereksinimi konusunda
küresel bir anlayış geliştirilmesi ve kütüphaneler arasında
dünya çapında bir işbirliğinin desteklenmesiyle enformasyon
toplumuna uyarlanmış sayısal bir halk kütüphanesi ve arşiv
hizmetlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi desteklenmelidir,
ğ) Açık erişimli dergi ve kitaplara serbest ve satın alınabilir
erişim dahil, bilimsel enformasyona ilişkin açık arşive erişimi
kolaylaştıracak girişimler teşvik edilmelidir.
h) Yerel koşullar içinde kalkınma hedeflerine ulaşılmasına
en iyi katkı yapacak uygun yazılımın seçimini sağlamak
amacıyla, bütün paydaşlar için farklı yazılım ve lisanslama
modellerinin artan farkındalığını, ölçülmesini ve değerlendirilmesini geliştirecek kullanılabilir araçların tasarımının
araştırılması ve geliştirilmesi desteklenmelidir.
C4. Kapasite Geliştirme
11. Herkes enformasyon toplumundan tam olarak
yararlanabileceği gerekli becerilere sahip olmalıdır. Bu
nedenle, kapasite geliştirme ve ENİT okuryazarlığı zorunludur. ENİT, öğretmenlerin eğitimi ve öğretiminin yaygınlaştırılması aracılığıyla ve yaşam boyu öğrenme için geliştirilmiş
koşullar sunarak, örgün eğitim süreci dışındaki insanları da
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kapsayarak ve mesleki becerileri geliştirerek dünya çapında
evrensel eğitime ulaşılmasına katkıda bulunabilir.
a) Yaşam boyu öğrenim kavramını desteklemek için
müfredat geliştirilmesi, öğretmen eğitimi, kurumsal yönetim
ve işletme dahil bütün düzeylerde ENİT’in eğitime ve
öğretime tamamen entegre edilmesini sağlayacak politikalar
geliştirilmelidir.
b) Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde ENİT kullanarak, okuma-yazma bilmemeyi ortadan kaldıracak programlar
geliştirilmeli ve ilerletilmelidir.
c) Kütüphaneler, çok-amaçlı topluluk merkezleri, kamusal
erişim noktaları gibi mevcut kolaylıklardan yararlanarak ve
bütün paydaşların işbirliği ile yerel ENİT eğitim merkezleri
kurarak, örneğin kamusal yönetimler için kurslar düzenleyerek
herkes için e-okuryazarlık becerileri geliştirilmelidir. Yoksun ve
savunmasız gruplara özel önem verilmelidir.
ç) Ulusal eğitim politikaları bağlamında ve yetişkin
okuma-yazma bilmemesini ortadan kaldırma gereksinimini
göz önüne alarak, gençlerin enformasyonu analiz etme ve
yaratıcı ve yenilikçi biçimlerde kullanma kapasitesi dahil
ENİT’i kullanacak bilgi ve beceriyle donatılmaları, uzmanlıklarını paylaşmaları ve enformasyon toplumuna tam katılımları
sağlanmalıdır.
d) Hükümetler, diğer paydaşlarla işbirliği içinde, nitelikli
ve becerikli ENİT profesyonelleri ve uzmanları yaratılmasına
ağırlık vererek, kapasite geliştirme programları oluşturmalıdır.
e) Temel okuryazarlık hedefleri dahil bütün hedefler için
eğitime ulaşılması amacıyla, ENİT tabanlı alternatif eğitim
sistemlerinin etkisini gösterecek pilot projeler geliştirilmelidir.
f) ENİT eğitim ve öğretiminde toplumsal cinsiyet engellerinin kaldırılmasına, ENİT’le ilişkili alanlarda kadınlar ve
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kız çocukları için eşit eğitim fırsatlarının geliştirilmesine çalışılmalıdır. Bilim ve teknolojide erken müdahale programları,
ENİT mesleklerinde kadınların sayısının artırılması amacıyla
genç kızları hedeflemelidir. Toplumsal cinsiyet bakış açılarının
ENİT eğitimine entegrasyonunda iyi uygulamaların karşılıklı
değişimi desteklenmelidir.
g) Yerel toplulukların, özellikle kırsal ve hizmet alamayan
alanlarda olanların, ENİT kullanımı güçlendirilmelidir ve herkesin yararı için kullanışlı ve toplumsal açıdan anlamlı içerik
üretimi desteklenmelidir.
ğ) Geleneksel göçebe ve yerli halkların enformasyon ağlarını
kullanmalarını sağlayacak, enformasyon toplumuna tam katılım
fırsatı verecek eğitim ve öğretim programları başlatılmalıdır
h) ENİT’i tüm eğitsel etkinliklere etkili biçimde uygulamak
için, özellikle, gelişmekte olan ülkelerde ve en az gelişmiş
ülkelerde liderlerin ve işlemsel kadronun kapasitesini artıracak
bölgesel ve uluslararası işbirliği tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bu çaba, eğitimin resmi eğitim yapısı dışında iş yeri ve evde de
verilmesini içermelidir.
ı) Arşivciler, kütüphaneciler, müze çalışanları, bilim adamları, öğretmenler, gazeteciler, postane çalışanları ve diğer ilgili
enformasyon çalışanlarının eğitim gereksinimlerini karşılamak
için ENİT kullanımında özel eğitim programları tasarlanmalıdır.
Enformasyon çalışanlarının eğitimi, yalnızca, enformasyon ve
iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve tedariki konusunda yeni
yöntem ve tekniklere odaklanmamalıdır, bunun yanında teknolojilerin en iyi kullanımını sağlayacak ilgili yönetsel becerilere de odaklanmalıdır. Öğretmenlerin eğitimi, ENİT’in teknik
yönlerine, içerik geliştirilmesine ve ENİT’in potansiyel olanakları ve sorunları üzerine odaklanmalıdır.
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i) Kapasite geliştirme programlarının bir parçası olarak
uzaktan öğrenim, eğitim ve diğer eğitim biçimleri geliştirilmelidir. İnsan kaynakları geliştirmenin farklı düzeylerinde, gelişmekte olan ülkelere ve özellikle az gelişmiş ülkelere özel önem
verilmelidir.
j) Kapasite geliştirme alanında, BM’nin ve uzman kuruluşlarının geliştirdiği ülke programları dahil uluslararası ve
bölgesel işbirliği ilerletilmelidir.
k) Gelişmiş, gelişmekte olan ve ekonomisi geçiş dönemindeki ülkelerde eğitim, öğretim ve araştırma kurumlarını birbirine bağlayarak, ENİT tabanlı yeni ağ biçimleri tasarlamak için
pilot projeler başlatılmalıdır.
l) Gönüllülük, eğer ulusal politikalar ve yerel kültürlerle
uyum içinde yürütülebilirse, ENİT araçlarının verimli kullanımını sağlayacak ve daha kapsayıcı bir enformasyon toplumu
kuracak insan kapasitesini artırmanın değerli bir kaynağı
olabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınma için
ENİT konusunda kapasite geliştirmeyi sağlayacak gönüllü
programlar harekete geçirilmelidir.
m) Kullanıcıların kendi kendine öğrenmesini ve kendi
kapasitesini geliştirmesini sağlayacak eğitim programları
tasarlanmalıdır.
C5. ENİT kullanımında güven ve güvenliğin sağlanması
12. Güven ve güvenlik enformasyon toplumunun temel
direkleri arasındadır.
a) Kullanıcı güvenini artırmak, güvenilirlik oluşturmak
ve hem verilerin hem de ağın bütünlüğünü korumak için
Birleşmiş Milletlerdeki hükümetler arasında ve uygun forumlarda, bütün paydaşlarla işbirliği ilerletilmeli; ENİT’in mevcut
ve potansiyel tehditleri değerlendirilmeli ve diğer enformasyon
güvenliği ve ağ güvenliği konuları ele alınmalıdır.
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b) Hükümetler, özel sektörle işbirliği içinde, aşağıdaki
yollarla, bilişim suçlarını ve ENİT’in kötüye kullanımını önlemeli, ortaya çıkarmalı ve tepki göstermelidir: böyle alanlarda
süren çabaları göz önüne alacak rehber ilkelerin geliştirilmesi;
kötüye kullanımın etkili biçimde araştırılması ve soruşturulmasını sağlayacak mevzuatın göz önüne alınması; etkili çok taraflı
yardım çabalarının desteklenmesi; bu tür olayların önlenmesi,
ortaya çıkarılması ve iyileştirilmesi için uluslararası düzeyde
kuramsal desteğin güçlendirilmesi, eğitimin desteklenmesi ve
farkındalığın artırılması.
c) Hükümetler ve diğer paydaşlar, kullanıcı eğitimini ve
sanal ortamdaki mahremiyet ve mahremiyeti koruma araçları
konusundaki farkındalığı etkin biçimde geliştirmelidir.
ç) İstenmeyen e-postalar (spam) konusunda ulusal ve
uluslararası düzeyde uygun önlemler alınmalıdır.
d) Ulusal hukukun, elektronik kimlik denetleme araçları
dahil elektronik belgelerin ve kayıtların etkin kullanımının
önündeki engelleri kaldırmak amacıyla değerlendirilmesi
teşvik edilmelidir.
e) Mahremiyet, veriler ve tüketicinin korunması haklarına
saygılı girişimler ve rehber ilkelerle, ENİT kullanımı güvenliği alanındaki tamamlayıcı ve çok taraflı olarak güçlendirici
girişimlere ilişkin güvenilirlik ve güvenlik çerçevesi daha da
sağlamlaştırılmalıdır.
f) Enformasyon güvenliği ve ağ güvenliği alanındaki iyi
uygulamalar paylaşılmalıdır ve bunların bütün ilgili taraflarca
kullanımı teşvik edilmelidir.
g) İlgili ülkeler, olayları ele alacak ve müdahale edecek
eş zamanlı odak noktaları kurmaya çağrılmalıdır ve olaya
müdahale etmede bu odak noktaları arasında enformasyonun
ve teknolojilerin paylaşılması için ortak bir ağ geliştirilmelidir.
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ğ) Sanal ortamdaki işlemleri kolaylaştıracak güvenli ve
güvenilir uygulamaların daha da geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
h) İlgili ülkeler, BM’nin ENİT kullanımında güven ve
güvenlik oluşturmak için süren etkinliklerine etkin biçimde
katkıda bulunmaya teşvik edilmelidir.
C6. Kolaylaştırıcı çevre:
13. Enformasyon toplumunun sosyal, ekonomik ve
çevresel yararlarını artırmak için, hükümetlerin güvenilir, şeffaf
ve ayrımcı olmayan yasal, düzenleyici ve politika çevresi yaratması gerekir. Bununla ilgili eylemler şunları kapsamaktadır:
a) Hükümetler, enformasyon toplumunda yatırıma ve
topluluk kalkınmasına uygun teşvikler sağlayan destekleyici,
şeffaf, rekabet yanlısı ve öngörülebilir politikaları, yasal ve
düzenleyici çerçeveyi oluşturmalıdır.
b) Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden, gelişmekte olan
ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde hükümetlerin, özel sektörün
ve sivil toplumun tam ve etkin katılımı için bir mekanizma
sağlayan açık ve kapsayıcı bir süreçte, ilgili hükümetler arası
ve uluslararası örgütleri ve forumları kapsayacak biçimde,
2005’e kadar internet yönetişimini araştırmak ve gerektiğinden
eylem önerisinde bulunmak için internet yönetişimi üzerine bir
çalışma grubu kurmasını istiyoruz. Grup, başkaları görevler
yanında aşağıdakileri de yerine getirmelidir:
i) İnternet yönetişiminin işler bir tanımını yapmalıdır;
ii) İnternet yönetişimine ilişkin kamu politikası konularını
belirlemelidir;
iii) Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde özel
sektör ve sivil toplum yanında hükümetlerin, mevcut hükümetler
arası ve uluslararası örgütlerin ve diğer forumların rolleri ve
sorumluluklarına ilişkin ortak bir anlayış geliştirmelidir;
iv) Bu etkinliklerin sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlayarak,
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değerlendirilmek ve uygun önlemleri almak üzere, 2005’te
Tunus’ta yapılacak WSIS’in ikinci aşamasına sunmalıdır.
c) Hükümetler,
i) Ulusal ve bölgesel İnternet Değişim Merkezleri
kurulmasını kolaylaştırmaya;
ii) Buna göre, kendi ülke kodu üst-düzey alan adlarını
(ccTLD) yönetmeye ve denetlemeye;
iii) İnternet farkındalığını artırmaya davet edilmektedir.
ç) Erişimin önündeki engelleri aşmak için, ilgili paydaşlarla
işbirliği içinde, bölgesel kök sunucular ve uluslararasılaştırılmış
alan adlarının kullanımı ilerletilmelidir.
d) Hükümetler, enformasyon toplumunun yeni gerekliliklerine karşılık verebilmek için kendi tüketiciyi koruma
yasalarını güncellemeyi sürdürmelidir.
e) Gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomileri geçiş
döneminde olan ülkelerin uluslararası ENİT forumlarına etkin
katılımı desteklenmelidir ve deneyimlerin karşılıklı değişimi
için fırsatlar yaratılmalıdır.
f) Kamu yönetiminin daha şeffaf, etkili ve demokratik
olmasını sağlamak için hükümetlerin, e-hükümet stratejilerini
içeren ulusal stratejiler belirlemeleri gerekir.
g) Belgelerin ve diğer elektronik kayıt ve enformasyonun
güvenli depolanması ve arşivlenmesi için bir çerçeve
geliştirilmelidir.
ğ) Hükümetler ve paydaşlar sanal ortamda mahremiyet ve
mahremiyeti koruma araçları konusundaki kullanıcı eğitimini
ve farkındalığı etkin biçimde desteklemelidir.
h) Paydaşlar elektronik ticareti kolaylaştıracak, aynı
zamanda tüketicilerin elektronik iletişim kullanıp kullanmamayı seçmesine izin verecek biçimde tasarlanmış uygulamaları
güvence altına almaya çağrılmalıdır.
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ı) Etkili anlaşmazlık çözme sistemleri alanında süren çalışmalar, özellikle anlaşmazlıkların çözümünü destekleyebilecek
alternatif anlaşmazlık çözme (ADR) teşvik edilmelidir.
i) Hükümetler, paydaşlarla işbirliği içinde ve kadınların
katılımının desteklenmesine ağırlık vererek, girişimciliği, yeniliği ve yatırımı destekleyen olanak sağlayıcı ENİT politikalarını
belirlemeye teşvik edilmelidir.
j) ENİT’in küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler)
için sahip olduğu ekonomik potansiyelin bilincine varılarak,
yönetsel işlemleri basitleştirerek, sermayeye erişimlerini kolaylaştırarak ve ENİT’le ilgili projelere katılım kapasitelerini
artırarak KOBİ’lere rekabet güçlerinin artırılmasında destek
sağlanmalıdır.
k) Hükümetler, kendi sosyo-ekonomik kalkınma düzeylerine göre, e-ticaretin örnek kullanıcıları ilk benimseyicileri gibi
davranmalıdır.
l) Hükümetler, diğer paydaşlarla işbirliği içinde, küresel
e-ticaret için uluslararası birlikte çalışabilirlik standartlarının
önemi konusundaki farkındalığı artırmalıdır.
m) Hükümetler, diğer paydaşlarla işbirliği içinde, açık,
birlikte çalışabilir, ayrımcı olmayan ve talep güdümlü standartların gelişmesini ve kullanımını desteklemelidir.
n) ITU, anlaşmasının verdiği yetkiye dayanarak, her zaman
her yerde ve satın alınabilir erişimi kolaylaştırmak amacıyla
frekansları eşgüdümlemekte ve tahsis etmektedir.
o) Bütün ülkelerin radyo-frekans tayfını rasyonel, etkili
ve ekonomik kullanımını ve ona adil erişimini güvence altına
almak için, ilgili uluslararası anlaşmalara dayanarak, ITU’da ve
diğer bölgesel örgütler içinde ek önlemler alınmalıdır.
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C7. ENİT uygulamaları: yaşamın bütün alanlarındaki yararları

14. ENİT uygulamaları, ulusal e-stratejiler çerçevesi içinde
kamu yönetimi, iş dünyası, eğitim ve öğretim, sağlık, istihdam,
çevre, tarım ve bilim alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı
destekleyebilir. Bu aşağıdaki sektörlerde değişik eylemleri
içerecektir:
15. E-hükümet
a) Kamu yönetiminde ve demokratik süreçlerde
yenileşmeyi ve şeffaflığı artırmayı amaçlayan uygulamalara
odaklanan, etkinliği artıran ve yurttaşlarla ilişkileri güçlendiren
e-hükümet stratejileri uygulanmalıdır.
b) Kaynakların ve kamu mallarının daha etkili tahsisini
başarmak için, yurttaşların ve iş dünyasının gereksinimlerine
göre ayarlanmış ulusal e-hükümet girişimleri ve hizmetleri
bütün düzeylerde geliştirilmelidir.
c) Hükümetin bütün düzeylerinde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve etkililiği artırmak için e-hükümet alanında uluslararası
işbirliği girişimleri desteklenmelidir.
16. E-iş
a) Hükümetler, uluslararası örgütler ve özel sektör, uluslararası ticaretin ve e-iş kullanımının yararlarını artırmaya ve
gelişmekte olan ülkelerde ve ekonomisi geçiş döneminde olan
ülkelerde e-iş modellerinin kullanımını desteklemeye teşvik
edilmektedir.
b) Hükümetler, kolaylaştırıcı bir çevreyi benimseyerek
ve geniş ölçüde ulaşılabilir internet erişimine dayanarak,
özel sektör yatırımlarını teşvik etmek; yeni uygulamaları,
içerik geliştirmeyi ve kamu/özel ortaklığını desteklemek için
çalışmalıdır.
c) Hükümet politikaları, zenginlik yaratılması yoluyla
yoksulluğun azaltılması stratejisinin bir ögesi olarak
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ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı teşvik etmek için ENİT
endüstrisinde, KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin e-işe girmeleri
kadar büyümelerine de yardımcı olmalıdır.
17. E-öğrenim (bölüm C4’e bakınız)
18. E-sağlık
a) Uluslararası örgütlerin katılımı yanında hükümetlerin,
plancıların, sağlık çalışanlarının ve diğer birimlerin güvenilir,
zamanında, yüksek nitelikli ve satın alınabilir sağlık hizmeti ve
sağlık enformasyon sistemleri yaratmaya ve ENİT kullanarak
sürekli tıbbi eğitimi, öğretimi ve araştırmayı desteklemeye
yönelik işbirliği çabaları desteklenmelidir. Bu yapılırken
yurttaşların mahremiyet hakkına saygı gösterilmesi ve bu hak
korunmalıdır.
b) Kamu sağlığı konusunda araştırma ve önleme programlarının güçlendirilmesi, kadın ve erkeklerin sağlık koşullarının
iyileştirilmesi için dünyadaki tıp bilgisine ve ilgili yerel içerik
kaynaklarına erişim kolaylaştırılmalıdır. Bu içeriğe, cinsel
sağlık, üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile HIV/
AIDS, sıtma ve tüberküloz dahil bütün dünyanın dikkatini
çeken hastalıklar konusundaki içerik örnek verilebilir.
c) Ortak enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla
bulaşıcı hastalıkların yayılımı konusunda uyarı yapılmalı, bu
hastalıkların yayılımı izlenmeli ve denetlenmelidir.
ç) Mahremiyet kaygıları göz önüne alınarak, sağlık
verilerinin karşılıklı değişimi için uluslararası standartlar
geliştirilmelidir.
d) Kadınların ailelerinde ve topluluklarında sağlık hizmeti
sağlayıcıları olarak oynadıkları rolün bilincinde olarak, sağlık
hizmetleri ve sağlık enformasyon sistemlerinin geliştirilmesi
ve bunların uzak ve hizmet alamayan bölgelere ve savunmasız
nüfusa doğru genişletilmesi için ENİT’in uygulanması teşvik
edilmelidir.
190

e) Felaketlerde ve acil durumlarda tıbbi ve insani yardım
sağlamak için ENİT tabanlı girişimler güçlendirilmeli ve
genişletilmelidir.
19. E-istihdam
a) E-çalışanlar ve e-işverenler için, ulusal düzeyde, adalet
ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine göre, bütün ilgili uluslararası normlara saygılı biçimde oluşturulmuş en iyi uygulamaların geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
b) Verimliliği, büyümeyi ve refahı artırma amacıyla,
ENİT’e ve insan kaynaklarına yatırım yaparak, çalışmanın ve
işin örgütlenmesinin yeni yolları desteklenmelidir.
c) Özellikle, gelişmekte olan, en az gelişmiş ülkelerde ve
dar ekonomilerde yurttaşların kendi toplumlarında yaşamalarına ve herhangi bir yerde çalışmalarına izin veren ve kadınlarla engellilerin istihdam fırsatlarını artıran uzaktan-çalışma
(teleworking) desteklenmelidir. Uzaktan-çalışmanın desteklenmesinde iş yaratmayı ve nitelikli iş gücünün sürdürülmesini
destekleyen stratejilere özel önem verilmelidir.
ç) Bilim ve teknolojiye erken müdahale programları desteklenmelidir, ENİT mesleklerinde kadın sayısını artırmak için
bu programlar genç kızları hedeflemelidir.
20. E-çevre
a) Hükümetler, diğer paydaşlarla işbirliği içinde, ENİT’i
çevresel korumanın ve doğal kaynakların sürdürülebilir
kullanımının bir aracı olarak kullanmaya ve desteklemeye
teşvik edilmektedir.
b) Hükümet, sivil toplum ve özel sektör; sürdürülebilir
üretim, tüketim ve ENİT’te kullanılan donanım ve bileşenlerin
atıklarının çevreye zarar vermeyecek biçimde yok edilmesi
ve geri dönüşümü konusunda harekete geçmeye, projeler ve
programlar uygulamaya teşvik edilmektedir.
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c) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, en az gelişmiş ülkelerde ve dar ekonomilerde, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin
etkisinin öngörülmesi ve izlenmesi için ENİT kullanarak izleme
sistemleri kurulmalıdır.
21. E-tarım
a) Özellikle kırsal alanlarda kapsamlı, güncel ve ayrıntılı
bilgi ve enformasyona hemen erişim sağlamak için ENİT kullanarak tarımda, hayvancılık, balıkçılık, orman ve gıda konularındaki enformasyonun sistematik yayılımı sağlanmalıdır.
b) Kamu/özel ortaklıkları, üretimi (nitelik ve nicelik
açısından) geliştirmek için bir araç olarak ENİT kullanımını en
fazlaya çıkarmaya çalışmalıdır.
22. E-bilim
a) Enformasyon ve bilginin üretiminde, eğitiminde ve
öğretimindeki önemli rollerini desteklemek için ve bu kurumlar
arasında ortaklık, işbirliği ve ağ kurulmasını desteklemek için
bütün üniversiteler ve araştırma kurumları için satın alınabilir
ve güvenilir yüksek hızlı internet bağlantısı sağlanmalıdır.
b) Bilimsel enformasyonu tüm ülkelerde ve adil bir
temelde satın alınabilir ve erişilebilir kılmak için elektronik
yayıncılık, farklılaştırılmış fiyatlandırma ve açık kaynak
girişimleri desteklenmelidir.
c) Bilimsel bilgiyi ve telif hakkından vazgeçmiş bilim
adamları tarafından yazılan prova baskıları ve ayrıbasımları
paylaşmak için noktadan noktaya (peer-to-peer) teknolojilerinin
kullanımı desteklenmelidir.
ç) Temel bilimsel sayısal verilerin, örneğin bütün ülkelerin nüfus ve meteorolojik verilerinin uzun dönemde, sistematik ve etkili biçimde toplanması, yayılması ve korunması
desteklenmelidir.
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d) İşbirliğini ve toplanan bilimsel enformasyonun ve
verilerin bilimsel araştırma yürütmeye uygun biçimde etkili
kullanımını kolaylaştıracak ilkeler ve üst veri (metadata)
standartları geliştirilmelidir.
C8. Kültürel çeşitlilik ve kimlik, dilsel çeşitlilik ve yerel içerik

23. Kültürel ve dilsel çeşitlilik; kültürel kimliğe, geleneklere ve dinlere saygıyı teşvik etmenin yanı sıra kültürler
arası diyaloga ve bölgesel ve uluslararası işbirliğine dayalı
enformasyon toplumunun gelişmesinin de temelidir. Aynı
zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da önemli bir etkenidir.
a) UNESCO’nun Kültürel Çeşitlilik konusunda Evrensel
Bildirgesi dahil üzerinde anlaşmaya varılan Birleşmiş Milletler
belgelerinde belirtildiği gibi, enformasyon toplumu içinde
kültürel ve dilsel çeşitliliğe ve kültürel mirasa saygı gösterilmesi,
korunması, ilerletilmesi ve genişletilmesini destekleyen politikalar oluşturulmalıdır. Bu politikalar, hükümetleri kültürel,
eğitimsel ve bilimsel içeriği ve yerel kültürel endüstrilerin kullanıcıların dilsel ve kültürel bağlamına uygun biçimde gelişmesini desteklemek için kültürel politikalar tasarlamaya cesaretlendirmeyi de içermektedir.
b) Özellikle, kayıtlı enformasyona erişimin sürmesini
sağlayarak, enformasyon toplumunda kütüphanelerin, arşivlerin,
müzelerin ve diğer kültürel kurumların -geleneksel bilgi dahiliçerik sağlayıcılar rolünü tam olarak oynayabilmelerini güvence
altına alacak ulusal politikalar ve yasalar geliştirilmelidir.
c) Doğal ve kültürel mirasın korunması ve günümüz kültürünün yaşayan bir parçası olarak erişilebilir kılınması için
ENİT’in geliştirilmesine ve kullanılmasına yönelik çabalar desteklenmelidir. Bu çabalar, arşivlenmiş sayısal enformasyona
ve sayısal veri havuzlarındaki çoklu medya içeriğine sürekli
erişimi güvence altına almak için gelişen sistemleri içermelidir
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ve insanlığın belleği olarak arşivleri, kültürel koleksiyonları ve
kütüphaneleri desteklemelidir.
ç) Eğitsel, bilimsel ve kültürel mirasın sayısal ortama
aktarılması dahil çeşitlendirilmiş enformasyon içeriğinin
yaratılması ve farklı yöntemler kullanılması yoluyla, kültürel
ifade çeşitliliğini ve yerel bilgi ve gelenekleri koruyan, onaylayan, saygı gösteren ve ilerleten politikalar geliştirilmeli ve
uygulanmalıdır.
d) Yerel otoritelerin yerel içeriği geliştirmesi, çevirmesi
ve uyarlaması, sayısal arşivler ve çeşitli sayısal ve geleneksel
medya biçimleri desteklenmelidir. Bu etkinlikler, ayrıca,
bölgesel ve yerel toplulukları da güçlendirebilir.
e) Geleneksel ve sayısal medya hizmetlerine erişim aracılığıyla, enformasyon toplumunda bireylerin kültürlerine ve dillerine uygun içerik sağlanmalıdır.
f) Kamu/özel ortaklıkları aracılığıyla, kullanıcıların kendi
dillerinde ulaşılabilir içerik dahil farklı yerel ve ulusal içerik
yaratılması sağlanmalıdır ve bütün sanat alanlarında ENİT
tabanlı işler kabul edilmeli ve desteklenmelidir.
g) Herkes için örgün ve örgün olmayan eğitimde
toplumsal cinsiyete duyarlı bir müfredata odaklanmış programlar güçlendirilmelidir ve ENİT içeriğini anlamaları ve geliştirmeleri için kız çocuklarının ve kadınların kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kadınların iletişimi ve medya okuryazarlığı
artırılmalıdır.
ğ) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve ekonomisi geçiş
dönemindeki ülkelerde okuma yazma bilmeyenler, engelliler,
yoksun ve savunmasız gruplar dahil farklı nüfus bölümlerine
uygun içerik yanında, yerel dillerde yazılım üretilmesi ve
dağıtılması için yerel kapasite güçlendirilmelidir.
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h) Yerel topluluklara dayanan medyaya destek verilmeli
ve yerel dillerin kullanımını kolaylaştırmak, doğal yaşam ve
biyolojik çeşitlilik dahil yerel mirası belgelemek ve korumak
için ve kırsal, yalıtılmış ve göçebe topluluklara ulaşmanın bir
aracı olarak geleneksel medya ile yeni teknolojileri birleştiren
projelere destek verilmelidir.
ı) Yerli halkların kendi dillerinde içerik geliştirme
kapasiteleri artırılmalıdır.
i) Enformasyon toplumunda kendi geleneksel bilgilerini
daha etkin kullanmalarına ve bundan yararlanmalarına
olanak sağlamak için yerli halklarla ve geleneksel topluluklarla
işbirliği kurulmalıdır.
j) Bölgesel ve alt-bölgesel düzeyde kültürel ve dilsel çeşitliliği desteklemek için tasarlanmış politikalar ve araçlara ilişkin
bilgiler, deneyimler ve en iyi uygulamalar paylaşılmalıdır. Bu
amaca, entegrasyon çabalarını desteklemek üzere bu Eylem
Planının belli konularıyla ilgili bölgesel ve alt bölge çalışma
grupları kurulmasıyla ulaşılabilir.
k) ENİT’in kültürel değişime ve etkileşime katkısı bölgesel düzeyde değerlendirilmelidir ve bu değerlendirmenin
sonucuna dayanarak ilgili programlar tasarlanmalıdır.
l) Hükümetler, kamu/özel ortaklığı aracılığıyla, çeviri,
ikonografi, ses-yardımlı hizmetler gibi alanlardaki teknolojileri ve AR-GE programlarını desteklemelidir; gerekli donanım
ve lisanslı yazılım, açık kaynak yazılım, ücretsiz yazılım dahil
çeşitli yazılım modellerinin geliştirilmesini, genel ve uygulama
yazılımları yanında standart karakter setleri, dil kodları,
elektronik sözlükler, terim sözcükleri ve kavram dizinleri, çok
dilli araştırma motorları, makine çeviri araçları, uluslarasılaştırılmış alan adları, içerik atıfları gibi yazılımların geliştirilmesini de
desteklemelidir.
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C9. Medya
24. Çeşitli biçimlerdeki ve farklı sahiplikler altındaki
medya, bir aktör olarak enformasyon toplumunun gelişmesinde önemli bir role sahiptir ve ifade özgürlüğüne ve enformasyonun çoğulculuğuna önemli bir katkıda bulunduğu kabul
edilmektedir.
a) Medya -yeni medya yanında basılı ve görsel medya
dahil olmak üzere- enformasyon toplumunda önemli bir rol
oynamayı sürdürmesi için teşvik edilmelidir.
b) Medyanın bağımsızlığını ve çoğulculuğunu güvence
altına alan ulusal mevzuatın geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
c) Medyadaki yasal olmayan ve zararlı içerikle savaşmak
için -ifade özgürlüğüne uygun olarak- uygun önlemler
alınmalıdır.
ç) Gelişmiş ülkelerde medya çalışanları gelişmekte olan
ülkelerdeki medya ile özellikle eğitim alanında ortaklık ve ağ
kurmaya teşvik edilmelidir.
d) Kadınların ve erkeklerin medyada dengeli ve çeşitli
biçimde temsili desteklenmelidir.
e) ENİT araçlarından tam olarak yararlanarak, özellikle
altyapı, teknik kaynaklar ve insan becerilerinin geliştirilmesi
açısından medyayı etkileyen uluslararası dengesizlik
azaltılmalıdır.
f) Geleneksel medya bilgi uçurumunu gidermek ve
kültürel içeriğin özellikle kırsal alanlarda akışını kolaylaştırmak için teşvik edilmelidir.
C10. Enformasyon toplumunun etik boyutları
25. Enformasyon toplumu evrensel kabul görmüş
değerlere tabi olmalı, kamu yararını ilerletmeli ve ENİT’in
kötüye kullanımını önlemelidir.
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a) Barışa saygıyı destekleyen ve özgürlük, eşitlik,
dayanışma, hoşgörü, paylaşılan sorumluluk ve doğaya saygı
konusunda temel değerleri kabul eden önlemler alınmalıdır.
b) Bütün paydaşlar ENİT kullanımlarının etik boyutu
konusundaki farkındalıklarını artırmalıdır.
c) Enformasyon toplumunun bütün aktörleri, ırkçılıkla
güdülenmiş yasal olmayan ve diğer eylemler, ırksal ayrımcılık,
yabancı düşmanlığı ve bununla bağlantılı hoşgörüsüzlük,
nefret, şiddet ve pedofili ve çocuk pornografisi dahil çocukların
suistimalinin bütün biçimleri, insan kaçakçılığı ve insan sömürüsü gibi ENİT’in kötüye kullanımlarına karşı kamu yararını
artırmalı, mahremiyeti ve kişisel verileri korumalı ve hukukun
belirlediği biçimde eyleme geçerek engelleyici önlemleri
almalıdır.
ç) İlgili paydaşlar, özellikle akademi, ENİT’in etik boyutları
konusundaki araştırmalarını sürdürmeye çağrılmalıdır.
C11. Uluslararası ve bölgesel işbirliği
26. Bütün paydaşlar arasında uluslararası işbirliği, bu
eylem planının yürürlüğe konmasında yaşamsaldır ve başka
uygulama araçlarının sağlanması yanında, evrensel erişimi
geliştirmek ve sayısal eşitsizliği gidermek için güçlendirilmesi
gerekir.
a) Gelişmekte olan ülkelerde hükümetler, altyapı geliştirme projelerinde gelişmiş ülkelerin ve uluslararası finans
örgütlerinin uluslararası işbirliğini ve yardımını gerektiren
ENİT projelerine verilen göreli önceliği artırmalıdır.
b) BM’nin Küresel Anlaşması bağlamında ve Birleşmiş
Milletler Binyıl Bildirgesi’ne dayanarak, kalkınma için ENİT
kullanımına odaklanan kamu-özel ortaklıkları kurulmalı ve
hızlandırılmalıdır.
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c) Uluslararası ve bölgesel örgütler, bölgesel girişimlerin
önemini dikkate alarak, ENİT’i kendi iş programlarının ana teması yapmaya ve ilkeler bildirgesinde bu Eylem Planında gösterilen amaçlara ulaşılmasını desteklemek için, gelişmekte olan
ülkelere bütün düzeylerde yardım etmeye, ulusal eylem planlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmaya
çağrılmalıdır.
D. Sayısal Dayanışma Gündemi
27. Sayısal Dayanışma Gündemi, ortaya çıkan enformasyon toplumuna bütün erkek ve kadınları dahil etmek için
insani, finansal ve teknolojik kaynakları harekete geçirecek
koşulları oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu Gündemin uygulanması için bütün paydaşlar arasında yakın bir ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliği zorunludur. Sayısal eşitsizlikle
başa çıkmak için, enformasyon toplumuna katılımın temeli
olan altyapı, donatım, kapasite ve içerik geliştirme amacıyla
mevcut yaklaşım ve mekanizmaları daha etkili biçimde kullanmamız ve yenilerini araştırmamız gerekmektedir.
D1. Öncelikler ve stratejiler
a) Yoksulluğu Azaltma Stratejileri dahil ulusal e-stratejiler,
ulusal kalkınma planlarının tamamlayıcı bir parçası haline
getirilmelidir.
b) Yardım veren ülkelerin daha etkili enformasyon
paylaşımı ve işbirliği aracılığıyla ve kalkınma için ENİT deneyiminden öğrenilen derslerin ve iyi uygulamaların analizi ve
paylaşımı aracılığıyla ENİT, Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)
stratejilerinde tamamen egemen olmalıdır.
D2. Kaynakların harekete geçirilmesi
a) Bütün ülkeler ve uluslararası örgütler, Monterrey
Uzlaşması’nda üzerinde durulduğu gibi, kalkınmanın
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finansmanı için kaynakların ulaşılabilirliğini ve etkili bir
şekilde harekete geçirilmesini artırmaya olanak sağlayan
koşulları yaratmalıdır.
b) Gelişmiş ülkeler, Monterrey Uzlaşması dahil
kalkınmanın finanse edilmesi konusundaki uluslararası
taahhütlerini yerine getirmek için somut çabalara girişmelidir.
Monterrey Uzlaşmasında, gelişmiş ülkeler, gayrisafi milli
hasılalarının yüzde 0,77'sini gelişmekte olan ülkelere, gelişmiş
ülkeler de gayrisafi milli hasılalarının yüzde 0,15-0,20’sini en
az gelişmiş ülkelere Resmi Kalkınma Yardımı olarak aktarmaya
yönelik somut çabalarda bulunmaya teşvik edilmektedir.
c) Sürdürülemez bir borç yükü altındaki gelişmekte olan
ülkeler için, ödenmemiş borçları azaltmayı üstlenen girişimleri
memnuniyetle karşılıyoruz ve bu nedenle, gerektiğinde
borç iptali ve diğer düzenlemeler dahil daha fazla ulusal ve
uluslararası önlem almaya çağırıyoruz. Aşırı Borçlu Yoksul
Ülkeler girişiminin geliştirilmesine özel önem verilmelidir.
Bu girişimler, kalkınma projelerinde ENİT’in finansmanında
kullanılabilecek daha çok kaynağı serbest bırakacaktır.
ç) ENİT’in kalkınmadaki potansiyelini kabul ederek,
aşağıdaki konuları ayrıca savunuyoruz:
• Gelişmekte olan ülkelerin, şeffaf, istikrarlı ve
öngörülebilir, kolaylaştırıcı bir yatırım çevresi yaratarak,
büyük özel ulusal ve yabancı yatırımları ENİT’e çekmek
için çabalarını artırmaları gerekmektedir;
• Gelişmiş ülkeler ve uluslararası finans örgütleri,
kalkınma için ENİT stratejileri ve önceliklerinden
sorumlu olmalıdır; ENİT’i kendi iş programlarında
egemen hale getirmelidir ve gelişmekte olan ülkelere ve
ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelere kendi ulusal
e-stratejilerini hazırlamada ve uygulamada yardımcı
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olmalıdır. Ulusal kalkınma planlarındaki önceliklere
ve söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesine
dayanarak, gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere
kalkınma için ENİT donatımında daha çok finansal
kaynak sağlamaya yönelik çabalarını artırmalıdır;
• Özel sektör, bu Sayısal Dayanışma Gündeminin yaşama
geçirilmesine katkıda bulunmalıdır.
d) Sayısal eşitsizliği giderme çabalarımızda, kalkınma
işbirliği çerçevesinde, ulusal ve bölgesel kapasite geliştirmeye,
üzerinde çok taraflı olarak anlaşılmış koşullarda teknoloji
transferine, AR-GE programları konusunda işbirliğine ve
teknik bilgi değişimine yönelik teknik ve finansal yardımı
artırmalıyız.
e) Mevcut finansal mekanizmalardan tam olarak yararlanılması gerekmekle birlikte, bunların kalkınma için ENİT’in
sorunlarını çözmedeki yeterliliğinin eksiksiz bir gözden
geçirilmesi çalışması 2004 Aralığının sonuna kadar tamamlanmalıdır. Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin
gözetimindeki bir Çalışma Grubu tarafından yürütülecektir ve
bu zirvenin ikinci aşamasında değerlendirmeye sunulacaktır.
Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, İlkeler Bildirgesi’nde
belirtilen gönüllü bir Sayısal Dayanışma Fonu’nun etkililiği,
verimliliği ve oluşturulması dahil finansal mekanizmaların
geliştirilmesi ve yenilenmesi değerlendirilecektir.
f) Ülkeler, sayısal eşitsizliği gidermek amacıyla, hizmet
alamayan kırsal ve kentsel alanlarda evrensel erişimi sağlamak
için ulusal mekanizmalar kurmayı değerlendirmelidir.
E) İzleme ve değerlendirme
28. Farklı ulusal koşulları göz önüne alarak, Eylem Planındaki hedeflerin, amaçların ve beklenen sonuçların yürürlüğe
konmasının izlenmesi ve uygulanması için, karşılaştırılabilir
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istatistiksel göstergeler ve araştırma sonuçları aracılığıyla, (hem
niteliksel hem de niceliksel olarak) gerçekçi bir uluslararası
performans ölçme ve karşılaştırma geliştirilmelidir.
a) İlgili her ülkeyle işbirliği içinde, bileşik bir ENİT
Kalkınma (Sayısal Fırsat) Endeksi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu endeks, bir ENİT Gelişme Raporu içinde yıllık olarak
ya da her iki yılda bir yayınlanabilmelidir. Rapor, ulusal koşullara bağlı olarak, toplumsal cinsiyet analizleri de dahil politikaların ve onların uygulanması konusundaki mevcut analitik
çalışmayı sunacakken, Endeks, istatistikleri gösterebilmelidir.
b) Topluluk bağlantı göstergeleri dahil, uygun göstergeler
ve karşılaştırmalar, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarıyla sayısal eşitsizliğin büyüklüğünü ortaya koymalıdır, onu
düzenli olarak değerlendirmelidir ve Binyıl Bildirgesi’ndekiler
dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedeflerine ulaşmak için ENİT kullanımındaki küresel gelişmeyi
izlemelidir.
c) Uluslararası ve bölgesel örgütler, gelişmekte olan ülkelerde ENİT sektörünün büyümesi için eşit fırsatlar yaratılması
amacıyla, ulusların evrensel erişebilirliğini değerlendirmelidir
ve bu konuda düzenli olarak rapor yayınlamalıdır.
ç) ENİT kullanımı ve gereksinimler konusunda toplumsal
cinsiyete özgü göstergeler geliştirilmeli ve fon sağlanan ENİT
projelerinin kadınların ve kız çocukların yaşamları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için ölçülebilir performans
göstergeleri tanımlanmalıdır.
d) Kabul edilmiş uluslararası web erişilebilirliği standartlarını izleyerek kısa, erişilebilir ve derleyici bir formatta, bütün
paydaşların katkılarının derlenmesine dayanan, en iyi uygulamalar ve başarı öykülerini içeren bir web sitesi geliştirilmeli ve
işletilmelidir. Site, belli aralıklarla güncellenebilmeli ve sürekli
bir deneyim paylaşma platformuna dönüştürülebilmelidir.
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e) Bütün ülkeler ve bölgeler, temel göstergeler ve onların
önemli boyutlarının analizi ile enformasyon toplumu konusunda istatistiksel enformasyon sağlamaya uygun araçlar geliştirmelidir. Farklı kalkınma düzeyleri göz önüne alınarak, birbiriyle uyumlu ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir gösterge
sistemleri oluşturmaya öncelik verilmelidir.
F) WSIS’in ikinci aşamasına (Tunus) doğru
29. 56/183 Sayılı Genel Kurul İlke Kararı’nı akılda
tutarak ve WSIS’in Cenevre aşamasının sonucunu dikkate
alarak, WSIS’in Tunus aşamasının temelini biçimlendirmesi gereken enformasyon toplumu konularını gözden geçirmek ve ikinci aşamanın hazırlık sürecinin yapısı konusunda
anlaşmaya varmak üzere 2004’ün ilk yarısında bir hazırlık toplantısı düzenlenecektir. Bu zirvenin Tunus aşamasına ilişkin
karar uyarınca, WSIS’in ikinci aşaması, diğerlerinin yanında,
aşağıdaki konuları değerlendirmelidir:
a) WSIS’in Cenevre aşamasının sonucuna dayanarak,
küresel bir enformasyon toplumu kurma sürecini güçlendirmek,
sayısal eşitsizliği azaltmak ve onu sayısal fırsata dönüştürmek
niyetiyle, nihai belgelerin hazırlanması.
b) Cenevre Eylem Planı’nın, bütünleşmiş ve eşgüdümlenmiş bir yaklaşımın parçası olarak, Birleşmiş Milletler sistemi
dahil olmak üzere, bütün ilgili ortakları katılmaya çağırarak,
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde izlenmesi ve uygulanması. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, paydaşlar arasındaki
ortaklıklar sayesinde gerçekleştirilmelidir.
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BELGRAD BİLDİRGESİ
2004
Bizler, 3 Mayıs 2004 Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde
Belgrad, Sırbistan ve Karadağ’da düzenlenen Şiddetli
Çatışmada ve Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Medyaya Destek
konusundaki UNESCO konferansının katılımcıları olarak,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin düşünce
ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına
bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir
medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
ifadesine yer veren 19. maddesini anımsayarak;
Silahlı çatışma alanlarında, tehlikeli mesleki görevlerdeki
gazetecilere uygulanabilir uluslararası standartlar koyan, bu
gazetecileri savaşçı değil sivil olarak sınıflandıran ve dolayısıyla sivillere sağlanan bütün korumalardan yararlanmaları
gerektiğini belirten ve kasıtlı olarak hedef haline getirilmelerine, gözaltına alınmalarına ya da başka türlü kötü muamele
görmelerine karşı hükümler içeren Cenevre Anlaşması’nı ve Ek
Protokolleri’ni kaydederek;
Basın özgürlüğünün, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde
belirtildiği üzere, insan hakları temelli bir yaklaşımın yeni gündeminin bir parçası ve Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi’nin
uygulanmasında yol haritası olduğunun farkına vararak;
Uluslararası topluluğu, kadın gruplarını ve tek tek kadınları bütün çatışma sonrası imar, kalkınma ve barış süreçlerine
dahil etmeye teşvik eden 1325 sayılı Birleşmiş Milletler İlke
Kararı’nı anımsayarak;
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İlgili örgütler tarafından 8 Mart 2002’de Paris’te benimsenen Savaş Bölgelerinde ya da Tehlikeli Alanlarda Çalışan
Gazetecilerin Güvenliği Şartı’nı ve 1992’de Montreal’de benimsenen Güvenlik Şartı’nı memnuniyetle karşılayarak;
UNESCO Genel Konferansı tarafından 1991’de 26. oturumunda kabul edilen ve özgür, çoğulcu ve bağımsız bir basının
demokratik bir toplumun temel bir bileşeni olduğunu onaylayan
ve 29 Nisan-3 Mayıs 1991 tarihleri arasında Namibya’nın
Windhoek kentinde toplanan Birleşmiş Milletler/UNESCO’nun
“Bağımsız ve Çoğulcu bir Afrika Basının Geliştirilmesi
Semineri”nin katılımcıları tarafından kabul edilen Bildirge’yi
uygun bulan 4.3 sayılı ilke kararını anımsayarak;
Çatışmaları haberleştiren gazetecilerin öldürülmesini, saldırıya uğramasını ve bu gazetecilere yönelik tehdit ve tacizleri
kınayarak;
Oluşabilecek herhangi bir kötüye kullanmayı ortaya
çıkarmak ve çatışmaların çözülebileceği bir iklim yaratmak
amacıyla çatışma durumlarıyla ilgili çeşitli kaynaklardan gelen
serbest enformasyon akışına erişimin önemini vurgulayarak;
Temel bir aktör olan yerel haber medyasını, çatışma ya da
çatışma sonrası bölgelerde medya stratejileri geliştirmeye dahil
etmek gerektiğini vurgulayarak;
UNESCO Genel Direktörü Koichiro Matsuura’nın,
çatışma bölgelerindeki nüfusun “kişisel güvenliği ve hayatta
kalması”nın “bağımsız ve güvenilir enformasyon” alınmasına
bağlı olabileceğini belirten 2004 Dünya Basın Özgürlüğü Günü
mesajını ve “diyalog, hararetli olduğunda bile… uzlaşma ve
yeniden yapılanma için zemin oluşturduğu için çok önemlidir.
Özgür bir basın, daha iyi zamanları bekleyen bir lüks değildir;
tersine, bu daha iyi zamanlara ulaştıran sürecin bir parçasıdır.”
görüşünü not alarak;
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Oybirliğiyle ilan ediyoruz ki:
1. Demokrasinin sağlanması ve barışın sürdürülmesi,
başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde
belirtilen ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere, uluslararası
insan haklarına saygıya bağlıdır;
2. İfade özgürlüğü, hükümetten, siyasal ya da ekonomik
denetimden bağımsız olarak haber yapabilen bağımsız ve çoğulcu medyanın varlığını gerektirmektedir;
3. En başta, yerel ve uluslararası gazetecilerin güvenliğinin
sağlanmasına öncelik verilmelidir. Gazetecilere yönelik
cinayetlerin ve diğer saldırıların cezasız kalması kültürüne bir
son verilmelidir ve bu tür cinayetler ve saldırılar konusunda
bağımsız soruşturmalar yürütülmelidir;
4. Çatışma ve çatışma sonrası bölgelerde, saygın ve kullanılabilir insani enformasyonun hem yerel halka hem de uluslararası yardım örgütlerine ulaştırılmasının sağlanması zorunludur. Bu, gereksinim duyulduğu sürece özel enformasyon
ürünlerinin oluşturulmasını içerebilir. Aynı zamanda, barış
görüşmeleri ya da diğer uzlaşma süreçleri konusunda kesin
enformasyon sağlanması da zorunludur;
5. Şiddetli çatışmalarda, genellikle çatışmanın silahlı
taraflarının resmi söylemi egemen olur. Kadın gruplarının, sivil
toplumun ve yalıtılmış ve savunmasız grupların medya ürünlerine erişmelerine ve/veya kaygılarını dile getiren kendi ürünlerini yaratmalarına yardım ederek bu grupların etkin katılımı
sağlanmalıdır;
6. Uluslararası topluluğun himayesindeki yetkililer,
çatışma ve çatışma sonrası bölgeleri yönetirken, medya
özgürlüğünü ve diğer insan haklarını geliştirmeli ve
savunmalıdır-onları kısıtlamayı değil;
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7. Yayılabilecek doğrudan ve etkili şiddet kışkırtmalarını
engellemek zorunlu hale gelebilirken, yetkililer, bağımsız
medya ile şiddete çağıran propagandayı karıştırmamalıdır;
8. Devlete ya da hükümete ait yayın kuruluşları, kamu
hizmeti yayın kuruluşlarına dönüştürülmelidir. Siyasal ve
tecimsel müdahaleden arındırılmış bir yayın lisansı ve frekans
tahsisi sistemi oluşturulmalıdır;
9. Çoğulcu bir medya, topluluk içindeki en geniş
düşünce aralığını yansıtan çok çeşitli basılı, görsel/işitsel ve
diğer medyaların varlığını gerektirir. Adil rekabeti ve eşit bir
ekonomik oyun alanını sağlayacak önlemler alınmalıdır;
10. Eğitim çabaları gazetecilik eğitimi ve eğiticilerin eğitimini ilerletmenin yanı sıra medya ve iletişim araştırmalarının
da geliştirilmesi için, üniversite düzeyinde gazetecilik okulları
gibi yerel, ulusal ve bölgesel eğitim kurumlarının kapasitesini
geliştirmeli ve güçlendirmelidir. Gazetecilerin eğitimi, güvenlik konularını ve medyanın ekonomik sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılarını içermelidir. Bu eğitim, aynı zamanda, uzlaşma
süreçlerine ilişkin bilgilendirici haber talebini karşılamak için,
gazetecilerin arabulucu rolünü almamasını sağlarken, çatışma
yönetimi konularını ve barış sürecini de içermelidir;
11. Kamu görevlileri ve sivil toplum arasında, ifade
özgürlüğü, basın özgürlüğü ve uluslararası insani hukuk başta
olmak üzere, insan haklarına ilişkin farkındalığı artırmak, aynı
derecede önemlidir;
12. Uygun olduğu hallerde, bağımsız dernekler, örgütler ve
sendikalarının ve gönüllü, kendini düzenlemeye yönelik kural
ve yapıların desteklenmesi dahil olmak üzere, gazetecilerin
profesyonelliğini geliştirmek için girişimde bulunulmalıdır;
13. Bizler, hükümetleri ve hükümet dışı bağış veren kuruluşları, çatışma ve çatışma sonrası bölgelerde imar ve
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kalkınma stratejilerinin parçası olarak medyanın gelişmesini
kapsamlarına almaya şiddetle teşvik ediyoruz. Bağışçılar, en
fazla etkiyi sağlamak için çabalarında eşgüdüm sağlamalıdır;
14. Bizler, UNESCO’nun, Birleşmiş Milletler sistemi içinde iletişim sorunlarına ilişkin öncü bir kuruluş olarak statüsünü bir kez daha onaylıyoruz. Bizler, UNESCO’yu çatışma
ve çatışma sonrası bölgelerde medya girişimlerini destekleme
konusunda eşgüdümleyici rolünü güçlendirmeye çağırıyoruz;
15. Bizler, UNESCO Genel Direktöründen, bu bildirgedeki
ilkeleri izleyerek, Birleşmiş Milletler sistemi içindeki farklı
aktörler, hükümetler ve hükümet dışı bağışçılar ve sivil toplum
ortakları arasındaki somut bir eylem planına yönelik bir strateji
geliştirme amacıyla, bu bildirgeyi üye devletlerin dikkatine
sunmasını istiyoruz.
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DAKAR BİLDİRGESİ
MEDYA VE İYİ YÖNETİŞİM
2005
Bizler, 1-3 Mayıs 2005’te Senegal’in Dakar kentindeki
UNESCO destekli Dünya Basın Özgürlüğü Günü konferansının
katılımcıları:
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin düşünce
ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak
düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına
bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir
medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
ifadesine yer veren 19. maddesini anımsayarak,
Karar verme, yetkilendirme ve hesap verilebilirlikte katılım
ve şeffaflığın anahtar bir rol oynadığı insan hakları temelli bir
kalkınma yaklaşımı getiren Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma
Hedeflerini anımsayarak,
Bağımsız ve çoğulcu medya ilkelerini belirleyen ve
UNESCO Genel Konferansının 1991’de imzalayarak onayladığı
3 Mayıs 1991 tarihli Windhoek Bildirgesi’ni bir kez daha
onaylayarak,
Windhoek Bildirgesi’nin ilkelerine pratik eylem çağrısı
ekleyen Alma Ata, Santiago, Sana’a, Sofya Bildirgelerini,
Toronto Eylem Platformunu ve Afrika Yayıncılık Şartı’nı bir
kez daha onaylayarak,
Demokratik süreçlere yurttaşların daha fazla katılımının,
hukukun üstünlüğünün, yolsuzluğa karşı mücadelenin, güçler
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ayrılığına saygının, yargı bağımsızlığının, şeffaflığın, hesap
verebilirliğin, enformasyona erişimin, yoksulluğu azaltmanın
ve insan haklarının iyi yönetişimin temel ögeleri olduğunu
kaydederek,
Bağımsız ve çoğulcu medyaların, iyi yönetişimin ve
insan hakları temelli kalkınmanın temel ögeleri olan şeffaflığı,
hesap verebilirliği ve katılımı sağlamak için zorunlu olduğunu
vurgulayarak,
İyi yönetişimin yaşamsal bir bileşeni olarak, kamu kuruluşlarının topladığı enformasyona serbest erişim hakkını
vurgulayarak,
İyi yönetişim ilkelerine saygının dünya çapında yoksulluğun azaltılması için çok önemli olduğunu vurgulayarak,
Demokrasiyi korumak için ölümü, hapsedilmeyi ve/veya
diğer taciz biçimlerini göze alan gazetecileri ve diğer medya
çalışanlarını onurlandırarak,
UNESCO Genel Direktöründen bu bildirgeyi, imzalanması
için UNESCO Genel Konferansına götürmesini rica ediyoruz;
Üye devletlere;
Hükümet kurumlarının şeffaflık, hesap verebilirlik ve
işleyişlerine ilişkin enformasyona kamusal erişime saygı
göstermelerini sağlamak;
İyi yönetişimde temel bir etken olarak, karar verme
süreçlerinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak ve iyi
yönetişim ilkelerini yurttaşlara iletmek için yaşamsal olan
haber medyasının işleyişine saygı göstermek;
Bağımsız, sürdürülebilir, çoğulcu ve profesyonel bir
medya sektörünü besleyen kolaylaştırıcı bir çevre yaratmak;
Devlete ve hükümete ait medyaları kamu hizmeti medyalarına dönüştürmek ve editoryal ve finansal bağımsızlıklarını
garanti etmek;
Yayınları düzenleyen yapıların bağımsızlığını ve topluluk
medya ürünlerini de içerecek biçimde medya çeşitliliğini
artırma rollerini garanti etmek;
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Bütün kamu kurumlarında toplanan enformasyona
erişim hakkı tanıyan, temel enformasyon kategorilerini yayınlamayı ve etkili kayıt işletim sistemlerini yürürlüğe koymayı
gerektiren enformasyona erişim hakkına yönelik kapsamlı
yasal güvenceler sağlamak ve bu güvencelerin uygun bir
biçimde uygulanmasını güvenceye almak;
Kamu kurumlarında toplanan enformasyona erişime
ilişkin mevzuat ve politikalar konusunda geniş bir kamusal
farkındalık oluşturmak;
Yasama organlarının kamuya açık olması ilkesini izlemek;
ENİT ve e-yönetişim gibi araçlarla, yönetişim süreçlerine
geniş kamusal katılımı desteklemek;
Gazetecilere tam ve zamanında açıklanmış enformasyon
sağlayarak ve seçim süreci boyunca siyasal partilerin medyaya
adil erişimi garanti ederek, haber medyasının seçimleri haberleştirmesine yardımcı olmak;
Ceza iftira yasalarını ve resmi görevlilere ve kurumlara
özel korumalar getiren yasaları yürürlükten kaldırmak;
Yolsuzlukları araştıranlar da dahil olmak üzere gazetecilerin öldürülmesine, saldırıya uğramasına, taciz edilmesine,
tutuklanmasına, hapsedilmesine bir son vermek için harekete
geçmek ve bunları adalete hesap vermeye götürecek bütün
çabaları göstermek;
Gazetecilerin gizli haber kaynaklarını koruma hakkını
garanti etmek;
Medyayı etkin biçimde baskı altına alan hükümetlere hesap
sormada ortaklaşa ya da ayrı ayrı etkili önlemler almak için
çağrıda bulunuyoruz.

Medyalara ve meslek örgütlerine:
Kendilerini doğru ve profesyonel haberciliğe adamanın
yanı sıra profesyonel gazeteciliği geliştirecek mekanizmaları
yerleştirmek;
Kendilerini yolsuzluk, insan hakları ihlalleri ve gücün
başka kötüye kullanımları konusunda halkın farkındalığını
artırmaya adamak ve bu durumları doğru ve profesyonel bir
biçimde araştırmak ve haberleştirmek;
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Basın özgürlüğüne karşı tehditleri ve kötüye kullanımları
izleyen bağımsız kuruluşları desteklemek;
Kendilerini, meslek ve etik standartlarını güçlendirmek
için gazetecilerin eğitimine yönelik programları sürdürmeye
adamak;
Sahiplik yapısında şeffaflığı sağlamak, medya ürünlerinin
ekonomik sürdürülebilirliğini geliştirmek ve iyileştirilmiş
çalışma koşulları ve geçinme ücretleri sağlayarak gazetecilerin
bağımsızlığını kolaylaştırmak;
Hükümetin işleyişi ve kamu politikasının biçimlendirilmesini açıklamanın yanı sıra hükümetin icraatlarını izleyerek,
enformasyonun katılımcı yönetişimi kolaylaştırmadaki rolünü
artırmak;
Güvenlik eğitimi dahil olmak üzere gazetecilerin güvenliği
üzerinde durmak ve kaza sigortası sağlamak için
çağrıda bulunuyoruz.
UNESCO’ya :
Hükümetleri, yasa koyucuları ve kamu kurumlarını, enformasyona erişim, üretim ve paylaşım özgürlüğü dahil olmak
üzere, ifade özgürlüğünün önemine duyarlı hale getirmek;
Enformasyon mevzuatına ulusal erişimin benimsenmesini
kolaylaştırmak ve enformasyona erişim konusunda uluslararası
ilkeler geliştirmek;
Kendi topladığı enformasyona erişim sağlayan örgüt
politikasını benimsemek;
Bağımsız ve analitik haberciliği geliştirerek, medyanın,
demokratik bir yönetişim çerçevesinde bir diyalog platformu
olma rolünü desteklemek;
Bu bildirgeyi görüşülmek üzere, diğer uluslararası ve
bölgesel örgütlere iletmek;
Bu bildirgeyi, örgütün bu alandaki etkinliklerinde bir
referans olarak kullanmak için
çağrıda bulunuyoruz.
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STELLENBOSCH BİLDİRGESİ
EĞİTİMDE ENFORMASYON VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KILINMASI
2005
Önsöz
Bu bildirge, IFIP (International Federation for Information
Processing) Eğitim Komitesi tarafından, 4-7 Temmuz
2005’te, Güney Afrika’da Stellenbosch’da düzenlenen IFIP
Eğitimde Bilgisayarlar 8. Dünya Konferansı’nda (“Eğitimde
Bilgisayarların 40. Yılı, Nasıl Gidiyor?”) toplanan ve birlikte
çalışan, Eğitimde ENİT (enformasyon ve iletişim teknolojileri)
konusunda altı kıtadan gelen eğitimciler ve uzmanlardan
oluşan bir uzman grubunun ürünüdür.
Bizler, grup üyeleri olarak, bu Stellenbosch Bildirgesi’nin
daha iyi öğretim ve öğrenim kaynağı olarak ve yurttaşların
bilgi toplumuna bir katılımı olarak ENİT’in eğitimle bütünleştirilmesinin artırılacağını umuyoruz. Dünyadaki herkesin
eğitime erişimini artırmak için bu bildirgeyi eğitimde ENİT’in
bütün paydaşlarına; öğretmenlere, uygulayıcılara, araştırmacılara, akademisyenlere, yöneticilere, karar organlarına ve
siyasetçilere yöneltiyoruz.
Enformasyon ve iletişim teknolojileri dünyayı değiştirmektedir. Bizler, şimdi, enformasyonun bir kişinin alabileceği,
satabileceği, depolayabileceği ya da değiş tokuş yapabileceği
temel ve değerli bir mal olduğu bir toplumda, enformasyon toplumundayız. Fakat, bu toplum aynı zamanda, sahip olanlarla
olmayanlar arasındaki uçurumu derinleştirerek sayısal eşitsizlik toplumu da olabilmektedir. Eğitimciler olarak, biliyoruz ki,
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enformasyon ve bilgi aynı değildir. Bizler, yalnızca bir enformasyon toplumu değil, fakat aynı zamanda, bilginin dünya
çapında paylaşılabileceği ve dağıtılabileceği, bütün çocukların
ve bütün insanların bilgiye erişmesini sağlayan ve eğitimlilere
yarar sağlayacak bir bilgi toplumu da istiyoruz. Eğitim, bilgi
toplumunun temel bir konusudur ve eğitimcilerin çok önemli
bir rolü ve görevi vardır.
Bu konferansı Afrika’da düzenlemek, Afrika’nın ve diğer
gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı devasa sorunları daha
görülebilir hale getirmiştir ve bu ülkelerin eğitimde ENİT’in
geliştirilmesine katılmalarına yardım etmek, dünyadaki bütün
eğitimcilerin ve karar organlarının sorumluluğudur.
Bizler, eğitimin ve eğitimde ENİT’in etkisinin birçok
yönünü yansıtabilmek için, eğitimde ENİT’le ilgili paydaşlara
ve karar organlarına, eğitimde ENİT’in yararlı bir kullanımını
biçimlendirecek altı önemli alanda odaklanmalarını öneriyoruz:
Sayısal Dayanışma;
Öğreniciler ve yaşam boyu öğrenim;
Karar-verme stratejileri;
Ağ iletişimi;
Araştırma;
Öğretmenler.
Öneriler geliştirdiğimiz bu alanların her biri için, önerileri
yaşama geçirmek amacıyla bir dizi olası eylem (bakınız Ek)
sunuyoruz. Bu eylemler üç temel düzeye yönelmektedir:
D1: Toplumsal düzey.
D2: Öğrenim ve öğretim düzeyi.
D3: Teknoloji ve altyapı düzeyi.
Bu üç düzeyin bütün paydaşları, önerileri ve eylemleri
çalışmalarında dikkate almaya çağırılmaktadır.
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1. Sayısal Dayanışma
Enformasyon ve iletişim teknolojileri, insanlar arasındaki
uçurumu artırabilmektedir ve “sayısal eşitsizlik”, yalnızca
dünya düzeyinde değil, fakat aynı zamanda yerel düzeyde
de toplumlarımızın önemli bir sorunudur. ENİT, özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, eğitim ve bilgi erişimini geliştirerek,
çok sayıda başarı, deneyim ve yenileşme öyküsünü de olanaklı
kılmıştır. ENİT, eğitim alanında “Sayısal Dayanışma”yı geliştirmeye yardım etmelidir. Sayısal Kalkınma Ajansı ile birlikte
bir Dünya Sayısal Dayanışma Fonu kurulmuştur. Bu Fonun
ve Ajansın, eğitim alanındaki amaçlarına ulaşmasını sağlamak
artık eğitimcilerin, araştırmacıların, eğitsel karar organlarının
görevidir. Sayısal Dayanışma, bir yandan ENİT altyapısına
erişim, diğer yandan da sayısal içerik ve medyanın alınmasıyla
ilgilenmek anlamına gelir. Dünyadaki bütün öğrencilerin
sayısal topluma katılım hakkını garanti etmek, bütün paydaşların (siyasal karar organları, eğitim sistemleri ve endüstri)
kararlı ve ortak eylemlerini gerektirmektedir.
Öneriler:
Bizler, bir Sayısal Eylem Planı öneriyoruz. Bütün paydaşlar,
sayısal eşitsizlikle savaşmanın önemi ve bunu yaparken
yukarıda belirlenen ilkeler üzerinde anlaşacaktır. Bu eylem:
• Dünyadaki her çocuğun sayısal enformasyona ve iletişim
altyapısına erişimini, gelecek beş yılın en önemli amacı olarak
belirleyecektir;
• Öğrencilerin ve öğretmenlerin küresel bir düzeyde ve ağlar aracılığıyla işbirliği oluşturma projelerini destekleyecektir;
• Uluslararası mülkiyet haklarına saygı göstermekle
birlikte, farklı ülkelerin eğitim sistemleri arasında sayısal eğitim
içeriğini paylaşma isteğini ifade edecektir.
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2. Öğreniciler ve Yaşam Boyu Öğrenim
Bilgi toplumunda, öğreniciler, yalnızca, resmi olarak
kayıtlı okullular ya da öğrenciler değildir. Yaşam boyu
öğrenim bilgi toplumunun temel bir bileşeni haline gelmiştir
ve eğitim bunu dikkate almalıdır. Her öğrenici, geleceğini
daha fazla denetleyerek, bilgi temelli topluma uyumlanma
gereksinimi duyan ve sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın
bütün alanlarına etkin biçimde katılan bir yaşam boyu öğrenicidir. İlk eğitimin içeriği ve yöntemleri, yaşam boyu öğrenime
hazırlamayı göz önüne almalıdır. Bu, okullara ve eğitimcilere
yeni bir rol ve görev vermektedir. ENİT, yaşam boyu öğrenimin
geliştirilmesinin temel bir aracıdır.
Öneriler:
• Eğitim sistemleri, yaşam boyu öğrenim misyonunu
politika ve uygulamayla bütünleştirmelidir.
• Yaşam boyu öğrenimin gelişmesi, eğitimin gerçek
dünyayla bütünleşmesini gerektirmektedir-bu amaçla ENİT
kullanılmalıdır.
• Başta temel beceriler, okuma yazma ve aritmetik yeterliliği olmak üzere, yeni ve ortaya çıkan kilit beceriler tanımlanmaktadır ve geliştirilmektedir.
• Müfredat, öğrenim içeriği ve yöntemleri üzerindeki
etkiler, eğitim sistemlerinde olduğu gibi erişilebilir, satın
alınabilir, kapsayıcı ve güvenli ENİT gerektirmektedir.
• Yaşam boyu öğrenim, bütün ülkelerde, sayısal eşitsizliği
azaltmanın bir aracı olarak teşvik edilmelidir.
3. Karar Verme Stratejileri
Karar verme süreçlerine yardım etmek, kararları gerçek
gereksinimlerle çakıştırmak ve eğitim ve eğitimde ENİT’in durumunu geliştirmek amacıyla, karar verme süreçleri ve stratejileri tasarlanmalıdır. Araştırma, uygulama, deneyimleme,
yenileştirmenin, karar vermeyle köprü kurması zorunludur.
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Karar organları, uygulayıcıların deneyimi ve araştırmacıların bulgularından daha çok yararlanmalıdır. Sırasıyla, uygulayıcılar ve araştırmacılar bulgularını ve araştırmalarını karar
organları için daha görünür ve kullanılabilir hale getirmelidir.
Eğitimde ENİT alanında, karar organları yalnızca teknik
enformasyona gereksinim duymaz; bir toplum vizyonu, bir
eğitim vizyonu ve eğitimin toplumdaki yerine ilişkin bir vizyon
da gerekmektedir.
Öneriler:
• Eğitimciler ve araştırmacılar, bir bakış açısın belirlenip
açığa kavuşturulmasına yardımcı olmalıdır. Eğitimdeki karar
organları ve paydaşlar, birlikte, bilgilendirici bir karar verme
bağlamı oluşturmalıdır.
• Karar verme süreçleri, bütün paydaşları kapsayan
sistemli bir yaklaşım kullanmalıdır ve bölgesel ve uluslararası
işbirliğini ilerletmelidir.
• ENİT politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi için
ortak bir sahiplik ve sorumluluk iklimi oluşturulmalıdır.
• Paydaşlar, geleceğin ENİT politikasını ve uygulamalarını
oluşturmak ve desteklemek için, diğerlerinin yenileşme ve
başarı öykülerini kullanmalıdır.
• Karar organları, araştırma sonuçlarını kullanmalıdır;
araştırmacılar da araştırma sonuçlarını karar organları
tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmelidir.
• Pratik uygulamaya yönelik daha çok araştırmaya
gereksinim vardır.
• Karar organları, ENİT kullanımında güven ve güvenliği
artırmalıdır.
4. Ağ İletişimi
Bilgi toplumunun temel bir özelliği, ağ tabanlı oluşudur
ve bu, birçok etkinliğin artık hiyerarşik ve piramitsel bir biçimde örgütlendiği anlamına gelmektedir. En açık örneği, enfor217

masyona ağ tabanı üzerinden ulaşılan ve insanların ağ tabanı
kullanarak iletişim kurabildikleri internettir. Bir ağ yapısında,
bir noktadan diğerine ulaşmak için genellikle birkaç yol vardır,
bir ağ etkileşimlidir ve sürekli evrim geçirir. Eğitimdeki Ağlar,
enformasyona erişim için bazı yollar sunmaktadır, insanları
birbirine bağlamak için birçok olanak sunar, ortak çalışmayı geliştirir ve “ortak zeka”yı artırır. Birçok farklı yerel ve küresel ağ
vardır ve bunlar etkileşebilmektedir. Toplumun ağ yapısı politikalar, sistemlerin örgütlenme biçimleri ve eğitim sistemleri
üzerinde bir etkiye sahiptir.
Öneriler:
• Enformasyon ve bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve işbirlikçi etkinlikleri artırmak için, ağlar geliştirin.
• Eğitim politikalarının ve sistem örgütlenmelerinin tasarımında ağ tabanlı toplum yapısını göz önüne alın.
• Her bir topluluktaki, her bir ülkedeki insanları uluslararası olarak ağların bir parçası haline getirin.
• Gelişmekte olan ülkelere başta olmak üzere bütün ilkeleri eğitim ağları içine çekin. Afrikalı bir çocuğun şu cümlesini
gerçekleştirmesine yardım edin: “Ben Afrikalı bir çocuğum ve
bir dünya yurttaşıyım”
5. Araştırma
ENİT tabanlı eğitim ve öğretim süreçlerinin gelişmesi, artan bir gerçekliktir. Bunun kanıtı, uzaktan eğitim ve öğretim
süreçlerinin ilerlemesinde, Sanal Üniversitelerin gelişmesinde,
çeşitli öğrenme çevrelerinin gelişmesinde ve e-öğrenim alanının standartlarının tanımlanmasına yönelik girişimde görülebilmektedir. Ortak öğretim ve meslek becerisi kazandırma
sistemleri, önemli gelişmelerin meydana geldiği diğer alanlardır. Bu nedenle, bu teknolojilerin ve onların uygulanmasının
gelişmesi konusundaki araştırma çalışmasının sürmesine ge-
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reksinim vardır. Aşağıda önerilerde bulunduğumuz gibi, belli
araştırma önceliklerinin yeniden düzenlenmesi zorunludur,
Öneriler:
• Araştırma topluluklarının aşağıdaki konuları dikkate
alması gereklidir:
a) Teknoloji ve pedagoji arasındaki uçurumun kapatılması (ENİT destekli öğretim alanında, pedagoji ve teknoloji
genellikle ayrı olarak ele alınır; pedagoji genellikle, teknolojik
bir tasarımın temeliyle tam anlamıyla bütünleştirilmiş olmaktan
çok, teknoloji üzerine temellendirilmiş görünmektedir.)
b) Sağlam kuramsal çerçeveler geliştirilmesi (sağlam
kuramsal çerçevelere dayanma olanağı, güvenilir yenilikçi
referans modellerine ulaşmak amacıyla, henüz oluşmuş birçok
olumlu deneyime ilişkin konsepti sağlayan temel etkenlerden
biridir.)
c) Eğitimde ENİT kullanımına ve etkilerine ilişkin bir
anlayış geliştirilmesi. Bu, olumsuzlar ya da sorunsal olanlar
kadar olumlu yönleri de dikkate almak anlamına gelmektedir.
ç) Temel ve uygulamalı araştırmalarla geliştirme araştırmaları arasında olduğu kadar, kamu araştırmaları ve özel
sektör tarafından yapılan araştırmalar arasında da uygun bir
denge kurmak.
• Araştırma sonucu, uygulama, karar verme ve kaynak
geliştirme için açık bir kaynak olarak geniş ölçüde ulaşılabilir
hale getirilmelidir.
• Gelişmekte olan ülkelerin sistematik olarak dahil edildiği
araştırma ağları kurulması.
• Araştırma, yalnızca batılı değil bütün kültürleri göz
önüne almalıdır. Araştırma sonuçları, genellenme ve farklı
kültürlere uyarlanma olanağı açısından eleştirel olarak gözden
geçirilebilmelidir.
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• Araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında karşılıklı bir
anlayışın kurulması ve geliştirilmesi.
• Resmi olmayan öğrenim dahil farklı öğrenim durumlarına
ilişkin araştırmayı teşvik etmek.
6. Öğretmenler
Enformasyon ve bilgi toplumu, öğretmenlerin rolünde
ve görevinde sürekli bir değişime yol açmaktadır. Bilgi
toplumunda öğretmen olmak, yeni özel yetkinlikler gerektirmektedir: bir öğretmen ağ tabanlı bir dünyayla ve yeni işbirliği
ve eşgüdüm biçimleriyle ilgilenmek zorundadır; bir öğretmen
bilginin önemli bir rol oynadığı bir toplumla ilgilenmek zorundadır; bir öğretmen yaşam boyu öğrenimle ilgilenmek zorundadır. Ağ tabanlı bilgi toplumu, öğretmenlerin yalnızca yerel
olarak kendi okullarında değil, fakat bölgesel, ulusal ve küresel
olarak da daha işbirlikçi bir biçimde çalışmalarına neden
olmaktadır. Bu nedenle, öğretmenlik mesleğinin, güçlü ve hızlı
bir biçimde evrilmesi gerekmektedir.
Öğretmenlerin eğitim sisteminin temel özneleri oldukları
ve eğitimin evrimleşmesine yardımcı oldukları açıkça görülmektedir. Bu nedenle, bizler, onların eğitim politikalarının
oluşturulmasındaki önemli merkezi rollerini hesaba katmalıyız; öğretmenleri eğitmek ve eksiklerini gidermek, uluslararası
ağlara bütün öğretmenleri dahil etmek için, gelişmekte olan
ülkelerle birlikte bütün ülkelere yardım etmek, bizim ortak
sorumluluğumuzdur. ENİT, öğretim ve öğrenimi değiştirmektedir, fakat, ana sorun, teknoloji değildir. Bizler, her zaman
şunu anımsamalıyız: “Teknoloji önemlidir, fakat iyi öğretmenler ve iyi öğretim daha önemlidir.”
Öneriler:
• Eğitim politikaları, öğretmenleri, eğitimin, eğitimin
evriminin ve bilgi toplumunun oyuncularının ve yurttaşlarının
hazırlanmasının temel özneleri olarak görmelidir.
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• Öğretmenlik mesleği, daha çekici hale getirilmelidir; iyi
eğitimli öğretmen sayısı artırılmalıdır.
• Öğretmen eğitimi, sadece bilgi ve bilgi aktarımını değil,
fakat aynı zamanda insani ve sosyal bileşenleri de içermelidir;
öğretmenlerin, insanlarla ve toplum bağlamında çalışması
sağlanmalıdır.
• Öğretmenler; ENİT entegrasyon becerileriyle güçlendirilmelidir.
• Yeniliklerin yayılımını kolaylaştırmak için, yenilikçi
öğretmenler yetkilendirilmelidir ve toplulukların yeniliği
uygulanması desteklenmelidir.
• Öğretmenler, yaşam boyu öğrenim bağlamına dahil
edilmelidir. Yaşam boyu öğrenim bağlamında öğretmenliğin
mesleki gelişimi, ENİT bilgisini ve uzmanlığını içermelidir. Bu
bilgi, yalnızca teknolojik zihin yeteneklerini değil, fakat aynı
zamanda, örneğin alanın bugünün anlaşılması için zorunlu
olan tarih bilgisi gibi bilgisayar ve bilgisayar biliminin kültürel
ve bilişsel kökenlerini de içermelidir-eğitimde ENİT’e ilişkin
inançlar, istekler, niyetler ve bunların nasıl evrimleştiği.
• Sistematik biçimde gelişmekte olan ülkeleri kapsayarak,
öğretmenlerle ilgili uluslararası ağlar, geliştirilmeli ve
etkinleştirilmelidir.
EK
Olası Eylemlerin bir Listesi
Öneriler geliştirdiğimiz bu alanların her biri için, önerileri
yaşama geçirmek amacıyla bir dizi olası eylem sunuyoruz. Bu
eylemler 3 temel düzeye yönelmektedir:
D1: Sosyal düzey.
D2: Öğrenim ve öğretim düzeyi.
D3: Teknoloji ve altyapı düzeyi.
Bu üç düzeyin bütün paydaşları, önerileri ve eylemleri
çalışmalarında dikkate almaya çağırılmaktadır.
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1. Sayısal Dayanışma
(D1- Toplum) Bütün öğrenciler ve onların öğretmenleri için
sayısal enformasyona, içeriğe ve medyaya eşit ve açık erişim
sağlayın.
• Herkes, kendi ana dilinde, temel ENİT ürünlerine,
hizmetlerine ve kullanıcı bilgisine eşit erişime sahip olmalıdır;
• Sayısal enformasyonu “serbest içerik” ve “web üzerinde
açık” hale getirmek, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler
arasındaki bilgi uçurumunu azaltmanın ve anlaşmazlık ve
hoşgörüsüzlüğü azaltmanın güçlü bir yoludur;
• ENİT politikalarını geliştirme ve uygulamada ortak
sahiplik ve sorumluluk için bir iklim yaratılması gereklidir;
• Ortaklık çerçeveleri, hükümetlerin açıkça belirlenmiş politikaları ve hedeflerinin rehberliğine gereksinim duymaktadır;
• Karar vermede, her zaman yurttaş merkezli; kendiliğinden işbirlikçi, yararlananların kusursuz olarak gördüğü ve
şeffaf fakat yine de hesap verebilir bir odak benimseyin;
• Sayısal Dayanışma Fonu’nda Sivil Toplumun ve Sivil
Toplum Örgütlerinin rolünü belirleyin.
• Bir sonraki Kentler ve Yerel Yetkililer Dünya Zirvesi’nin,
bütünleşmiş bir ENİT eylem planının geliştirilmesi yanı sıra
büyüme rekabet edebilirliğinin kaldıracı olarak eğitimin
geliştirilmesine odaklanması önemlidir.
(D2 – Öğrenim ve Öğretim) sayısal iletişim ağlarına ulaşın
ve dünyanın farklı bölgelerinde öğrenciler ve öğretmenler
arasında etkileşim ve işbirliği kurulmasının destekleyin.
• Her öğrencinin ENİT’e erişim hakkını tanıyın.
• E-öğrenime ilişkin ortak kalite değerlendirme ölçütlerini
oluşturun. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gibi ortaklaşa
kabul edilmiş kredi sistemleri.
• ENİT, yerel yönetim politikalarına yerleştirilmelidir.
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• Yerel yönetim, bir enformasyon toplumunun amaçlarına
ulaşmada uzun dönemli bir bakış açısı geliştirmelidir– çabuk
çözümler değil.
• Kullanıcılar, yani öğreniciler, öğretmenler eğitmenler,
vb. kendilerini itici bir güç olarak değerlendirmelidir, yalnızca
tüketici gibi davranmamalıdır. Eğitime ilişkin etkinliklerin
sosyal boyutuna odaklanmayı sürdürmek zorunludur ve
bunlar yalnızca iş ve pazar sorunlarına indirgenmemelidir.
• Yeni kurulan Sayısal Dayanışma Fonu, sadece yenilikler
olarak finanse edilen ve başka türlü sürdürülemeyecek olanlar
başta olmak üzere, başarılı geliştirme projelerini desteklemeye
ve genişletmeye yardımcı olmalıdır, böylece dışlanan insanlar
ve ülkeler enformasyon toplumu çağına girebilir.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı) Bilgiyi, deneyimi ve farklı bakış
açılarını paylaşmaları için öğrenciler arasında küresel bir
işbirliği için bir altyapı sağlanması.
• Elektronik etkileşimin standardizasyonu gereklidir.
• Bütün eğitim kurumları, öğretimi kolaylaştıracak geniş
bant bir internet bağlantısına gereksinim duymaktadır ve bu
bağlantıların sağlanması devlet desteği ile karşılanmalıdır.
• Hükümetler, bir enformasyon toplumunun oluşmasını
sağlamak için elektronik bir portal (e-hükümet) oluşturmalıdır
ve bu e-portal yurttaşların gereksinimlerine dayanmalıdır.
• Enformasyonu yerel ve genel yönetimler içinde iletmek
için, bir kentin ve yerel hükümetin enformasyon ve iletişim ağı,
Birleşmiş Milletler tarafından kurulmalıdır.
• Sayısal Dayanışma Fonu, telekomünikasyona ve
internete düşük maliyetli erişimi geliştirmelidir.
• Sayısal Dayanışma Fonu, ücretsiz ve açık kaynak yazılım
geliştirmelidir.
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2. Öğreniciler ve Yaşam boyu Öğrenim
(D1 - Toplum) Eğitim Sistemindeki Değişimler.
• Bizlerin, bütün öğrencileri yaşam boyu öğreniciler olarak
görmemiz gerekmektedir.
• Değişim süreci, yalnızca eğitim yöntem ve araçlarını
değil, fakat aynı zamanda farklı içerikleri ve onların göreli
önemlerini de kapsamalıdır.
• ENİT bilgi, anlayış ve becerilerinin ölçülmesi, bugünün
(sayısal/enformasyon) toplumunda bütün öğrenicilerinin
değerlendirilmesinin bir parçası olmalıdır.
• Teknolojileri eğitim sürecine uygularken kültürel ve
sosyal bağlamlara her zaman önem verin.
• Eğer eğitim stratejileri ve öğrenicilerin meşgul olduğu
etkinlikler uygun bir biçimde gözden geçirilip düzeltilmezse,
ENİT tabanlı araçları ulaşılabilir hale getiren pedagojik bir
bakış açısına göre, teknoloji ve pedagojinin beraberliği yararsız
gibi değerlendirilmektedir.
• E-öğrenmenin yönünü içerikten etkinliğe doğru değiştirmek.
• Resmi olmayan öğrenim için, okullardaki binalardan ve
çalışma koşullarından daha çok yararlanılmalı ve bunlara daha
çok başvurulmalıdır, böylece öğreniciler daha iyi uyum sağlayabilirler ve öğrenim daha etkili olur.
• Teknoloji, yalnızca pedagojik varsayımlara ve mevcut
eğitim kurumlarının örgütsel yapısına gönderme yapamaz.
Kurumsal olmayan ve örgün olmayan düzenlemeleri içeren
yeni öğretme ve öğrenme modelleri ve rollerinin araştırılması
gerekmektedir.
• Sosyal olarak engellilerin öğrenimi, ENİT kullanımıyla
daha iyi motive edilebilir.
• Öğrenciler, okulda daha işbirlikçi becerileri öğrenmelidir.
ENİT bunun gerçekleştirilebileceği yolları sağlamaktadır.
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• Kız çocukları farklı öğrenme biçimlerine sahip olduğu
için, ENİT eğitimi, bir toplumsal cinsiyet sorunudur ve sosyal
destek gerekmektedir. Belli ilgili yetenekler de (uzaysal beceriler gibi) toplumsal cinsiyetle ilgilidir.
• Bilgisayar oyunları, bilgisayar destekli öğrenimin ihmal
edilmiş, ancak çok önemli bir alanıdır; bu oyunlar eleştirel
düşünceyi, stratejik ve mantıksal becerilerin yanı sıra işbirliği
ve müzakere yeteneklerini de geliştirebilir.
• Okulların, zaten önemli ENİT becerilerine sahip olarak
eğitime başlayan genç öğrencilerin isteklerine uyum sağlaması
gerekmektedir.
• Çevrimiçi öğrenim çevresinin dikkatlice ve neyin işe
yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için geliştirilen araçlara
uygun biçimde planlanması gereklidir.
Yaşam boyu öğrenim, ENİT yoluyla, eğitimin ekonomik,
sosyal, kültürel ve siyasal gelişmesinin güvenceye alınmasını
gerektirmektedir.
(D2 – Öğrenim ve Öğretim)
• Temel becerileri, okuma yazma ve aritmetik yeterliliğini
geliştirin.
• Genel beceriler -iletişim becerileri, işbirliği becerileri
gibi- gittikçe daha çok önem kazanmaktadır.
• Öğrenciler ve öğretmenler, öğrenim ve öğretimde
kullandıkları teknolojilerin dayatılmasından çok bunları
kendilerinin seçmesini daha iyi karşılarlar.
• ENİT’in okullara nasıl entegre edileceğini; daha çok
öğrenciye daha çok erişim sağlamada nasıl daha esnek olunabileceğini yeniden düşünün.
• ENİT’e etik bir erişimi garanti edin.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı) Erişilebilir, satın alınabilir,
kapsamlı ve güvenli ENİT.
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• İnternet güvenliği, küresel bazda büyük bir kaygıdır
ve aileler, öğrenciler ve topluluklar güvenli internet kullanımı
konusunda eğitilmedikçe dünya gençliği tehlikededir.
• Sayısal öğrenme çevrelerinin erişilebilirliği ve bir
engeli/işlevsel bozukluğu olan öğrencilere ilişkin sayısal
öğrenme malzemeleri konusundaki dikkatin/farkındalığın
daha da artırılması
• Öğrencilere ilişkin verilerin kesinliği, uygunluğu ve
güncelliğinin, bir yönetim sistemini etkili bir hale getirmede
çok önemli olduğunun farkına varın.
• Öğrenim, meta-veri-etiketli kaynak materyali kullanarak,
tek tek öğrencilerin gereksinimlerine uygun hale getirilmelidir.
• Öğrenim sistemleri, öğrencilerin gereksinimlerine ve
birlikte çalışmalarını sağlamaya uygun hale getirilmelidir.
• ENİT meslek alanında, uluslararası ve mesleki işbirliği
geliştirilmelidir: uluslararası ve siyasal örgütler arasında yeni
birleşmelerin denenmesi, vb.
• Farklı yaş gruplarına göre portallar geliştirilmesi. Bir
“meta-sayısal kütüphane”nin sağladığı muazzam verinin daha
akıllıca kullanımının sağlanması.
3. Karar Verme Stratejileri
(D1- Toplum)		
• Ulusal girişimler ve politikalar, eğitim teknolojilerinin
kullanımını teşvik etmelidir ve teknoloji kullanan toplulukları
desteklemelidir.
• Ulusal politikaların entegrasyonun ne anlama geldiğine/
nasıl anlaşıldığına daha çok önem verilmesi gerekmektedir.
• Hükümetler, bir enformasyon toplumu yaratılması fikrini
desteklemek için bir elektronik portal (e-hükümet) kurmalıdır ve
bu e-portal yurttaşların gereksinimlerine dayanmalıdır.
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• Değişen bir dünyada, bizlerin etkili politikalar geliştirebilmek için, yaşam boyu öğrenicilerin mesleki ve özel yaşamlarında ne yaptığı konusunda bir fikre sahip olmamız gerekir.
• Kamu-özel ortaklıkları bir çerçeve aracılığıyla yürütülen
politikalar olmalıdır.
• ENİT, bilgisayarlardan daha fazlasıdır. ENİT, unutulmaması gereken diğer birçok aracı (Kişisel sayısal asistanlar, cep
telefonları, sayısal yayınlar, v.b.) içerir.
• ENİT, yerel yönetim politikalarına yerleştirilmelidir.
• Eğitim aktörleri, sivil toplum, gençlik ve diğer grupların
görüşü, bugün karar verme süreçlerine egemen olan siyasal ve
endüstriyel liderler tarafından dikkate alınmalıdır.
• Kamu-özel ortaklıkları, sivil toplumu da kapsamalıdır.
• Hükümetin önemli ENİT seçimleri ve kararlarında sivil
topluma uygun gelen yerleri belirleyin.
(D2 – Öğrenim ve Öğretim)
• Teknoloji kullanımına odaklanmayı sürdürün (örneğin,
müfredattaki yerinin artırılması yoluyla).
• Yerel ENİT girişimlerini teşvik edin ve yerel kapasiteleri
geliştirin.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı)
• Açık kaynak yazılım kullanımını teşvik edin
• İleri doğru giderken, teknolojinin işletimi, finansmanı ve
sürdürülmesinin koşulu sağlanmalıdır.
• Bir ilke olarak, finansman önerileri, olası eğitim
uygulamalarıyla üzerine inşa edilecek bir ENİT bileşenine
sahip olmalıdır (örn; bir alandaki yolları geliştirecek bir uygulama, aynı zamanda fiber optik kablolar döşemek için bir bütçe
doğrusuna sahip olmalıdır).
• Yerel yönetimler, her yeri birbirine bağlamak için, “son
mil konusu”na önderlik etmelidir.
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4. Ağ İletişimi
(D1- Toplum)
• Ortaklıkları teşvik etmek ve geliştirmek için ağ iletişimini
kullanın.
• Bütün paydaşların dahil edilmesi.
(D2 – Öğrenim ve Öğretim)
• Ortak çalışma, değişim ve işbirliğini kolaylaştırmak için
ENİT kullanın.
• Etkileşimi kolaylaştırın ve etkinlik için yeni öğrenme
alanları yaratın.
• İzlenecek ortak amaçlarla, eğitim alanında sanal
topluluklar oluşturun.
• Ortak öğrenim ve tartışma için forumlar kullanılmalıdır.
• Yaratıcılık, eğitimde (ve öğretmen eğitiminde) önde
gelen teşvik edici bir ilke olmalıdır.
• Bir “Herkes için Eğitim” biçimi olarak ağlar aracılığıyla
e-öğrenimi geliştirin.
• E-öğrenimden, bağlantılı ve ağ tabanlı öğrenime (sayısal
ya da S-öğrenime) geçin.
• Küresel bir düzeyde mükemmellik için araştırma ağları
oluşturun ve genişletin.
• En uzak toplulukları bile iyileştirmek ve geliştirmek için,
ENİT eğitimine ilişkin katkıları ve gelişmeleri, dünya çapında
her gün paylaşın.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı)
• Enformasyon paylaşımını (ölçek ekonomilerine yarar
sağlayacak enformasyonun ve kolaylıkların paylaşımını)
artırmak için, sayısal altyapı aracılığıyla, belediyeleri, okulları,
üniversiteleri, sağlık örgütlerini, vb. ağa bağlayın.
• Bütün okulları birbiriyle bağlantılı hale getirme kapasitesini (teknik-üretim, yerleştirme ve yeni bir ürünün pazara
girişi) güvenceye alın.
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• Çok sektörlü bir yaklaşımla, okul laboratuvarları, gezici
kütüphaneler, sanal sınıflar, yenilik merkezleri, vb. sağlayın.
• İşbirlikçi ve ağ tabanlı öğrenim çevreleri sağlayın.
• Altyapılarda birlikte işlerliğin yaratılmasında, web
hizmetleri gibi işbirliği olanaklarının kullanımını cesaretlendirin.
5. Araştırma
(D1- Toplum)
• Eğitimde ENİT kullanımı, etkili olmalıdır ve düzenli
olarak geliştirilmelidir.
• Batılı ülkeler dışında, ENİT’le ilgili eğitim sorunları
üzerine araştırmaları destekleyin.
• E-öğrenime ilişkin öğrenci değerlendirmeleri, daha
dikkatli bir biçimde yapılmalıdır ve e-öğrenim çevreleri içinde
beslenmelidir.
• Öğrenci çeşitliliği sorunlarını kapsayacak çevrimiçi
öğrenim araştırma ve uygulamalarında odaklanın.
• Tecimsel genel amaçlı ürünler kadar şık, ancak pedagojik
özellikleri olan öğretim yazılımına gereksinim vardır.
• Öğretimden öğrenime doğru bir yön değişimi,
girdiden çıktıya ve çıktıdan etkiye doğru bir yön değişimini
gerektirmektedir.
• Kendiliğinden “ENİT kültürü”ne sahip olan genç araştırmacıları, üst araştırma etkinliklerine uyum sağlamalarını
hızlandırmak için, araştırma ağlarıyla tanıştırmak önemlidir.
•Araştırmalar için internet kullanımına yol açacak bir
e-araştırma kültürü geliştirin.
(D2 – Öğrenim ve Öğretim)
• Eğitim teknolojisinin tasarımı, uygun pedagojik araştırmalardan kaynaklanan yaygın bir uzlaşmaya dayanan anlamlı
pedagojik süreç örneklerini içermelidir.
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• İlgili süreçleri yeniden üretebilmek için, hangi öğretim
ve öğrenim uygulamaları başarılıdır ve etkili öğretim ve
öğrenimin haritasını yapmak nasıl mümkün olabilir sorularına
ilişkin araştırmalara yönelme gereksinimi vardır.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı)
• Bizler, iyi fikirleri ve prototipleri hızla ürüne dönüştürebilmek için, üniversiteler ve endüstri arasında işbirliğine
olanak sağlayan güvenilir bir sistem kurmalıyız.
6. Öğretmenler
(D1- Toplum)
• Eğitimde bilgisayarlara ilişkin en önemli olanak öğretmendir. Öğretmenlerin eğitimine ve motivasyonuna daha çok
önem verilmelidir.
• Öğretmenlik mesleğinin gelişmesi için beceriler ve yeterlilikler konusunda uluslararası bir anlaşma, ENİT eğitimini
geliştirebilir.
• Uygulayıcıları güçlendirin ve araştırmacılar, uygulayıcılar ve karar organları arasında işbirliğini sürdürün.
• Öğretmenlere, bütün ülkelerde, teknoloji alanında bir
vergi indirimi sağlanmalıdır.
• Öğrenim paketlerinin kültürel düzeyler boyunca
iletimi sırasında kültürel, eğitsel ve pedagojik emperyalizmin
etkilerine karşı koyun.
• Öğretmenlerin uygulamalarını sorgulamaları için felsefi
temellere gereksinimi vardır.
• Öğretmenler, sınıftaki liderlik rollerini sürdürmelidir bu
kadar çok teknoloji zararlıdır.
• Öğretmenlerin, ENİT tabanlı öğretim ve öğrenim
etkinliklerini planlama ve örgütlemeye harcadığı zaman,
mevcut iş süresi içinde sayılmalıdır ve mevcut okul süreleri
dışında evlerinde gerçekleştirdikleri ek bir etkinlik olarak
düşünülmemelidir
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(D2 – Öğrenim ve Öğretim)
• ENİT’in eğitimde iyi kullanımı, pedagojide değişiklikler
gerektirmektedir.
• ENİT’in eğitimde etkili kullanımında, iyi öğretme becerileri, iyi ENİT becerilerinden daha önemlidir.
• ENİT’in pratik kullanımı konusundaki öğretmen topluluklarının geliştirilmesi, bütün okul düzeylerinde öğretmenlerin daha çok dahil edilmesini besleyecek değerli bir olanaktır.
• Çevrimiçi öğrenimi destekleyen yazılımın seçimi,
ENİT uzmanlarıyla öğretmenlerin görüşmeleri yoluyla
gerçekleştirilmelidir.
• Öğrenim Yönetimi Sistemleri, pedagojiyi denetlememelidir. Bu sistemler, öğretmenin varlığını perdelememeli ya da
ortadan kaldırmamalıdır.
• Temel ENİT becerisi eğitimine hâlâ gereksinim duyulmaktadır, ancak bu yetişkin öğrenici düzeyine göre dikkatli bir
biçimde ayarlanmalıdır. Bu model, özellikle gelişmekte olan
ülkeler için kullanışlıdır.
• Örnek niteliğindeki bir “bilgisayar bağlantılı” öğretmen,
bilgisayar etkinliklerine dayanan sınıf ödevi sırasında öğrencileri etkin biçimde bilgisayar kullanmaya teşvik edebilecek
olanakları bilinçli olarak planlamalıdır.
• Temel ENİT kavramlarının, konulara ve ana fikirlere
yerleştirilmesi, öğrencileri “Enformasyon Teknolojisinde İyi”
hale getirmek için önemlidir.
(D3 – Teknoloji ve Altyapı)
• Bilgisayarlar ve yazılımlar, meslek araçları olarak eğitimciler için ulaşılabilir hale getirilmelidir.
• Kamu görevlilerini yetkilendirin: öğretmenlere ve okul
müdürlerine erişin; eğitimciler arasında ENİT okuryazarlığını
artırın.
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ENFORMASYON TOPLUMU
TUNUS GÜNDEMİ
18 Kasım 2005
GİRİŞ
1. Cenevre Eylem Planı’nın uygulanması görevinin zaten
sürdürülmekte olduğunu dikkate alarak ve ilerleme sağlanan,
ilerlemenin sağlanmakta olduğu ve bir ilerleme olmayan
alanları belirleyerek, artık ilkelerden eyleme geçme zamanının
geldiğinin farkındayız.
2. Cenevre’de ifade edilen taahhütleri bir kez daha onaylıyoruz ve Tunus’ta, Enformasyon Toplumu Tunus Gündeminde
sözü edildiği üzere, Cenevre ve Tunus kararlarını izleme ve
yerine getirmenin yanı sıra, sayısal eşitsizliği giderecek finansal
mekanizmalar, internet yönetişimi ve ilgili konular üzerinde
odaklanarak onları destekliyoruz.
Kalkınma İçin ENİT’e İlişkin Sorunları Gidermeye
Yönelik Finansal Mekanizmalar
3. BM Genel Sekreterine Finansal Mekanizmalar Çalışma
Grubu (FMÇG) yaratılmasındaki çabalarından dolayı teşekkür
ediyor ve raporları için üyelere saygılarımızı sunuyoruz
4. FMÇG’nin görevinin Kalkınma için ENİT’e ilişkin
zorlukların giderilmesine yönelik mevcut finansal mekanizmaların yeterliliğinin gözden geçirilmesini üstlenmek olduğunu
anımsatırız.
5. FMÇG raporu, gelişmekte olan ülkelerde hem
özel sektörde hem de kamu sektöründe ENİT’in finansmanını sağlayan mevcut mekanizmaların karmaşıklığını
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sergilemektedir. Rapor, bunların gelişebileceği alanlarla,
gelişmekte olan ülkeler ve onların gelişmiş ortakları tarafından ENİT’e daha yüksek öncelik verilebilecek alanları
tanımlamaktadır.
6. Raporun incelenmesinin sonucuna dayanarak, Cenevre
İlkeler Bildirgesinde sözü edilen gönüllü bir Sayısal Dayanışma
Fonu oluşturulması da dahil finansal mekanizmaların geliştirilmesi ve yenilenmesini göz önünde bulunduruyoruz.
7. Sayısal eşitsizliğin varlığının ve bunun sınırlı kaynaklara
sahip olmalarına karşın kalkınma planlarında birbiriyle rekabet
içinde olan hedeflerle kalkınma fonlarına yönelik talepler
arasında seçime zorladığı birçok ülkede yarattığı sorunların
farkındayız.
8. ENİT altyapı ve servislerine yeterli ve sürdürülebilir yatırımlar, kapasite geliştirme ve uzun yıllar sürecek bir
teknoloji transferiyle aşılabilecek olan sayısal eşitsizliği giderme
sorununun boyutunun farkındayız.
9. Sayısal ve gelişmişlik uçurumlarını kapatma çabamızda,
uluslararası topluluğu, ENİT’i de içeren teknoloji transferini,
üzerinde çok taraflı anlaşmaya varılan koşullarda ilerletmeye;
teknik işbirliği ve bilimsel ve teknolojik kapasitenin oluşturulması yoluyla, kalkınma peşindeki gelişmekte olan ülkelerin teknolojiden yararlanmalarına yardım etme amacıyla politikalar
ve programlar benimsemeye çağırıyoruz.
10. Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarının esas
olduğunun farkındayız. Cenevre Eylem Planı Sayısal Dayanışma Gündemine göre, Monterrey Kalkınmanın Finansmanı
Uzlaşması kalkınma için ENİT’i ilerletecek yeterli ve uygun
finansal mekanizmaların temelidir.
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11. Cenevre İlkeler Bildirgesi’nin 16. paragrafında belirtildiği gibi, gelişmekte olan dünyanın, ENİT sektöründe çok sayıda soruna yol açan özel ve belirli parasal kaynak
gereksinimleri ve Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına
ulaşmaları için özel parasal kaynak gereksinimleri üzerinde
odaklanmaya çok ciddi bir gereksinim olduğunun farkındayız
ve kabul ediyoruz.
12. Kalkınma için ENİT finansmanının, ENİT’in sadece bir
iletişim aracı olarak değil, fakat aynı zamanda kalkınmayı kolaylaştırıcı ve Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmanın bir aracı olarak rolünün giderek artan önemi bağlamına
yerleştirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz.
13. Geçmişte, çoğu gelişmekte olan ülkede ENİT altyapısının finansmanı kamusal yatırımlara dayanmaktaydı. Son
zamanlarda, sağlam bir düzenleyici çerçeveye dayanarak, özel
sektörün katılımının teşvik edildiği ve sayısal eşitsizliği gidermeyi amaçlayan kamusal politikaların uygulandığı yerlerde
önemli bir yatırım akışı meydana gelmiştir.
14. İletişim teknolojisindeki gelişmelerin ve yüksek hızlı
veri ağlarının gelişmekte olan ülkelerin ve ekonomisi geçiş
döneminde olan ülkelerin, kendi karşılaştırmalı üstünlükleri
temelinde ENİT-tabanlı hizmetlerde küresel pazara katılmaları
için olanaklarını sürekli artırmakta oluşu bizleri çok cesaretlendirmektedir. Ortaya çıkan bu fırsatlar, bu ülkelerdeki ENİT
altyapı yatırımları için güçlü bir ticari temel sağlamaktadır.
Bu yüzden hükümetler, ENİT altyapısının zorunlu yatırımında ve yeni hizmetlerin geliştirilmesinde, olanak sağlayıcı ve
rekabetçi bir çevreyi desteklemek için ulusal kalkınma politikaları çerçevesinde eyleme geçmelidir. Aynı zamanda, ülkeler,
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bu ülkelerin ENİT-tabanlı hizmetler için küresel pazara süregelen katılımını engellemeyecek, önlemeyecek ve cesaretini
kırmayacak politikaları izlemeli ve önlemleri almalıdır.
15. Gelişen dünyada kullanışlı erişilebilir enformasyon
içeriği alanının genişletilmesi karşısında çok sayıda sorun
olduğuna dikkat ederiz; özellikle, ENİT altyapısında
odaklanma nedeniyle bu alan sık sık gözden kaçırıldığından,
çeşitli içerik ve uygulama biçimlerinin finansmanı yeni bir
dikkat gerektirmektedir.
16. Yatırımların ENİT’e çekilmesinin, bütün düzeylerde iyi
yönetişimi içeren olanak sağlayıcı bir çevreye; ulusal gerçeklikleri yansıtan destekleyici, şeffaf ve rekabet öncesi bir politika ve
düzenleyici çerçeveye yakından bağlı olduğunun bilincindeyiz.
17. Ulusötesi şirketlerin ortak sosyal sorumluluğu,
iyi yönetişimi ve sayısal eşitsizliği giderme çabalarımızda
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına
katkılarına ilişkin konularda ileriye yönelik bir diyalog kurma
çabasındayız.
18. Pazar güçlerinin, gelişmekte olan ülkelerin ENİT-tabanlı
küresel hizmet pazarına tam katılımını tek başlarına garanti
edemeyeceklerini vurguluyoruz. Bu yüzden, ulusal ve uluslararası düzeylerde yaşayabilir ve rekabetçi bir ENİT altyapısı ve
ENİT-tabanlı hizmetleri geliştirmek için bütün ülkelere özellikle Cenevre İlkeler Bildirgesinin 16. paragrafında söz edilenlere
olanak vermeyi amaçlayan uluslararası işbirliği ve dayanışmayı
güçlendirmeyi teşvik ediyoruz.
19. ENİT altyapısının kamu sektörü yanında, özel sektör
tarafından finansmanının birçok ülkede önemli bir rol oynadığının ve yerel finansmanın Kuzey-Güney akışı ve Güney-Güney
işbirliğiyle artırılmakta olduğunun farkındayız.
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20. Sürdürülebilir özel sektör altyapı yatırımlarının artan
etkisinin bir sonucu olarak, çok taraflı ve ikili kamu finansmanı
sağlayanların, kamusal kaynakları Yoksulluğun Azaltılması
Stratejisi Belgeleri ve ilgili programlar, politika reformları,
ENİT’in anaakışı ve kapasite geliştirilmesi dahil başka kalkınma
hedeflerine yönlendirmekte olduklarının farkındayız. Bütün
hükümetleri, kalkınma stratejilerinde, radyo ve televizyon
yayını gibi geleneksel ENİT’i de içerecek biçimde, ENİT’e gerekli önceliği vermeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, ikili finans sağlayıcıları yanında çok taraflı kuruluşları da bölgesel ve daha geniş
ulusal ENİT altyapı projelerine ve ilgili kapasitenin geliştirilmesine daha fazla finansal destek sağlamaya teşvik ediyoruz.
Bu kurumların, yardım ve ortaklık stratejilerini gelişmekte olan
ülkelerin ve ekonomisi geçiş döneminde olan ülkelerin yoksulluğu azaltma stratejilerini içeren kendi ulusal kalkınma stratejilerinde koyduğu önceliklere göre ayarlamaları gereklidir.
21. Kamusal finansın, kırsal alanların ve gelişmekte olan
küçük ada devletlerindekiler ve denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerdekiler dahil dezavantajlı nüfusun ENİT’e ve
hizmetlere erişimini sağlamada çok önemli bir rolü olduğunun
farkındayız.
22. ENİT’le ilişkili kapasite geliştirme gereksinimlerinin
bütün gelişmekte olan ülkelerde son derece öncelikli olduğunu,
ancak kalkınma için ENİT’i destekleyen birçok farklı finansman
mekanizması olmasına karşın mevcut finansman düzeylerinin
gereksinimleri karşılamaya yetmediğini görmekteyiz.
23. Daha çok finansal kaynağa gereksinim duyan birçok
bölge olduğunun ve buralarda mevcut kalkınma için ENİT
finansmanı yaklaşımlarına bugüne kadar yeterince önem verilmediğinin farkındayız. Bu alanlar:
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a) Özellikle düzenleyiciler ve diğer kamu-özel sektör çalışanları ve örgütleri için ENİT kapasite geliştirme programları,
materyaller, araçlar, eğitsel finansman ve uzmanlaşmış eğitim
girişimleri;
b) Uzak kırsal alanlarda, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde, denize çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerde
ve kendine özgü teknolojik ve pazar sorunları olan diğer bölgelerde ENİT hizmet ve uygulamalarına iletişim erişimi ve
bağlanabilirlik;
c) Yasal, düzenleyici ve finansal çerçeveler dahil eşgüdümlü
politikalar gerektirebilecek, finansmanı geliştirecek ve deneyimlerin paylaşılmasından ve en iyi uygulamalardan yarar
sağlayacak ekonomik yönden dezavantajlı bölgelerde ve sınırlar
arasında ağ bağlantısı kurmak için bölgesel omurga altyapısı,
bölgesel ağlar, Ağ Erişim Noktaları ve ilgili bölgesel projeler;
ç) Daha çeşitli hizmet ve uygulamaların dağıtılmasını
kolaylaştıracak, yatırımı destekleyecek ve hem mevcutlara hem
de yeni kullanıcılara satın alınabilir fiyatlardan internet erişimi
sağlayacak geniş-bant kapasitesi;
d) Cenevre İlkeler Bildirgesinin 16. paragrafında anılan
ülkelere, özellikle en az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan
küçük ada devletlerine, uluslararası bağışların dağıtımının
etkinliğini ve daha düşük geçiş maliyetlerini sağlamaya uygun
biçimde eşgüdümlenmiş yardım;
e) ENİT’in, yoksulluğun ortadan kaldırılması stratejilerinin
uygulanmasına ve özellikle sağlık, eğitim, tarım ve çevre alanlarındaki sektör programlarına entegrasyonunu amaçlayan
ENİT uygulamaları ve içerik.
Ayrıca, kalkınma için ENİT’le ilgili ve yeterince ilgi gösterilmemiş aşağıdaki başka konuları da göz önünde bulundurmaya gereksinim vardır:
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f) Enformasyon toplumunun sürdürülebilirliğine ilişkin
projeler, örneğin ENİT altyapısının bakımı.
g) KOBİ’lerin, finansman gereklilikleri gibi özel gereksinimleri.

ğ) ENİT uygulamalarının ve teknolojilerinin gelişmekte
olan ülkeler tarafından yerel olarak geliştirilmesi ve üretilmesi.
h) ENİT’le ilişkili kurumsal reformlar konusundaki
etkinlikler ve yasal ve düzenleyici çerçevelerin kapasitesinin
genişletilmesi.
ı) ENİT projelerinin ve önemli ENİT bileşenleriyle ilgili
diğer projelerin etkisini ve etkililiğini en uygun hale getirmeyi amaçlayan örgütsel yapıların ve iş süreci değişiminin
geliştirilmesi.
i) Eğitim, sağlık ve geçim desteği gibi alanlarda iletişim
kurmak için ENİT hizmetleri sunan yerel topluluklara dayanan
yerel yönetim ve girişimler.
24. Kamusal finansman programları ile kamusal ENİT kalkınma girişimlerinin eşgüdümlenmesinde asıl sorumluluğunun
hükümetlere düştüğünü kabul ederek; ulusal çerçevede hem
bağışlayıcılar hem de alıcılar için daha ileri çarpraz-sektörel ve
çarpraz-kurumsal eşgüdümün üstlenilmesini öneriyoruz.
25. Çok taraflı kalkınma bankaları ve kurumları, kendi
mevcut mekanizmalarını ENİT’in gelişmesinde ulusal ve bölgesel talepleri karşılamaya ayarlamalı ve uygun olduğunda
yenisini tasarlamalıdır.
26. Finansal mekanizmalara adil, evrensel erişebilirlik
ve onlardan daha iyi yararlanmak için aşağıdaki ön koşulları
kabul ediyoruz:
a) Evrensel erişimi ve özel sektörün yatırımlarını çekmeyi
amaçlayan politika ve düzenleyici teşvik tedbirlerinin
oluşturulması.
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b) Ulusal kalkınma stratejilerinde ENİT’in kilit rolünün
belirlenmesi, kabulü ve gerektiğinde e-stratejilerle birlikte
ayrıntılandırılması.
c) Ulusal evrensel hizmet/erişim finansmanının kullanımının ve bu mekanizmaların ve yerel kaynakları harekete geçirmeyi
amaçlayanların daha çok araştırılmasının desteklenmesi için
kurumsal ve uygulama yönelik kapasitesinin geliştirilmesi.
ç) Gelişmekte olan ülkelere ve ekonomisi geçiş dönemindeki ülkelere yarar sağlayacak enformasyonun, uygulamaların
ve hizmetlerin yerel açıdan gelişmesinin teşvik edilmesi.
d) ENİT’e dayanan başarılı pilot programların “orantılı
büyüme”sinin desteklenmesi.
e) ENİT tabanlı kalkınma müdahaleleri için hükümetin
ENİT kullanımının öncelikli ve önemli bir hedef olarak
desteklenmesi.
f) Enformasyon toplumunun hedeflerine ulaşmak için,
özellikle özel sektörde, her düzeyde insani kaynak ve kurumsal
kapasite (bilgi) oluşturulması.
g) Küçük işletmeleri olduğu kadar yaratıcı endüstrileri
ve yerel kültürel içerik üreticilerini de destekleyerek ENİT
hizmetlerine daha geniş bir talebi harekete geçirmeye yardımcı
olacak iş-sektörü birimlerinin teşvik edilmesi.
ğ) Güvenceli finansman potansiyelini artıracak
kapasitelerin güçlendirilmesi ve etkili biçimde kullanılması.
27. Mevcut finansman mekanizmalarında aşağıdaki
iyileştirme ve yenileştirmelerin yapılmasını öneriyoruz:
a) Finansal kaynakları yeterli, daha öngörülebilir,
tercihen bağımsız ve sürdürülebilir hale getirecek finansal
mekanizmaların geliştirilmesi.
b) Özellikle bölgesel omurga altyapısının oluşturulması
için teşvikler yaratılarak, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve
çok-paydaşlı ortaklıkların oluşturulması.
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c) Aşağıdaki önlemler izlenerek ENİT’e satın alınabilir bir
erişimin sağlanması:
i. Omurga sağlayıcıları tarafından yüklenilen uluslararası
internet maliyetlerinin azaltılması, bölgesel ENİT omurgasının
ve dahili bağlantı maliyetini azaltacak İnternet Değişim Noktalarının oluşturulması ve geliştirilmesinin ve ağ erişiminin
genişletilmesinin desteklenmesi;
ii. Uygun Tavsiye Kararları geliştirilmesinde acil bir konu
olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) Uluslararası İnternet Bağlantısı (UİB) sorunu konusundaki araştırmasını sürdürmeye teşvik edilmesi.
ç) Pazarın kırsal ve düşük gelirli bölümlerine giren operatörlerin yatırım risklerini ve işlem maliyetlerini azaltmak
için hükümetler ve büyük finansal oyuncular arasındaki
programların eşgüdümlenmesi.
d) Yöresel mikro finans araçlarını, ENİT iş geliştirme merkezlerini, kamu kredi araçlarını, açık eksiltme mekanizmalarını,
yöresel topluluklara dayanan ağ girişimlerini, sayısal dayanışma ve diğer yenilikleri desteklemek dahil, yurt içi finansal
araçların gelişmesinin hızlandırılmasına yardım edilmesi.
e) Kuzey-Güney ve Güney-Güney işbirliğinin yanı sıra
Kuzey-Güney akışının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, ENİT
altyapı ve hizmetlerinin finansmanını hızlandırmak amacıyla
finansman olanaklarına erişim yeteneğinin geliştirilmesi.
f) Çok taraflı, bölgesel ve iki taraflı kalkınma örgütleri; potansiyel projeler, finansman kaynakları ve kurumsal finansal
mekanizmalar konusunda bütün paydaşlardan gelen enformasyonun paylaşılmasında sanal bir forum oluşturulması için
hizmet programı yazılımı üzerinde düşünmelidir.
g) Gelişmekte olan ülkelerin, ekonomilerine uygun vakıf
fonları ve başlangıç sermayesi dahil, giderek daha çok ENİT
fonu oluşturabilmesine ve finansal araçlar geliştirebilmesine
olanak verilmesi.
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ğ) Tüm ülkelerin, Monterrey Uzlaşması’ndaki taahhütlerini
yerine getirmeleri için somut çaba göstermeye teşvik edilmesi.
h) Çok taraflı, bölgesel ve ikili kalkınma örgütleri, ENİT
politikalarına saygılı bir yardım isteyen gelişmekte olan
ülkeleri desteklemek amacıyla, hızlı tepki verme kapasitelerini
artıracak bir işbirliği üzerinde düşünmelidir.
ı) Artan gönüllü katkıların teşvik edilmesi.
i) Yoksulluğun Azaltılması Stratejileri çerçevesinde olanlar
dahil, kalkınma için ENİT projelerinin finansmanında kullanılabilecek borç ertelemesi ve borç takasını da içeren ve Cenevre
Eylem Planı’nda ana hatları çizilen borç azaltma mekanizmalarının uygun biçimde, etkili kullanımının sağlanması.
28. Genellikte yerel düzeydeki özel ve acil gereksinimlere odaklanarak ve “dayanışma” fonu için yeni gönüllü kaynaklar arayarak, gelişmekte olan ülkelerdeki sayısal eşitsizliği
sayısal fırsatlara dönüştürme amacıyla ilgili paydaşlara açık,
gönüllü bir nitelik taşıyan yenilikçi bir finansal mekanizma
olarak Cenevre’de kurulan Sayısal Dayanışma Fonu’nu (SDF)
memnuniyetle karşılıyoruz. SDF, yeni ENİT altyapı ve hizmetlerinin büyümesinin finansmanında tam olarak yararlanılmaya
devam edilmesi gereken enformasyon toplumu finansmanında
mevcut mekanizmaları tamamlayacaktır.
İnternet Yönetişimi
29. 2003 Aralık’ında Enformasyon Toplumu Dünya
Zirvesi’nin Cenevre aşamasında ilan edilen ilkeleri, yani
internetin, kamunun ulaşabileceği küresel bir olanak haline
getirildiğini ve internet yönetişiminin enformasyon toplumu gündeminin temel bir konusu olması gerektiğini bir kez
daha onaylıyoruz. İnternetin uluslararası yönetimi bütün
hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası örgütlerin
tam katılımıyla çok taraflı, şeffaf ve demokratik olmalıdır. Çok
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dillilik hesaba katılarak, kaynakların adil dağıtımı garanti edilmelidir, herkesin erişimi sağlanmalıdır ve internetin istikrarlı
ve güvenli bir şekilde işlev görmesi garanti edilmelidir.
30. Enformasyon toplumunun altyapısının merkezi bir
unsuru olan internetin bir araştırma kolaylığı ve akademik
olanaktan kamu için ulaşılabilir küresel bir olanağa doğru
evrildiğinin farkındayız.
31. Cenevre İlkelerine göre gerçekleştirilmiş internet
yönetişiminin insan merkezli, kapsayıcı, kalkınma odaklı ve
ayrımcı olmayan bir enformasyon toplumunun temel bir ögesi
olduğunu onaylıyoruz. Ayrıca, küresel bir olanak olarak internetin istikrarını, güvenliğini ve hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerden bütün paydaşların kendi rol ve sorumlulukları içinde tam katılımına dayanarak yönetişiminin gerekli
yasallığını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
32. BM Genel Sekreterine İnternet Yönetişimi Çalışma
Grubu (İYÇG) kurulmasındaki çabalarından dolayı teşekkür
ediyoruz. Çalışmaları ve raporları için başkana, üyelere ve
sekreterliğe takdirlerimizi sunuyoruz.
33. İYÇG’nin internet yönetişimini tanımlayacak bir temel
oluşturmak için çaba gösteren raporuna önem veriyoruz. Bu
rapor, internet yönetişimine ilişkin birçok kamusal politikayı
belirlemeye yardım etmiştir. Rapor hem gelişmiş ülkelerdeki
hem de gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör ve sivil toplum
kadar hükümetlerin, hükümetler arası ve uluslararası örgütlerin
ve diğer forumların kendi rol ve sorumlulukları konusundaki
anlayışımızı da geliştirmiştir.
34. İnternet yönetişiminin bir iş tanımı; hükümetler, özel
sektör ve sivil toplumun kendi rolleri, paylaşılan ilkeleri, normları, kuralları, karar verme süreçleri ve internet kullanımını ve
gelişmesini biçimlendiren programları tarafından geliştirilmesi
ve uygulanmasıdır.
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35. İnternetin yönetişiminin hem teknik hem de kamusal
politika meselelerini kapsadığını ve bütün paydaşların ve
ilgili hükümetler arası ve uluslararası örgütleri içermesi
gerektiğini bir kez daha onaylıyoruz. Buna göre, aşağıdakileri
kabul ediyoruz:
a) İnternetle bağlantılı kamusal politika meselelerinde
politika otoritesi, devletlerin egemenlik hakkıdır. Bu otoriteler
internetle ilgili uluslararası kamu politikası konularında
haklara ve sorumluluklara sahiptir.
b) Özel sektör internetin geliştirilmesinde, hem teknik
hem de ekonomik alanlarda önemli bir role oynamıştır ve bu
rolü oynamayı sürdürmelidir.
c) Sivil toplum da internet meselelerinde, özellikle
topluluk düzeyinde önemli bir rol oynamıştır ve bu rolü oynamayı sürdürmelidir.
ç) Hükümetler arası örgütler, internetle ilgili kamusal politika konularının eşgüdümünde kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır
ve bunu sürdürmelidir.
d) Uluslararası örgütler de internetle ilgili teknik
standartların ve ilgili politikaların geliştirilmesinde önemli bir
rol oynamıştır ve bu rolü sürdürmelidir.
36. 35. paragrafta sözü edilen paydaşlar grubu içindeki
akademik ve teknik toplulukların internetin gelişmesine,
işlemesine ve evrilmesine olan değerli katkılarının farkındayız.
37. Uluslararası ve hükümetler arası örgütlerin ve internet
yönetişimiyle ilgili diğer kuruluşların etkinliklerinin eşgüdümlenmesi ve aralarındaki enformasyon değiş-tokuşunun gelişmesi için çalışıyoruz. Bütün düzeylerde mümkün olduğunda
çok-paydaşlı bir yaklaşım benimsenmelidir.
38. Alandaki küresel eşgüdüm sürdürülürken, özellikle kendi internet kaynaklarını yönetecek bölgelerde ülkelerin
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ulusal çıkarlarını ve haklarını garanti etmek için özelleştirilmiş bölgesel internet kaynak yönetimi kurumlarının
güçlendirilmesini istiyoruz.
39. Güvence çerçevesini güçlendirerek, ENİT’in kullanımında güvenilirlik ve güvenlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün
paydaşlarla eşgüdüm içinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
(BMGK) ilke kararında (57/239) ve ilgili diğer bölgesel çerçevelerde ana hatları çizilen küresel bir sanal güvenlik kültürünü
daha çok ilerletme, geliştirme ve uygulama gerekliliğini bir kez
daha onaylıyoruz. Bu kültür kişisel enformasyon, mahremiyet
ve veri korumasını artırırken güvenliği güçlendirmek için ulusal
eylemi ve artan uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. Sanal
güvenlik kültürünün devam eden gelişmesi erişimi ve ticareti
artırmalı, her bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyini hesaba katmalı ve enformasyon toplumunun kalkınma
odaklı yönlerine saygı göstermelidir.
40. Bir yargı yetkisi alanında işlenen fakat başkalarını da
etkileyen bilişim suçu da dahil, bilişim suçu davalarının önemini vurguluyoruz. Bundan başka, bilişim suçu konusundaki
hukuki yaptırım makamları arasındaki uluslararası işbirliğini
ilerletmek için ulusal ve uluslararası düzeylerde etkili ve etkin
araç ve eylemlerin gerekliliğini de vurguluyoruz. Mevcut
çerçeveyi, örneğin BMGK’nın “enformasyon teknolojilerinin
suç amaçlı kötüye kullanımıyla savaşılması” konusundaki 55/63
ve 56/121 sayılı İlke Kararı ve Avrupa Konseyi Bilişim Suçu
Sözleşmesi’ni içeren fakat bununla sınırlı olmayan bölgesel
girişimleri dikkate alarak, bilişim suçunun soruşturması ve
kovuşturmasında gerekli mevzuatın değiştirilmesi için hükümetleri diğer paydaşlarla işbirliğine çağırıyoruz.
41. İstenmeyen e-postaların (spam) yarattığı önemli ve
giderek artan sorunu etkin biçimde halletmeye kararlıyız.
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İstenmeyen e-postalar konusunda çok taraflı, çok-paydaşlı
bölgesel ve uluslararası işbirliği çerçevelerini, örneğin APEİ
(Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) Anti-Spam Stratejisi, Londra
Eylem Planı, Seul-Melbörn Mutabakat Zaptı ve OECD ve
ITU’nun ilgili etkinliklerine önem veriyoruz. Tüketici ve iş eğitimi; uygun mevzuat, hukuki yaptırım otoriteleri ve araçları;
teknik ve öz denetim önlemlerinin sürekli geliştirilmesi; iyi
uygulamalar ve uluslararası işbirliği ile istenmeyen e-postalarla
mücadele etmek için tüm paydaşları çok yönlü bir yaklaşım
benimsemeye çağırıyoruz.
42. Özellikle, bilginin yaratılması, biriktirilmesi ve yayılması için enformasyonu arama, elde etme, ifade etme ve kullanma özgürlüğüne taahhütümüzü bir kez daha onaylıyoruz.
İnternet istikrarı ve güvenliğini sağlamak, bilişim suçuyla
savaşmak ve istenmeyen e-postalarla mücadele etmek için
alınan önlemlerin Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve
Cenevre İlkeler Bildirgesinin ilgili bölümlerinde yer alan mahremiyet ve ifade özgürlüğüne ilişkin hükümleri koruması ve
onlara saygı göstermesi gerektiğini onaylıyoruz.
43. İnternet ve diğer ENİT’in olumlu kullanımları için,
ENİT’in Cenevre İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planı’nda Enformasyon Toplumunun Etik Boyutları adı altında söz edilen kötüye
kullanımlarına karşı yasalarla belirlenen uygun eylemler ve
koruyucu önlemlerin alınması konusundaki taahhütümüzü bir
kez daha ifade ederiz.
44. 2005 Dünya Zirvesi Sonucu’nun 85. maddesine gönderme yapan A/60/L.1 sayılı BMGK’da ana hatları çizildiği gibi,
insan haklarına saygı göstererek ve diğer uluslararası yasalar
altındaki yükümlülüklere uygun olarak, terörizmin internetteki
bütün biçimleriyle ve belirtileriyle mücadele etmenin önemini
de vurguluyoruz.
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45. İnternetin güvenliğinin, sürekliliğinin ve istikrarın
öneminin, internetin ve diğer ENİT ağlarının tehditlere ve
saldırılara maruz kalmaktan korunması gereksiniminin
altını çiziyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeylerde, genel
bir internet güvenliği meseleleri anlayışına, sosyal yardımı
kolaylaştıracak daha ileri bir işbirliğine, güvenlikle ilişkili
enformasyonun toplanması ve yayılmasına, güvenlik tehditleriyle savaşma önlemleri konusundaki iyi uygulamaların paydaşlar arasında karşılıklı değişimine gereksinim
duyulduğunu kabul ediyoruz.
46. Mevzuatın uyumu, ortak çerçevelerin uygulanması,
iyi uygulama örnekleri, öz denetim, iş çevrelerinin ve kullanıcıların teknolojik önlemler alması yoluyla; bütün paydaşları mahremiyete saygıyı ve kişisel enformasyon ve verinin
korunmasını sağlamaya çağırıyoruz. Bütün paydaşları, özellikle hükümetleri, Cenevre İlkeler Bildirgesine ve üzerinde
anlaşmaya varılan diğer çok taraflı belgelere göre bireylerin
enformasyona erişim hakkını kabul etmeye ve uygun biçimde
uluslararası eşgüdüm sağlamaya çağırıyoruz.
47. E-işin hem ulusal sınırlar içinde hem de uluslararasında
hacminin ve değerinin arttığını görüyoruz. Ulusal tüketiciyi
koruma yasalarının ve uygulamalarının geliştirilmesini;
gerektiği yerde, internetten mal ve hizmet satın alan tüketicilerin haklarını koruma mekanizmalarının, daha da genişlemeye
olanak veren genişletilmiş bir uluslararası işbirliğinin, ayrımcı
olmayan bir şekilde uygulanabilir uluslararası mevzuat gereğince, tüketicinin olduğu kadar e-iş çevrelerinin de güveninin
güçlendirilmesini istiyoruz.
48. Hükümetlerin yurttaşlara hizmet ederken ENİT kullanımının artmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtiyoruz ve bunu henüz yapmamış olan ülkeleri, e-hükümete
ilişkin ulusal programlarını ve stratejilerini geliştirmeye
teşvik ediyoruz.
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49. Sayısal eşitsizliği sayısal fırsata dönüştürme kararımızı bir kez daha belirtiyoruz ve herkes için uyumlu ve adil
kalkınmayı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Geniş internet
yönetişimi düzenlemelerindeki gelişme alanlarını güçlendirme
ve onlara rehberlik sağlama yanında, aralarında uluslararası
bağlantı maliyetleri, kapasite geliştirme ve teknoloji/knowhow transferinin bulunduğu diğer meseleleri de kapsamayı
taahhüt ediyoruz. İnternet gelişim çevresinde çok dilliliğin
geliştirilmesini teşvik ediyoruz, kendini kolayca yerelleştiren
ve açık kaynak, ücretsiz ve lisanslı yazılımları içeren farklı yazılım modellerinin kullanıcılarının uygun çözümleri seçmesine
olanak veren yazılım geliştirilmesini destekliyoruz.
50. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, erişimi artırmak
için uluslararası internet bağlantı masraflarının daha iyi
dengelenmesi yönünde kaygılar bulunduğunun farkındayız.
Bu yüzden, satın alınabilir küresel bağlantıyı artıran, böylece
herkes için gelişmiş ve adil erişimi kolaylaştıran kalkınma
stratejilerinin aşağıdaki yöntemlerle geliştirilmesi istiyoruz:
a) Rekabetçi bir çevrede ticari olarak müzakere edilmiş,
nesnel, şeffaf ve ayrımcı olmayan değişkenler doğrultusundaki
internet geçiş ve bağlantı maliyetlerinin bu konuda süren
çalışma göz önüne alınarak geliştirilmesi.
b) Yüksek hızlı bölgesel internet omurga ağlarının
kurulması ve ulusal, bölgesel ve alt bölgesel İnternet Değişim
Noktalarının (İDN) yaratılması.
c) Bağış programlarına ve gelişmeye yönelik finansman
mekanizmalarına, gelişmekte olan ülkelerde bağlantıyı,
İDN’leri ve yerel içeriği geliştirecek girişimlerin finansmanının
sağlanması gereksinimini göz önüne almalarının önerilmesi.
ç) Acil bir mesele olarak Uluslararası İnternet Bağlantısı
(UİB) sorununun araştırılmasını sürdüren ve periyodik olarak

248

fikir ve olası uygulama üretimi sağlayan ITU’nun teşvik
edilmesi. Bu konuya yönelen diğer ilgili kurumları da teşvik
ediyoruz.
d) Özellikle gelişmekte ola ülkelerdeki kullanıcı için bireysel ve kolektif kullanıcı araçları gibi düşük maliyetli terminal
araç gereçlerinin geliştirilmesi ve artırılması.
e) İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS) ve diğer tarafların
ticari görüşmelerde adil ve dengeli bağlantı maliyetlerine ulaşmaya yönelik uygulamaları benimsemesi için teşvik edilmesi.
f) Az Gelişmiş Ülkelerin (AGÜ) özel sınırlamalarını göz
önüne alarak, ilgili tarafları AGÜ’ler için azaltılmış bağlantı
maliyetlerini ticari olarak görüşmeye teşvik etmek.
51. Hükümetleri ve diğer paydaşları, gerektiğinde ortaklıklar aracılığıyla, ENİT’i eğitimle bütünleştirme ve işgücünü
geliştirme için ulusal stratejiler kurarak ve uygun kaynaklar
ayırarak, gelişmekte olan ülkelerde ENİT öğretim ve eğitimini
geliştirmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca, internet yönetişimiyle
ilgili alanlarda kapasite geliştirilmesi için gönüllülük temelindeki uluslararası işbirliği genişletilecektir. Bu, gelişmekte olan
ülkelerin ve internet yönetişim mekanizmalarındaki tüm paydaşların katılımını artırmak için, özellikle, teknik bilgi transferini ve iyi uygulamaların karşılıklı değişimini kolaylaştıran
uzmanlık merkezleri ve başka kurumlar kurmayı içerebilir.
52. Küresel internet yönetişimine etkili bir katılımı
sağlamak için, gerektiğinde, bütün paydaşlara, özellikle gelişmekte olan ülkelerdekilere internet yönetişimine ilişkin siyasal
karar vermeye katılım fırsatı sağlamak, bu tür katılımları
kolaylaştırmak ve artırmak için hükümetler arası örgütler dahil
uluslararası örgütleri teşvik ediyoruz.
53. Hükümetleri ve diğer paydaşları kendi rolleri çerçevesinde kapsayan, çok taraflı, şeffaf ve demokratik bir sürecin
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parçası olarak, internetin çok dilli hale getirilmesine yönelik
olarak ciddiyetle çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda,
yerel içerik geliştirilmesini, çeviriyi ve uyarlamayı, sayısal
arşivleri ve sayısal ve geleneksel medyanın farklı biçimleri destekliyoruz; bu etkinliklerin bölgesel ve yerel toplulukları da
güçlendirebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden aşağıdaki gereksinimleri vurguluyoruz:
a) Alan adlarını, e-posta adreslerini ve anahtar sözcük
aramalarını kapsayan birçok alanda çok dilliğinin başlangıç
süreçlerini geliştirmek.
b) Dilsel sayısal eşitsizliğe karşı savaşmak ve ortaya çıkan
yeni toplumda tam katılımı sağlamak için internette çok dilli
alan adlarının, içeriğin ve farklı yazılım modelleri kullanımının
bulunmasına izin verecek programları uygulamak.
c) Teknik standartların daha çok gelişmesi ve küresel
yayılımlarının hızlanması için ilgili taraflar arasındaki
işbirliğini güçlendirmek.
54. Ulusal ve uluslararası düzeylerde olanak sağlayıcı bir
çevrenin, destekleyici doğrudan yabancı yatırımların, teknoloji
transferinin ve özellikle finans, borç ve ticaret alanlarındaki
uluslararası işbirliğinin, internet ve onun en iyi kullanımının
gelişmesi ve yayılması dahil, enformasyon toplumunun gelişmesinin temeli olduğunun farkındayız. İnternetin gelişmesinde yeniliğin ve özel yatırımların öncüleri olarak özellikle, özel
sektörün ve sivil toplumun rolleri önemlidir. Uluslararası ve
yerli politika çevresi yatırımı ve yeniliği teşvik ettiğinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ağ sisteminin her iki ucuna
artı değer eklenir.
55. Mevcut internet yönetişimi düzenlemelerinin, günlük işlemlerde önderlik eden özel sektörle ve uçlarda yenilik
ve değer yaratılmasıyla interneti son derece sağlam, dinamik
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ve coğrafi olarak çeşitli bir medya yapmak için etkin biçimde
hizmet etmiş olduğunun farkındayız.
56. İnternet son derece dinamik bir medya olarak kalacaktır,
bu yüzden internet yönetişimini ele almak için tasarlanmış
çerçeve ya da mekanizmalar kapsayıcı ve çoklu uygulamaların
gelişmesi için ortak bir platform olarak internetin potansiyel
büyümesine ve hızla evrilmesine olanak sağlayıcı bir yapıda
olmalıdır.
57. İnternetin güvenliği ve istikrarı sürdürülmek zorundadır.
58. İnternet yönetişiminin internet isimlendirmesinden ve
adreslendirmesinden daha fazlasını içerdiğinin farkındayız.
İnternet yönetişimi; önemli internet kaynakları, internetin
güvenliği ve emniyeti, internet kullanımının gelişen yönleri ve
sorunları gibi başka kamu politikası konularını da içerir.
59. İnternet yönetişiminin hizmetin satın alınabilirliği,
güvenilirliği ve kalitesini içeren sosyal, ekonomik ve teknik
konuları kapsadığının farkındayız.
60. Bundan başka, dikkat gerektiren ve mevcut
mekanizmaların yeterince ele almadığı, birbirini kesen birçok
uluslararası kamu politikası konusu olduğunun farkındayız.
61. Hükümetlerin, özel sektörün ve uluslararası örgütlerin
kendi rollerinde katılımlarıyla şeffaf, demokratik ve çok taraflı
bir sürecin başlatılmasına ve güçlendirilmesine gereksinim
duyulduğuna inanıyoruz. Bu süreç, gerekli alanlarda uygun
çerçeve veya mekanizmaların oluşturulmasını öngörebilir ve
böylece, bu bağlamdaki çabalar arasında sinerji oluşturmak
için mevcut düzenlemelerin devam eden etkin evrimini teşvik
edebilir.
62. Bir internet yönetişimi yaklaşımının kapsayıcı ve
yanıt verici olması gerektiğini, yenilik, rekabet ve yatırıma
olanak veren bir çevreyi geliştirmeyi sürdürmesi gerektiğini
vurguluyoruz.
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63. Ülkeler, bir başka ülkenin ülke kodu Üst-Düzey Alan
adına (ccTLD) ilişkin kararlarına karışmamalıdır. Ülkelerin
ccTLD’sini etkileyen kararlara ilişkin olarak, her bir ülkenin,
çeşitli yollarla, ifade ettiği ve tanımladığı meşru çıkarlarına
saygı duyulması, savunulması ve bunun esnek ve geliştirilmiş
bir çerçeve ve mekanizma yoluyla ele alınması gerekir.
64. Üretken Üst-Düzey Alan Adları (gTLDs) için kamusal
politikalar konusunda paydaşlar arasındaki güçlendirilmiş
işbirliğinin ve daha çok geliştirilmesi gereksiniminin farkındayız.
65. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve kapasite
geliştirmenin yanı sıra kendi çıkarlarını yansıtacak biçimde
internet yönetişimine ilişkin kararlara katılımını en üst düzeye
çıkarma gereksinimini vurguluyoruz.
66. İnternetin uluslararasılaşmayı sürdürmesi ve
evrensellik ilkesine göre internet yönetişimine ilişkin Cenevre
İlkelerinin uygulanması konusunda aynı düşüncedeyiz.
67. BM Genel Sekreterini çoklu-paydaş politika diyalogu
için yeni bir forum düzenlemeye çağırıyoruz.
68. Tüm hükümetlerin uluslararası internet yönetişimi için
ve internetin istikrarının, güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için eşit bir role ve sorumluluğa sahip olduğunun farkındayız. Aynı zamanda hükümetlerin bütün paydaşlarla görüşmesi yoluyla bir kamu politikası geliştirilmesi gereksiniminin
de farkındayız.
69. Gelecekte, hükümetlerin, eşit bir düzeyde, uluslararası
kamusal politika konularını etkilemeyen günlük teknik ve
işlemsel meselelerde değil, internete ilişkin uluslararası
kamu politikaları konularında, kendi rol ve sorumluluklarını
yerine getirmelerine olanak verecek, genişletilmiş bir işbirliği
gereksiniminin farkındayız.
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70. İlgili uluslararası örgütlerden yararlanarak, böyle bir
işbirliği önemli internet kaynaklarının eşgüdümü ve yönetimine ilişkin kamu politikaları konularında küresel olarak
uygulanabilir ilkelerin geliştirilmesini içermelidir. Bu yüzden,
internetle ilgili önemli işlerden sorumlu örgütleri bu kamu
politikaları ilkelerinin geliştirilmesini kolaylaştıracak bir
çevrenin yaratılmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.
71. BM Genel Sekreteri tarafından, 2006 yılının ilk
çeyreğinin sonuna kadar bütün ilgili örgütleri kapsayarak
başlatılacak olan işbirliğinin genişletilmesine yönelik süreç,
bütün paydaşları kendi rolleri çerçevesinde kapsayacaktır ve
olabildiğince hızla uygun yasal süreci devam ettirecektir ve
yeniliklere karşılık verecektir. İlgili örgütler, olabildiğince hızlı
ve yeniliklere yanıt verici biçimde hareket ederek, bütün paydaşları kapsayan genişletilmiş işbirliğine yönelik bir süreci
başlatmalıdır. Aynı ilgili örgütlerin yıllık performans raporları
hazırlaması istenmelidir.
72. BM Genel Sekreterinin, açık ve kapsayıcı bir süreç
içinde, 2006’nın ikinci çeyreğine kadar, çoklu-paydaş politika
diyalogları için –İnternet Yönetişimi Forumu (İYF) olarak
adlandırılan- yeni bir forum toplantısı düzenlemesini istiyoruz.
Forumun yetki alanları aşağıdadır:
a)
İnternetin
sürdürülebilirliğini,
dayanıklılığını,
güvenliğini, istikrarını ve gelişmesini sağlamak için internet
yönetişiminin ana ögeleriyle ilgili kamu politikaları konularını
tartışmak.
b) İnternetle ilgili birbiriyle kesişen farklı uluslararası
kamu politikalarını ele alan kuruluşlar arasında müzakereyi
kolaylaştırmak ve mevcut herhangi bir kuruluşun alanı içine
girmeyen konuları tartışmak.
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c) Yetki alanlarındaki meselelerde, uygun hükümetler
arası örgütler ve diğer kurumlar arasında arayüz oluşturmak.
ç) Enformasyonun ve iyi uygulamaların karşılıklı
değişimini kolaylaştırmak ve bu bağlamda akademik, bilimsel
ve teknik toplulukların uzmanlığından tam olarak yararlanmak.
d) Paydaşlara, gelişen dünyada internetin ulaşılabilirliğini
ve satın alınabilirliğini hızlandıran yöntemlerin ve araçları
tasarlamalarını önermek.
e) Paydaşların mevcut ve/veya geleceğe ilişkin internet
yönetişimi mekanizmalarına, özellikle gelişmekte olan ülkelerdekine ilişkin yükümlülüğünü güçlendirmek ve artırmak.
f) Ortaya çıkan meseleleri tanımlamak, bunları ilgili
kuruluşların ve genel kamunun dikkatine sunmak ve gerekli
yerlerde önerilerde bulunmak.
g) Yerel bilgi ve uzmanlık kaynaklarını tam anlamıyla
teşvik ederek, gelişmekte olan ülkelerde internet yönetişimi
için kapasite yaratmaya katkıda bulunmak.
ğ) İnternet yönetişimi süreçlerinde enformasyon toplumu
Dünya Zirvesi ilkelerinin somutlaşmasını, sürekli bir temelde,
ilerletmek ve değerlendirmek.
h) Önemli internet kaynaklarına ilişkin konuları tartışmak.
ı) İnternetin kullanımından ve kötüyü kullanımından
kaynaklanan sorunlara, günlük kullanıcıların belli kaygılarına
çözüm bulmayı kolaylaştırmak.
i) Forumun raporlarını yayınlamak.
73. İnternet Yönetişimi Forumu, işinde ve işleyişinde, çok
taraflı, çok-paydaşlı, demokratik ve şeffaf olacaktır. Bu amaçla,
önerilen İYF:
a) Bu süreçle ilgili bütün paydaşlar – hükümetler, iş kuruluşları, sivil toplum ve hükümetler arası örgütler- arasındaki
tamamlayıcı role özel bir vurguyla, mevcut internet yönetişimi
yapısının üzerine kurulabilmelidir.
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b) Belli aralıklarla gözden geçirilebilecek hafif ve merkezi
olmayan bir yapıya sahip olabilmelidir.
c) Gerektiğinde belli aralıklarla toplanabilmelidir. İYF toplantıları, ilke olarak, lojistik destek almak için, ilişkili büyük BM
konferanslarına koşut olarak düzenlenebilir.
74. BM Genel Sekreterini, internet yönetişiminde bütün
paydaşların kanıtlanmış yeterliliğini ve onların tam katılımını
sağlama gereksinimini dikkate alarak, forumun toplanması için
bir dizi seçeneği gözden geçirmeye teşvik ediyoruz.
75. BM Genel Sekreteri, BM üye devletlerine Forumun
işletimi konusunda belli aralıklarla rapor verecektir.
76. BM Genel Sekreterinin, oluşturulmasından sonraki beş
yıl boyunca Forum katılımcılarıyla resmi görüşmeler yaparak
Forumun devamının istenip istenmediğini gözden geçirmesini
ve buna göre BM üyelerine tavsiyelerde bulunmasını istiyoruz.
77. İYF gözetim işlevine sahip olmayacaktır ve mevcut düzenlemeler, mekanizmalar, kurumlar ya da örgütlerin yerini
almayacaktır, fakat onları dahil edecek ve uzmanlıklarından
yararlanacaktır. Tarafsız, ikili olmayan ve bağlayıcı olmayan
bir süreç olarak kurulacaktır. İnternetin günlük ya da teknik
işleyişine karışmayacaktır.
78. BM Genel Sekreteri, dengeli bir coğrafi temsili göz
önünde tutarak, bütün paydaşları ve ilgili kuruluşları İYF’nin
açılış toplantısına katılmaya davet etmelidir. BM Genel
Sekreteri, aynı zamanda;
a) Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi sırasında gösterdiği gibi ITU’nun kanıtlanmış uzmanlığı dahil, bütün ilgili
paydaşların uygun kaynaklarından yararlanmalıdır ve,
b) çok-paydaşlı katılımı sağlayarak, İYF’nu desteklemek
için etkili ve düşük maliyetli bir birim kurmalıdır.
79. İnternet yönetişimine ilişkin çeşitli meseleler, diğer
ilgili forumlarda ele alınmayı sürdürecektir.
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80. Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil, üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına
ulaşmada kalkınma çabalarını desteklemenin bir aracı olarak
internetin genişlemesi ve yayılması konusunda tartışmaya ve
işbirliğine ilişkin, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde
çok-paydaşlı süreçlerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.
81. Cenevre İlkelerinin tam anlamıyla uygulanmasına ilişkin taahhütümüzü bir kez daha onaylıyoruz.
82. Yunan Hükümetinin 2006’dan önce Atina’da İYF’nin ilk
toplantısına ev sahipliği yapma konusundaki cömert teklifini
memnuniyetle karşılıyoruz ve BM Genel Sekreterine, İYF’nin
açılış toplantısına katılma davetinin bütün paydaşları ve ilgili
kuruluşları kapsaması çağrısında bulunuyoruz.
Uygulama ve İzleme
83. Kalkınma odaklı kapsayıcı bir enformasyon toplumunun kurulması, sürekli ve çok-paydaşlı bir çaba gerektirecektir. Bu yüzden, Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nde
ve onun Cenevre ve Tunus Zirvesi aşamalarında ulaşılan
sonuçların ve taahhütlerin –ulusal, bölgesel ve uluslararası
olarak- sürdürülebilir bir uygulamasını ve izlemesini sağlamayı
görev kabul ediyoruz. Enformasyon toplumu kurulmasının çok
yönlü doğası göz önüne alındığında; farklı rol ve sorumluluklarına göre hükümetler, özel sektör, sivil toplum, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler arasında etkili bir işbirliği
ve uzmanlıklarının kaldıraç etkisi önemlidir.
84. Hükümetler ve diğer paydaşlar daha fazla çaba ve
kaynak gerektiren alanlarını belirlemelidir; ENİT’e erişimden
ve onu kullanımdan hâlâ mahrum olan kişilere ve gruplara
özellikle dikkat ederek, uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel
düzeylerde WSIS sonuçlarıyla ilgili uygulama stratejilerini,
mekanizmalarını ve süreçlerini birlikte tanımlamalı ve gerekli
olduğu alanlarda geliştirmelidir.
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85. Cenevre Eylem Planı dahil WSIS sonuçlarının
uygulanmasında, ulusal düzeyde, diğer paydaşlarla ortaklıkta hükümetlerin önde gelen rolünü dikkate alarak; henüz
bunu yapmamış hükümetleri ulusal kalkınma planlarının ve
yoksulluğu azaltma stratejilerinin tamamlayıcı bir parçası
olarak, ENİT stratejileri ve sektörel e-stratejiler dahil, kapsamlı, ileri görüşlü ve sürdürülebilir ulusal e-stratejilerini
olabildiğince çabuk ve 2010’dan önce özenle hazırlamaya teşvik
ediyoruz.
86. İnsan merkezli, kapsayıcı ve kalkınma odaklı bir
enformasyon toplumu kurmayı amaçlayan bölgesel ve
uluslararası bütünleşme çabalarını destekliyoruz; bölgeler
içindeki ve arasındaki güçlü işbirliğinin bilgi paylaşımını
desteklemede vazgeçilmez olduğunu yineliyoruz. Bölgesel
işbirliği, ulusal kapasite yaratılmasına ve bölgesel uygulama
stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır.
87. WSIS sonuçlarının bölgesel ve uluslararası düzeylerde
uygulanmasında, görüş alışverişinin ve etkili uygulamaların ve
kaynakların paylaşımının zorunlu olduğunu ifade ediyoruz.
Bu amaçla, e-stratejilerin ve politikaların tasarımı, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin bilgi ve teknik bilgi
sağlanması ve bütün paydaşlar arasında paylaşılması için çaba
gösterilmelidir. Sürdürülebilir bir biçimde, yoksulluğu azaltma,
genişletilmiş ulusal kapasite yaratma ve ulusal teknolojik kalkınmanın ilerletilmesinin gelişmekte olan ülkelerde sayısal eşitsizliği
giderecek temel bir öge olduğunun bilincindeyiz.
88. Hükümetlerin uluslararası işbirliği ve bütün
paydaşların ortaklığı aracılığıyla; ENİT’in kalkınmanın hizmetinde bir araç olarak Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil,
üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varılan kalkınma hedef
ve amaçlarına ulaşmada enformasyon ve bilginin kullanımını
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geliştirme ve böylece tüm insanlığın sosyo-ekonomik
gelişmesini ilerletme potansiyelinden yararlanma konusundaki
çabamızda başarılı olabileceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.
89. Bütün paydaşların, teknoloji değişimini ve teknoloji
transferini, insan kaynaklarının geliştirilmesini ve eğitilmesini
geliştiren ve böylece gelişmekte olan ülkelerin yenilik yapma
ve enformasyon toplumuna tam olarak katılma ve katkıda
bulunma kapasitesini artıran genişletilmiş bir işbirliği aracılığıyla; uluslararası, bölgesel ve ulusal bağlantıyı, ENİT’e ve
enformasyona satın alınabilir erişimi geliştirmeye kararlıyız.
90. ENİT’in ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolünü
kabul ederek, herkes için enformasyona ve bilgiye adil erişim
sağlamayı bir kez daha taahhüt ediyoruz. Binyıl Kalkınma
Hedefleri dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmada ENİT’in bir araç olarak
kullanılması için Cenevre Eylem Planı’nda yer alan; bağlantıyı
ve ENİT’e ve kullanımına evrensel, her zaman her yerde, adil,
ayrımcı olmayan ve satın alınabilir erişimi geliştirmede küresel
bir referans olarak hizmet gören, farklı ulusal koşulları göz
önüne alarak, 2015’e kadar yakalanması öngörülen gösterge
hedeflerine ulaşma doğrultusunda çalışmayı taahhüt ediyoruz.
Bu hedefler aşağıdaki önlemlerle gerçekleştirilecektir:
a) Ulusal e-stratejilerin yerel ve ulusal kalkına önceliklerine
uygun olarak, zaman kısıtlarını içerecek önlemlerle yerel,
ulusal ve bölgesel eylem planlarına uyumunun sağlanması ve
onların içinde ana öge olarak yer alması.
b) İlgili pazarı ve kültürel bağlamları hesaba katarak
girişimciliği, özellikle KOBİ’leri geliştirmek ve desteklemek
için ulusal gerçeklikleri yansıtan ve destekleyici bir uluslararası
çevreyi, yerli kaynakların harekete geçirilmesi kadar dolaysız yabancı yatırımları da artıran fırsat verici politikaların geliştirilmesi ve
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uygulanması. Bu amaçları destekleyecek ve ekonomik büyümeyi
güçlendirecek rekabetçi bir çevre yaratmak için bu politikalar
şeffaf ve adil bir düzenleyici çerçevede yansıtılmalıdır.
c) Yaşam boyu ve uzaktan öğrenim dahil ilgili eğitim ve
öğretim programları ve sistemlerinin geliştirilmesi ve yayılması
aracılığıyla herkes için ENİT becerisi ve ENİT kullanımında
-gençler, yaşlılar, kadınlar, yerli halklar, engelli kişiler, uzak ve
kırsal topluluklar dahil- herkesin güveninin yaratılması.
ç) Özellikle ENİT bilim ve teknolojisinde, kız çocuklarının
ve kadınların enformasyon toplumunun kurulmasının karar
verme sürecine katılımını ve etkin müdahalesini güdüleyen ve
ilerleten etkili eğitim ve öğretimin uygulanması.
d) Engelliler dahil herkes için erişimi destekleyecek
yardımcı teknolojilerin evrensel tasarım kavramlarının ve
kullanımının açıkça ifade edilmesine özel önem verilmesi.
e) Giderek yöndeşen bir teknolojik çevre, kapasite oluşturma ve yerel içerik aracılığıyla, yazılım yanında donanım ve
bağlantıya da topluluk düzeyi dahil her düzeyde satın alınabilir
erişimi sağlamayı amaçlayan kamu politikalarının geliştirilmesi.
f) Yaşam kalitesini ve çevresel koşulları geliştirmeye
yardım etmek için, özellikle sağlık çalışanları arasında,
acil müdahalede, ağ iletişimine erişimde ve ağ iletişimi
kurulmasında küresel işbirliğinin sağlanması gibi alanlarda,
dünyadaki sağlık bilgisine ve tele-tıp hizmetlerine erişimin
geliştirilmesi.
g) Posta ağlarına ve hizmetlerine erişimin ve onların kullanımının geliştirilmesi için ENİT becerileri oluşturulması.
ğ) Tarımsal bilgiye erişimi geliştirmek, yoksullukla savaşmak
ve yerele ilişkin tarımsal içeriğin üretimini ve ona erişimi
desteklemek için ENİT’in kullanılması.
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h) E-hükümet sistemlerinin her düzeyde büyümesini ve
birlikte çalışabilirliğini artırmak için açık standartlara dayanan
e-hükümet uygulamalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi;
böylece, hükümet enformasyon ve hizmetlerine erişimin ilerletilmesi, ENİT ağlarının kurulmasına ve herhangi biri için
herhangi bir cihazla herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda
ulaşılabilir hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunulması.
ı) Örgün ve örgün olmayan eğitimi, araştırmayı ve yeniliği
desteklemek için adil, açık ve satın alınabilir erişimi geliştirici,
sağlayıcı ve sayısal biçimdeki dahil çeşitli ve farklı içeriği koruyucu rolündeki kütüphaneler, arşivler ve müzeler dahil eğitsel,
bilimsel ve kültürel kurumların desteklenmesi; ve özellikle yetersiz
hizmet alan topluluklarda, enformasyona ücretsiz ve adil
erişim sağlayıcı ve ENİT okuryazarlığını ve topluluk bağlantısını geliştirici kamusal hizmet rolü nedeniyle kütüphanelerin
özellikle desteklenmesi.
i) Yöresel ve/veya yerel dillerde içerik geliştirmek için tüm
bölgelerde toplulukların becerisinin artırılması.
j) Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde nitelikli e-içerik
yaratılmasının güçlendirilmesi.
k) Enformasyona, kültüre ve bilgiye herkesin, özellikle
savunmasız nüfus ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun
evrensel erişimini artırmak için geleneksel ve yeni medya kullanımının ilerletilmesi ve bunun yanında eğitici ve öğretici araçlar
olarak radyo ve televizyonun kullanılması.
l) Ülke içi mevzuatın geliştirilmesiyle ve ona uygun
olarak, medyanın bağımsızlığını, çoğulculuğunu, çeşitliliğini ve
enformasyon özgürlüğünü bir kez daha vurgulayarak; medyanın
enformasyonu yüksek etik ve mesleki standartlara göre
sorumlu kullanması ve işlemesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Özellikle altyapı, teknik kaynaklar ve beşeri kapasitenin
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geliştirilmesi bakımından medyayı etkileyen uluslararası
dengesizliği azaltma gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz.
Bu yeniden vurgulamalar, Cenevre İlkeler Bildirgesinin 55-59.
paragraflarına dayanarak yapılmaktadır.
m) ENİT kullanımının, üretiminin ve ENİT atıklarının yok
edilmesinin insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
en aza indirmek için ENİT girişimlerinin ve girişimcilerinin çevre
dostu üretim süreçlerini geliştirmeye ve kullanmaya güçlü biçimde teşvik edilmesi. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin de kendine
özgü gereksinimlerine özel dikkat göstermek önemlidir.
n) ENİT aracılığıyla çocukları ve gençleri suistimalden ve
sömürüden korumak için, düzenleyici, öz-denetimsel ve diğer
etkili politikaların ve çerçevelerin ulusal eylem planları ve
e-stratejilere dahil edilmesi.
o) Bilim, teknoloji ve yüksek öğretimde işbirliğini geliştirmek için, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ileri araştırma
ağlarının gelişmesinin ilerletilmesi.
ö) ENİT’in geliştirici etkisini en fazlaya çıkarmaya yardımcı
olmak için, topluluk düzeyinde gönüllü hizmetin ilerletilmesi.
p) Daha çok verimliliğe ve iş yaratmaya götüren,
uzaktan-çalışma dahil, esnek çalışma biçimlerini artıracak
ENİT kullanımının ilerletilmesi.
91. Felaketlerin azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve
yoksulluğun ortadan kaldırılması arasındaki içsel ilişkinin
ve felaketlerin çok kısa bir sürede yatırıma ciddi olarak zarar
verdiğinin, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan
kaldırılmasına büyük bir engel oluşturduğunun bilincindeyiz.
ENİT’in Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki kolaylaştırıcı
rolünün önemini biliyoruz. Bu roller şunlardır:
a) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, risk altında olanlara
anlaşılabilir uyarıların yayılması dahil felaketin erken-uyarısı,
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yönetimi ve acil iletişimleri için ENİT araçları kullanımında
teknik işbirliğinin ilerletilmesi ve ülkelerin kapasitelerinin
artırılması.
b) Felaket yönetimi için enformasyona kolay erişim
ve onun paylaşımı için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin
ilerletilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin daha kolay katılımı
için modeller araştırılması.
c) İzlemeye dayanan standartların ve ulusal ve bölgesel
ağlara bağlı dünya çapında erken uyarı sistemlerinin oluşturulmasına yönelik olarak hızla çalışılması ve bütün dünyada,
özellikle yüksek riskli bölgelerde acil felaket müdahalesinin
kolaylaştırılması.
92. Uygun kaynakların harekete geçirilmesi gereksinimini göz önüne alarak, ülkeleri ve diğer ilgili tarafları, çocuklar
için telefonda yardım isteme hatlarını hazır bulundurmaya teşvik ediyoruz. Bu amaçla, kolay anımsanan numaraların bütün
telefonlardan ve ücretsiz aranması sağlanmalıdır.
93. Tarihsel verileri ve kültürel mirası gelecek kuşakların yararlanması için sayısallaştırmaya çalışıyoruz. Kamuda
ve özel sektörde, enformasyonu uzun dönemde korumanın
ve devam eden erişimi garantilemenin bir aracı olarak, sayısal tabanlı arşivleme standartlarının kullanımı ve teknolojik
eskimenin üstesinden gelecek yenilikçi çözümler dahil, etkili
enformasyon yönetimi politikalarını teşvik ediyoruz.
94. Herkesin enformasyon toplumunun sunduğu potansiyelden yararlanması gerektiğini kabul ediyoruz. Bu nedenle, hükümetleri, uluslararası mevzuata ve BM Antlaşması’na
aykırı tek taraflı herhangi bir önlemden etkilenen, halkının ekonomik ve sosyal kalkınmayı tam olarak başarması geciktirilen
ve nüfuslarının refahı engellenen ülkelere gönüllü bir temelde
yardım etmeye çağırıyoruz.
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95. Uluslararası ve hükümetler arası örgütleri, onaylanan
kaynaklar dahilinde kendi politika analizi ve kapasite oluşturma
programlarını geliştirmeye çağırıyoruz. Bu programlar, ENİT
sorunlarına ilişkin uygulanabilir ve yinelenen deneyimlerle,
geliştirilmiş girişim rekabetçiliği yoluyla ekonomik büyümeye ve yoksulluğun azaltılmasına neden olmuş politika ve
eylemlere dayanmalıdır.
96. Güvenilir, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir yasa, düzenleme
ve politika çevresinin yaratılmasının önemini anımsatıyoruz.
Bu amaçla, ITU ve diğer bölgesel örgütlerin, ilgili uluslararası
anlaşmalara dayanarak, bütün ülkelerin radyo-frekans tayfının
rasyonel, etkili ve ekonomik kullanımını ve ona adil erişimi sağlayacak adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
97. İnsan merkezli, kapsamlı ve kalkınma odaklı bir enformasyon toplumumun başarıyla kurulması için çoklu paydaş
katılımının zorunlu olduğunu ve hükümetlerin bu süreçte
önemli bir rol oynayabileceğini kabul ediyoruz. Ülkelerin,
Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardım
etmek amacıyla WSIS sonuçlarının uygulanmasına ve onların
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde izlenmesine bütün
paydaşların katılmasının bu başarının anahtarı olduğunu
vurguluyoruz.
98. Örneğin, kamu özel ortaklıkları dahil ulusal, bölgesel
ve uluslararası çoklu-paydaş ortaklıklarının ilerletilmesi, ulusal
ve bölgesel çoklu-paydaş tematik platformlarının ilerletilmesi
aracılığıyla; gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerle, ENİT sektöründeki kalkınma ortaklarıyla ve aktörleriyle ortak bir çaba ve
diyalog içinde; Cenevre ve Tunus sonuçlarının etkili uygulamasını sağlamak için paydaşlar içinde ve arasında güçlendirilmiş
ve sürekli işbirliğini teşvik ediyoruz. Bu bakımdan, ITU’nun
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yürüttüğü “Dünyaya Bağlan” (Connect the World) girişimi gibi
ortaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz.
99. Tunus aşamasının tamamlanmasından sonra WSIS
amaçlarına yönelik gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda anlaşıyoruz ve bu yüzden, ulusal, bölgesel
ve uluslararası düzeyde bir uygulama ve izleme mekanizması
kurmaya karar veriyoruz.
100. Ulusal düzeyde, WSIS sonuçlarına dayanarak,
hükümetleri, bütün paydaşların katılımıyla, fırsat verici bir
çevrenin önemini akılda tutarak, ulusal bir uygulama mekanizması kurmak için teşvik ediyoruz. Bu mekanizmada şunlar
bulunmalıdır:
a) Ulusal e-stratejiler, uygun olduğu hallerde, Yoksulluğun
Azaltılması Stratejileri dahil, Binyıl Kalkınma Hedeflerinde
içerilen ve üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varılan
kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunmayı
amaçlayan ulusal kalkınma planlarının tamamlayıcı bir parçası
olmalıdır.
b) Kalkınma ortakları arasında daha etkili enformasyon
paylaşımı ve eşgüdüm sağlanması aracılığıyla ve kalkınma
programları için ENİT deneyimlerinden öğrenilen dersler ve
iyi uygulamaların paylaşılması ve analizi aracılığıyla, ENİT,
Resmi Kalkınma Yardımı (RKY) stratejilerinin ana teması
olmalıdır.
c) BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi altındakiler dahil
mevcut iki taraflı ve çok taraflı teknik yardım programları,
gerektiğinde, hükümetlerin ulusal düzeydeki uygulama çabalarını desteklemek için kullanılmalıdır.
ç) Ortak Ülke Değerlendirme raporları, kalkınma için
ENİT konusunda bir bileşen içermelidir.
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101. Bölgesel Düzeyde:
a) Hükümetlerin talebi üzerine, bölgesel hükümetler arası
örgütler diğer paydaşlarla işbirliği içinde, kalkınma için ENİT
kullanımındaki siyasi tartışmayı kolaylaştırmak yanında bölgesel düzeyde enformasyonu ve iyi uygulamaları değiş tokuş
ederek, Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası olarak anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına
ulaşılmasına odaklanarak WSIS uygulama etkinliklerini
gerçekleştirmelidir.
b) Üye devletlerin isteğine dayanarak onaylanmış bütçe
kaynakları içindeki BM Bölgesel Komisyonları, bölgesel ve
alt-bölgesel örgütlerle işbirliği içinde, üye devletlerin bölgesel
kalkınma stratejileri ve bölgesel konferansların sonuçlarının
uygulanmasına ilişkin teknik ve ilgili enformasyonla
desteklenmesi yanında uygun sıklıkta, bölgesel WSIS izleme
etkinlikleri de düzenleyebilirler.
c) Çok-paydaşlı bir yaklaşımı ve bölgesel WSIS uygulama etkinliklerine özel sektörün, sivil toplumun, Birleşmiş
Milletlerin ve diğer uluslararası örgütlerin katılımını zorunlu
görmekteyiz.
102. Uluslararası düzeyde, fırsat verici çevrenin önemi,
akılda tutularak;
a) Zirvenin Cenevre ve Tunus aşamalarının sonuçlarının
uygulanması ve izlenmesinde, Zirve belgelerinin ana temaları ve
eylem yolları dikkate alınmalıdır.
b) Her bir BM kuruluşu, kendi yetki ve yeterliliklerine
göre, kendi yönetim kuruluşlarının kararları uyarınca ve onaylanmış mevcut kaynaklar içinde hareket etmelidir.
c) Uygulama ve izleme, hükümetler arası ve çok-paydaşlı
bileşenleri içermelidir.
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103. BM kuruluşlarını ve diğer uluslararası örgütleri
BM Genel Kurulunun 57/270 B sayılı İlke Kararıyla aynı
doğrultuda, sivil toplum ve iş sektörü dahil farklı paydaşlar
arasındaki etkinlikleri kolaylaştırmaya, uygulama çabalarında
ulusal hükümetlere yardımcı olmaya çağırıyoruz. BM Genel
Sekreterinden, BM koordinasyon için Yönetim Kurulu Sistemi
(CEB) üyelerinin danışmanlığında CEB içinde, WSIS sonuçlarının uygulanmasını kolaylaştırma göreviyle ilgili BM kuruluşları ve örgütlerinden oluşan bir enformasyon toplumu BM
grubu kurmasını ve CEB’e bu Grubun önde giden kuruluşlar
dikkate alındığında WSIS sürecinde ITU, UNESCO ve UNDP
tarafından üstlenilen etkinlikleri ve deneyimi dikkate almasını
önermesini rica ediyoruz.
104. BM Genel Sekreterinden ECOSOC aracılığıyla 2006
Haziranına kadar izleme sürecine ilişkin tavsiye kararları dahil
WSIS sonuçlarının uygulanmasının kuruluşlar-arası eşgüdümüne ilişkin yöntemler konusunda BM Genel Kuruluna rapor
vermesini de ayrıca rica ediyoruz.
105. ECOSOC’un WSIS’in Cenevre ve Tunus sonuçlarının
sistem çapında izlenmesini denetlemesini rica ediyoruz.
Bu amaçla, ECOSOC’un 2006’taki bağımsız oturumunda,
çok-paydaşlı bir yaklaşımı dikkate alarak Bilim Teknoloji ve
Kalkınma Komisyonunun (CSTD) görevini, gündemini ve bileşimini Komisyonun güçlendirilmesi dahil, gözden geçirmesini
rica ediyoruz.
106. WSIS’in uygulanması ve izlenmesi BM’nin büyük
BM konferanslarının bütünleşik izlemesinin tamamlayıcı bir
parçası olmalıdır ve Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına
ulaşılmasına katkıda bulunmalıdır. Bu, yeni fiili kuruluşların
oluşturulmasını gerektirmemelidir.
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107. Uluslararası ve bölgesel örgütler, gelişmekte olan
ülkelerin ENİT sektörlerinin büyümesi için eşit fırsatlar
yaratılması amacıyla, ülkelerin ENİT’e evrensel erişilebilirliği
konusunda düzenli olarak değerlendirme yapmalı ve rapor
hazırlamalıdır.
108. Uluslararası düzeyde çok-paydaşlı uygulamaya
büyük önem veriyoruz, ki bu Cenevre Eylem Planı’ndaki tema
ve eylem yolları dikkate alınarak örgütlenmelidir ve gerektiğinde BM kuruluşları tarafından yönetilmeli ya da kolaylaştırılmalıdır. Bu belgenin bir eki, Cenevre Eylem Planı’nın eylem yolları
için kolaylaştırıcılar/moderatörlerin simgesel ve kapsamlı olmayan bir listesini sunmaktadır.
109. WSIS sürecinde BM kuruluşları, özellikle ITU,
UNESCO ve UNDP tarafından üstlenilen etkinlikler ve deneyimden en fazla ölçüde yararlanılması sürdürülmelidir. Bu
üç kuruluş Cenevre Eylem Planı’nın uygulanmasında lider
kolaylaştırıcılar rolü oynamalıdır ve Ek’te söz edildiği gibi,
eylem yollarının moderatörleri/kolaylaştırıcılarıyla bir toplantı
düzenlemelidir.
110. Çok-paydaşlı uygulama etkinliklerinin eşgüdümü,
etkinliklerin tekrarlanmasından kaçınmaya yarayacaktır. Bu,
enformasyon değişimi, bilginin yaratılması, iyi uygulamaların
paylaşılması yanında, gelişen çoklu-paydaş ve kamu-özel
ortaklıklarına yardımı da içermelidir.
111. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan (BMGK) 2015’te
WSIS sonuçlarının uygulanmasını baştanbaşa gözden geçirmesini rica ediyoruz.
112. 113-120. paragraflarda tanımlanmış olduğu gibi, üzerinde anlaşılmış bir metodoloji kullanarak, belli aralıklarla
değerlendirme istiyoruz.
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113. Topluluk bağlantı göstergelerini içeren uygun göstergeler ve karşılaştırma, sayısal eşitsizliğin büyüklüğünü hem
ülke içinde hem de uluslararası boyutlarda ortaya koymalıdır,
düzenli olarak değerlendirmelidir ve Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma
amaç ve hedeflerine ulaşmak için ENİT kullanımının küresel
gelişimini izlemelidir.
114. ENİT göstergelerinin gelişmesi sayısal eşitsizliğin
ölçülmesinde önemlidir. 2004 Haziran’ında Kalkınma için
ENİT Ölçümünde Ortaklık başladığını biliyoruz, bu girişimdeki
çabalar:
a) Temel bir ENİT göstergesi seti geliştirmek; BM İstatistik
Komisyonunun görüş ve kararını ilerletmek için uluslararası
karşılaştırmalı ENİT istatistiklerinin ulaşılabilirliğini artırmak
yanında, onların ayrıntılandırılmasında üzerinde çok taraflı
olarak anlaşılan bir çerçeve oluşturmak.
b) Enformasyon toplumunun izlenmesi için gelişmekte
olan ülkelerde kapasite geliştirmeyi desteklemek.
c) ENİT’in kalkınma ve yoksulluğun azaltılması üzerindeki
mevcut ve potansiyel etkisini değerlendirmek.
ç) Sayısal eşitsizliği farklı boyutlarıyla ölçmek için
toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış özel göstergeler
geliştirmek.
115. Ayrıca, Kalkınma için ENİT Ölçümünde Ortaklık içinde
tanımlandığı gibi temel bir ENİT göstergeleri seti oluşturacak
ENİT Fırsat İndeksi ve Sayısal Fırsat İndeksi başlatıldığını da
bildiriyoruz.
116. Bütün indeks ve göstergelerin farklı kalkınma düzeylerini ve ulusal koşulları göz önüne almak zorunda olduğunu
vurguluyoruz.
117. Bu göstergelerin daha da geliştirilmesi, işbirliği içinde,
masrafsız ve tekrarcı olmayan bir biçimde yapılmalıdır..
118. Uluslararası topluluğu, ulusal ve bölgesel düzeyde
uygun destek vererek gelişmekte olan ülkelerin istatistiksel
kapasitesini güçlendirmeye çağırıyoruz.
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119. Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil, üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmak
için, bilgi toplumunun kurulmasında yatırımların ve uluslararası işbirliği çabalarının etkinliğini değerlendirerek,
yatırımdaki eksiklikler yanında boşlukları da belirleyerek ve
bunlara yönelik stratejiler geliştirerek, ülkeler arasındaki farklı
kalkınma düzeylerini de göz önüne alarak sayısal eşitsizliğin
giderilmesindeki gelişmeleri incelemeyi ve izlemeyi taahhüt
ediyoruz.
120. WSIS sonuçlarının uygulanmasına ilişkin enformasyonun paylaşılması gelişmenin önemli bir ögesidir. Zirve’nin
Tunus aşamasının sonucu dışında, Tunus aşaması sırasında
başlatılan girişimlerin Altın Kitap’ı gibi, izlemeyi kolaylaştıran
değerli araçlardan biri olarak işlev gören WSIS etkinlikleri
Envanter Raporu’nu takdirle karşılıyoruz. Tüm WSIS paydaşlarını, ITU tarafından yürütülen WSIS açık envanter veritabanına
etkinliklerine ilişkin enformasyon sağlamayı sürdürmeleri için
teşvik ediyoruz. Bu açıdan, bütün ülkeleri envantere katkıda
bulunmak için, bütün paydaşların katılımıyla ulusal düzeyde
enformasyon toplamaya çağırıyoruz.
121. İnterneti halk tarafından tam olarak ulaşılabilir
küresel bir olanak haline getirmek için internet farkındalığını
artırma gereksinimi vardır. Bu küresel olanağın önemi, Zirvede
ele alınan konular, özellikle ENİT kullanımının toplumlara ve
ekonomilere sağlayacağı olanaklar yanında sayısal eşitsizliği
giderme yolları konusundaki farkındalığı artırmaya yardımcı
olmak için BMGK’yı, her yıl düzenlenmek üzere, 17 Mayıs’ı
Dünya Enformasyon Toplumu Günü olarak ilan etmeye
çağırıyoruz.
122. Zirve Genel Sekreterinden, BMGK’nın 59/220 sayılı
İlke Kararı’nın gerektirdiği gibi, Zirve sonuçlarını Birleşmiş
Milletler Genel Kuruluna rapor etmesini rica ediyoruz.
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EK
Eylem Yolu

Olası moderatörler/kolaylaştırıcılar

С1. Kalkınma için ENİT’in desteklenmesinde
kamu yönetici otoritelerinin ve tüm
paydaşların rolü.

ECOSOC/ UN Bölgesel
Komisyonlar/ ITU

С2. Enformasyon ve iletişim altyapısı

ITU

C3. Enformasyona ve Bilgiye Erişim

ITU/UNESCO

C4. Kapasite Geliştirme

UNDP/UNESCO/ ITU/
UNCTAD

C5. ENİT kullanımında güvenin ve
güvenliğin oluşturulması

ITU

C6. Kolaylaştırıcı Çevre

ITU/UNDP/BM Bölgesel
Komisyonları / UNCTAD

C7. ENİT Uygulamaları

UNDP/ITU

1- E-hükümet

WTO/UNCTAD/ITU/
UPU

2- E-iş
3- E-öğrenim
4- E-sağlık
5- E-istihdam

UNESCO/ITU/UNIDO
WHO/ITU
ILO/ITU

6- E-çevre

WHO/WMO/UNEP/
UNHabitat/ ITU/ ICAO

7- E-tarım

FAO/ITU

8- E-bilim

UNESCO/ITU/ UNCTAD

C8. Kültürel çeşitlilik ve kimlik, dilsel
çeşitlilik ve yerel içerik

UNESCO

C9. Medya

UNESCO

C10. Enformasyon toplumunun etik
boyutları

UNESCO/ECOSOC

C11. Uluslararası ve bölgesel işbirliği

BM Bölgesel
Komisyonları/ UNDP/
ITU/ UNESCO/ ECOSOC
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TUNUS TAAHHÜTÜ
18 Kasım 2005
1. Bizler, dünya halklarının temsilcileri; Aralık 2003’te
Cenevre’de Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nin ilk aşamasında kabul edilen Cenevre İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planına kesin desteğimizi yinelemek için Enformasyon Toplumu
Dünya Zirvesi’nin ikinci aşamasında, 16-18 Kasım 2005’te
Tunus’ta toplanmış bulunuyoruz.
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine tam saygı gösteren
ve onaylayan, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkelerinde, uluslararası hukuk ve çok taraflılık esaslarında açıklanmış
olan insan-merkezli, kapsamlı ve kalkınma odaklı bir toplum
kurma konusundaki genel istek ve taahhütümüzü bir kez
daha vurguluyoruz; böylece insanlar nerede olursa olsun tüm
potansiyellerini gerçekleştirmek ve Binyıl Kalkınma Hedefleri
dahil, üzerinde uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef
ve amaçlarına ulaşmak için enformasyon ve bilgiyi üretebilecek,
ona erişebilecek, onu kullanabilecek ve paylaşabilecektir.
3. Viyana Bildirgesi’nde belirtildiği gibi kalkınma hakkı da
dahil tüm insan hakları ve temel özgürlüklerin evrenselliğini,
bölünmezliğini, karşılıklı bağımlılığını ve karşılıklı ilişkisini bir
kez daha vurguluyoruz. Tüm düzeylerde iyi yönetişim kadar,
demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve temel
özgürlüklere saygının birbirine bağlı olduğunu ve birbirini
desteklediğini de bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca, ulusal
olduğu kadar uluslararası meselelerde de hukuk kurallarına
saygının güçlendirilmesinde kararlıyız.
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4. Cenevre İlkeler Bildirgesinin 4., 5., ve 55. paragraflarını
bir kez daha onaylıyoruz. İfade özgürlüğü ile enformasyonun,
düşünce ve bilginin serbest dolaşımının enformasyon
toplumunun temeli olduğunu ve kalkınmaya yararlı olduğunu
kabul ediyoruz.
5. Tunus zirvesi, Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin
(ENİT), insanlığa sağlayabileceği yararlar ve insanların etkinliklerini, etkileşimlerini ve yaşamlarını dönüştürebilecekleri
ve böylece geleceğe güvenlerini artırabilecekleri davranış
tarzı konusundaki farkındalığın artırılması için eşsiz bir fırsat
sunmaktadır.
6. Bu zirve, dünyanın, yoksulluğu ortadan kaldırma
ve Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşma çabalarında önemli bir basamaktır. Cenevre kararlarıyla enformasyon
toplumu Dünya Zirvesi süreci ve Birleşmiş Milletler’in diğer
ilgili büyük konferansları ve zirveleri arasında uyumlu ve uzun
dönemli bir bağlantı kurmuş bulunmaktayız. Hükümetleri,
özel sektörü, sivil toplumu ve uluslararası örgütleri Cenevre
İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planında beyan edilen taahhütleri
yerine getirmek için birleşmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda,
geçenlerde sonuçlanan Binyıl Bildirgesinin uygulanmasının gözden geçirilmesi konusunda 2005 Dünya Zirvesi’nin sonuçları özel
bir öneme sahiptir.
7. Cenevre’de ifade edilen taahhütleri yeniden onaylıyoruz
ve Enformasyon Toplumu Tunus Gündemi’nde sözü edildiği
üzere, Cenevre ve Tunus kararlarını izleme ve yerine getirmede
olduğu kadar, sayısal eşitsizliği gidermek için finansal mekanizmalar, internet yönetişimi ve ilgili konulara odaklanarak
Tunus’ta oluşturulan taahhütleri destekliyoruz.
8. Cenevre Eylem Planı’nın 3. paragrafında ana hatları
çizildiği üzere, tüm paydaşların önemli rollerini ve sorumlu272

luklarını bir kez daha vurgularken, Enformasyon Toplumu
Dünya Zirvesi sürecinde hükümetlerin ana rollerini ve sorumluluklarını da kabul ediyoruz.
9. Özel sektörü, sivil toplumu, Birleşmiş Milletler’i ve
diğer uluslararası örgütleri olduğu gibi hükümetleri de aşağıdaki konularda birlikte çalışmaya çağırarak, herkesin ENİT’in
sunduğu olanaklardan yararlanabilmesini sağlama çabamızdaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz: Enformasyon
ve bilgiye olduğu kadar enformasyon ve iletişim altyapısına
ve teknolojisine de erişimi geliştirmek; beceri kazandırma,
enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanımında güveni
ve güvenliği artırmak; bütün düzeylerde kolaylaştırıcı bir çevre
yaratmak; enformasyon ve iletişim uygulamalarını geliştirmek
ve yaymak; kültürel çeşitliliği beslemek ve ona saygı duymak;
medyanın rolünü kabul etmek; enformasyon toplumunun etik
boyutları üzerinde düşünmek; uluslararası ve bölgesel işbirliğini
teşvik etmek. Cenevre İlkeler Bildirgesinde ayrıntıları bulunan
bu konuların kapsayıcı bir enformasyon toplumu oluşturmak
için temel ilkeler olduğunu vurguluyoruz.
10. Enformasyona erişim, bilginin yaratılması ve paylaşılmasının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı güçlendirmeye önemli ölçüde katkıda bulunduğunun, böylece tüm
ülkelerin Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmalarına
yardım etmekte olduğunun farkındayız Bu süreç; enformasyona evrensel, her yerde aynı zamanda mevcut, adil ve satın
alınabilir erişimin önündeki engelleri kaldırmakla hızlandırılabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ülkelerin ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmalarını ve halklarının refahını tam
olarak gerçekleştirmelerini engelleyen sayısal eşitsizliği gidermenin önündeki engellerin öneminin altını çiziyoruz.
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11. Ayrıca, ENİT geçmişte olduğundan daha geniş bir
nüfusun beşeri bilgi tabanını paylaşmasına ve onu genişletmesine olanak sağlamakta; eğitim, sağlık ve bilim alanındaki
uygulamalarında olduğu gibi insan çabasının tüm alanlarında
mevcut bilginin daha da artmasına katkıda bulunmaktadır.
ENİT nitelikli eğitime erişimi artırmada, okuryazarlığı ve
evrensel temel öğretimi geliştirmede ve öğrenim sürecini
kolaylaştırmada, böylece tamamen kapsayıcı ve kalkınma odaklı
bir enformasyon toplumunun ve kültürel ve dilsel çoğulculuğa
saygılı bir bilgi ekonomisinin oluşturulması için altyapı kurulmasında çok büyük bir potansiyele sahiptir.
12. ENİT’in girişimciler tarafından benimsenmesinin ekonomik büyümede temel bir rol oynadığını vurguluyoruz. ENİT
alanında iyi uygulanan yatırımların büyüme ve verimliliği
geliştirici etkileri ticaretin artmasına, daha çok ve daha iyi istihdama neden olabilir. Bu nedenle, işletme kalkınma ve iç gücü
politikaları ENİT’in benimsenmesinde temel bir rol oynar.
Hükümetleri ve özel sektörü küçük, orta ve mikro büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) kapasitesini geliştirmeye çağırıyoruz,
çünkü bunlar çoğu ekonomide en çok sayıda iş sağlar. Girişimciliği özellikle KOBİ’leri besleyen gerekli politikaları, yasal
ve düzenleyici çerçeveleri oluşturmak için bütün paydaşlarla
birlikte çalışacağız.
13. ENİT devriminin sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı
olarak çok olumlu bir etkisinin olabileceğinin de bilincindeyiz.
Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeylerde fırsat sağlamaya
uygun bir çevre sosyal ve ekonomik bölünmelerin artmasını,
zengin ve yoksul ülkeler, bölgeler ve – kadınlar ve erkekler
arasındaki de dahil - bireyler arasındaki uçurumun açılmasını
engelleyebilecektir.
14. ENİT altyapısının kurulmasına ek olarak, uygun küresel
bir enformasyon toplumu kurmada kapsamlı bir yaklaşımı
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garantilemek için insani kapasitenin gelişmesine ve ENİT uygulamalarının ve gerektiğinde yerel dilde sayısal içeriğin üretilmesine de yeterince vurgu yapılması gerektiğinin bilincindeyiz.
15. Tüm ulusların ENİT’e evrensel ve ayrımcı olmayan erişimi ilkelerini, her ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınma düzeyinin dikkate alınması gereksinimini kabul ederek ve enformasyon
toplumunun kalkınma odaklı yönlerine saygı göstererek, ENİT’in
ulusal ve uluslararası düzeylerde barışı, güvenliği ve istikrarı
ilerletmenin, demokrasiyi, sosyal kaynaşmayı, iyi yönetişimi ve
hukukun üstünlüğünü geliştirmenin etkili bir aracı olduğunu
vurguluyoruz. ENİT, ekonomik büyümeyi ve girişimci kalkınmayı desteklemek için kullanılabilir. Altyapının geliştirilmesi,
insani kapasitenin oluşturulması, enformasyon güvenliği ve
ağ güvenliği bu amaçlara ulaşılmasında çok önemlidir. Ayrıca,
ENİT’in uluslararası istikrarın ve güvenliğin sürdürülmesi hedefleriyle çelişkili ve devletlerin altyapı bütünlüğünü güvenlikleri zararına etkileme amaçlı kullanımından kaynaklanan
sorunlara ve tehditlere etkili biçimde karşı koymak gerektiğinin bilincindeyiz. İnsan haklarına saygı gösterirken, enformasyon kaynaklarının ve teknolojilerinin suç ve terörist amaçlar
için kötüye kullanımını engellemek gerekmektedir.
16. Ayrıca, Binyıl Kalkınma Hedefleri dahil üzerinde
uluslararası anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına
ulaşmak için, farklı kalkınma düzeylerini göz önüne alarak
sayısal eşitsizliğin giderilmesindeki ilerlemeyi değerlendirmeyi
ve izlemeyi, enformasyon toplumunu kurmada yatırımların ve
uluslararası işbirliği çabalarının etkililiğini değerlendirmeyi
taahhüt ediyoruz.
17. Hükümetleri, ENİT’in potansiyelini kullanarak,
kamusal erişim noktalarını daha fazla geliştirmeyi planlayarak
ve enformasyona daha yaygın ulaşılabilirlik sağlayarak, yasa
ve düzenlemeler konusunda kamusal bir enformasyon sistemi
oluşturmaya teşvik ediyoruz.
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18. Bu yüzden, evrensel tasarım ve destekleyici teknolojileri içeren ENİT’e, bütün insanların özellikle engelleri olanların, evrensel, her yerde aynı zamanda mevcut, adil ve satın
alınabilir erişimini desteklemek için, herkese sayısal fırsatlar
yaratmak, ENİT’in kalkınma için sunduğu potansiyelden herkesi yararlandırmak ve sayısal eşitsizliği gidermek için sürekli
uğraşacağız.
19. Uluslararası topluluk, dünyadaki bütün ülkelerin
ENİT’e adil ve satın alınabilir bir erişime sahip olmasını garantilemek için gerekli önlemleri almalıdır, böylece sosyo-ekonomik
alanlardaki kalkınmadan ve sayısal eşitsizliği gidermekten
sağlayacakları yararlar son derece kapsamlıdır.
20. Bu amaçla; göçmenler, ülke içinde yerinden edilmiş
insanlar ve mülteciler, işsiz ve temel sosyal haklardan mahrum
insanlar, azınlıklar ve göçebeler, yaşlılar ve engelliler dahil
olmak üzere toplumun marjinalleştirilmiş ve savunmasız
gruplarının kendilerine özgü gereksinimlerine özellikle dikkat
edeceğiz.
21. Bu amaçla, gelişmekte olan ülkelerin, ekonomisi geçiş
döneminde olan ülkelerin, en az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte
olan küçük ada devletlerinin, denize çıkışı olmayan gelişmekte
olan ülkelerin, yüksek borçlu yoksul ülkelerin, işgal altındaki
ülkelerin ve bölgelerin, çatışma ya da doğal felaket atlatmış ülkelerin kendine özgü gereksinimlerine ayrı bir önem vereceğiz.
22. Enformasyon toplumunun evriminde, hem yerli
halkların özel koşullarına hem de miraslarının ve kültürel
geçmişlerinin korunmasına özel bir önem verilmelidir.
23. Toplumdaki sayısal eşitsizliğin bir parçası olarak var
olan cinsiyetler arası bir uçurumun farkındayız ve bu uçurumla
başa çıkmak için kadınların güçlendirilmesi ve bir toplumsal
cinsiyet eşitliği bakış açısı konusundaki taahhütümüzü bir kez
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daha yineliyoruz. Ayrıca, enformasyon toplumunda kadınların
tam katılımının enformasyon toplumunda kapsayıcılığın ve
insan haklarına saygının sağlanması için gerekli olduğunu
kabul ediyoruz. Bütün paydaşları kadınların uluslararası,
bölgesel ve ulusal düzeylerde enformasyon toplumunun tüm
alanlarını biçimlendirmede katkı sağlamasına ve karar verme
süreçlerine katılımını desteklemeye teşvik ediyoruz.
24. ENİT’in çocukların korumasındaki ve çocukların
gelişimini sağlamadaki rolünün bilincindeyiz. Çocukları
suistimalden koruma ve ENİT bağlamında haklarını savunma
eylemimizi güçlendireceğiz. Bu bağlamda, çocuğun en yüksek
çıkarlarına öncelikle önem verdiğimizi vurguluyoruz.
25. Kapsayıcı bir enformasyon toplumu kurmak için
gençlerin temel katkıda bulunucular olarak güçlendirilmesi
yönündeki taahhütümüzü bir kez daha yineliyoruz. Yenilikçi
ENİT tabanlı kalkınma programlarında gençlerle etkin biçimde
meşgul olacağız ve e-strateji süreçlerine katılma fırsatlarını
artıracağız.
26. Biz, sayısal bölünmenin üstesinden gelecek ve Binyıl
Kalkınma Hedeflerinde içerilen ve üzerinde uluslararası
anlaşmaya varılan kalkınma hedef ve amaçlarına ulaşmaya
katkıda bulunacak yaratıcı içerik ve uygulamaların öneminin
farkındayız.
27. Üretilen enformasyona adil ve sürekli erişimin sayısal
enformasyonun uzun dönemli korunması stratejilerinin uygulanmasını gerektirdiğinin farkındayız.
28. Özel sektörün ortaklığıyla, herkes için satın alınabilir
ve erişilebilir, her hangi bir yerde ve her hangi bir zamanda,
herhangi biri için ve her hangi bir araçla ulaşılabilir, açık ya
da birlikte işleyebilen standartlara dayanan, her yerde hazır
ve nazır bir iletişim ağını oluşturacak ENİT ağlarını kurma ve
uygulamalarını geliştirme isteğimizi bir kez daha yineliyoruz.
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29. Hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun, bilimsel
ve akademik topluluğun ve kullanıcıların, tescilli, açık-kaynak
ve bedava biçimler altında geliştirilenler dahil çeşitli teknolojileri ve lisanslama modellerini kendi çıkarlarına uygun biçimde,
güvenilir hizmetlere sahip olma ve halkları için etkili programlar gerçekleştirme gereksinimiyle kullanabilecekleri kanaatindeyiz. Tescilli yazılımın ülkelerin pazarlarındaki önemini
dikkate alarak; farklı yazılım modellerinin özellikle eğitim,
bilim ve sayısal içerme programları için olanaklarını gösterecek biçimlerde işbirlikçi kalkınmayı, eşgüdümlü çalışma
platformlarını, bedava ve açık-kaynak yazılımı teşvik etme ve
destekleme gereksinimini yineliyoruz.
30. Afetlerin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak çabaları önemli ölçüde destekleyebildiğini ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olabildiğini kabul ederek; ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeylerde işbirliğini teşvik etmek
ve güçlendirmekle ENİT kapasitelerinin ve potansiyelinin
artırılması taahhütümüzü yineliyoruz.
31. Cenevre Eylem Planı’nın 27. paragrafında kabul
edildiği gibi Sayısal Dayanışma Gündeminin uygulanması
için birlikte çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu gündemin
tamamen ve hemen uygulanması, bütün düzeylerde iyi
yönetişime dikkat ederek; gerektiğinde gelişmekte olan ülkelerin borç sorunlarının özellikle zamanında, etkili, kapsamlı ve
uzun vadeli bir çözümünü gerektirmektedir; evrensel, kurala
dayanan, açık, ayrımcı olmayan ve adil çok taraflı bir ticaret
sistemi, sayısal eşitsizliği gidermek için uluslararası işbirliği ve
yardımlaşmayı artıracak somut uluslararası yaklaşımların ve
mekanizmaların aranması ve etkili biçimde uygulanmasında
olduğu gibi kalkınmanın bütün aşamalarındaki ülkelere yarar
sağlayarak dünya çapında kalkınmayı da hızlandırabilir.
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32. Ayrıca, ENİT’te bölgesel ve/veya yerel dillerin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla enformasyon toplumuna bütün halkların
yer almasını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Enformasyon toplumu içinde kültürel kimlikleri olduğu gibi kültürel çeşitliliği de
koruma ve ilerletme çabalarımızı sürdüreceğiz.
33. Teknik işbirliği yararlı olmakla birlikte, bütün düzeylerde, gerekli kurumsal ve bireysel uzmanlığı sağlayacak beceri
kazandırmanın gerekli olduğunu kabul ediyoruz.
34. Enformasyon Toplumu Tunus Gündemi’nin ikinci
bölümüne uygun olarak, kalkınma için ENİT kullanımını
artırmamızı ve Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nin
sonuçlarının izlenmesi ve uygulanması için enformasyon toplumunu kurmayı hedefleyen kısa-orta-uzun vadeli planları
gerçekleştirmemizi sağlayacak beşerî ve finansal kaynakları
harekete geçirme gereksiniminin farkındayız ve bu konuda
çaba gösteriyoruz.
35. Kaynak hareketliliğinin meydana gelebileceği çerçevelerin kurulmasında kamu politikalarının merkezi rolünü kabul
ediyoruz.
36. ENİT’in barışı ilerletme ve diğerleri yanında kalkınma
hedeflerine ulaşmayı da olumsuz yönde etkileyen çatışmayı
önleme potansiyeline değer veriyoruz. ENİT, çatışmaları
engelleyen erken-uyarı sistemleri aracılığıyla çatışma durumlarını belirlemede, barışçı çözümü ilerletmede, insani eylemi
desteklemede, silahlı çatışmada sivillerin korunmasını kapsayarak; barışı koruma görevini kolaylaştırmada ve çatışma sonrası barışı ve imarı sağlamaya yardımcı olmada kullanılabilir.
37. Amaçlarımızın hükümetlerin ve özel sektör, sivil
toplum ve uluslararası örgütler gibi diğer paydaşların katılımı,
işbirliği ve ortaklığı aracılığıyla gerçekleştirilebileceğine ve enformasyon toplumunun herkese yarar sağlaması isteniyorsa,
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bütün düzeylerde uluslararası işbirliği ve dayanışmanın vazgeçilemez olduğuna inanıyoruz.
38. Çabalarımız Zirvenin tamamlanmasıyla sona ermemelidir. Hepimizin katkıda bulunduğu küresel enformasyon toplumunun ortaya çıkışı, tüm halklarımız için ve sadece birkaç
yıl önce hayal bile edilemez olan kapsayıcı küresel topluluk
için artan fırsatlar sağlamaktadır. Bugün bu fırsatları kullanmalıyız ve bunların daha çok gelişmelerini ve ilerlemelerini
desteklemeliyiz.
39. Bütün halklarımıza yarar sağlayan gerçekten küresel
bir enformasyon toplumu kurma konusundaki tehditlere
ve fırsatlara karşı etkili ve sürdürülebilir bir tepki geliştirme
ve uygulama konusundaki kesin kararımızı bir kez daha
yineliyoruz.
40. Enformasyon Toplumu Tunus Gündemi’nde ana
hatları çizildiği üzere, Cenevre ve Tunus’ta aldığımız kararların
tam ve zamanında uygulanacağına şiddetle inanıyoruz.
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5
MEDYA, KALKINMA VE YOKSULLUĞUN
ORTADAN KALDIRILMASI
2006
Bizler, Sri Lanka’nın başkenti Colombo’da, 1-2 Mayıs
2006’da düzenlenen UNESCO-destekli Dünya Basın Özgürlüğü
Günü konferansının katılımcıları:
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin, “Herkesin
düşünce ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır.
Bu hak düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi
bir medya ile arama, elde etme veya yayma hakkını içerir.”
ifadesine yer veren 19. maddesini anımsatıyoruz;
2. Yoksulluğun bütün biçimlerinin ortadan kaldırılmasının, yeterli bir yaşam standardına ve diğer sivil, kültürel,
ekonomik, siyasal ve sosyal haklara ulaşılması gereken birçok
bölgede, çok boyutlu bir insani kalkınma yaklaşımı içermesi
gerektiğini kabul ediyoruz;
3. İfade özgürlüğünün, diğer sivil, kültürel, ekonomik,
siyasal ve sosyal hakların elde edilmesi ve geliştirilmesinde
temel bir hak olduğuna ve basın özgürlüğünün Birleşmiş
Milletler Binyıl Bildirgesi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde
belirtildiği gibi, insan hakları temelli bir kalkınma yaklaşımının
gündeminin bir parçası olduğuna dikkat çekiyoruz;
4. BM Genel Kurulu tarafından 1979’de kabul edilen ve
uluslararası topluluğu kadınların güçlendirilmesini desteklemeye teşvik eden Kadınlara karşı Her Tür Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılması Sözleşmesini anımsatıyoruz;
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5. Üye devletleri, ulusal medyaya çocukların katılımı
ve medyaya dahil edilmelerini destekleme görevi veren 1989
Çocuk Hakları Sözleşmesini anımsatıyoruz;
6. 1965 Irk Ayrımcılığının Bütün Biçimlerinin Ortadan
Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesini anımsatıyoruz;
7. 33. UNESCO Genel Konferansının, bağımsız ve çoğulcu
medyaların, iyi yönetişimin, insan hakları temelli kalkınmanın
ve şiddetli çatışmaların önlenmesinin temel öğeleri olduğu,
bunların hepsinin de yoksulluğun ortadan kaldırılmasının
temel yardımcıları olduğu sonucuna ulaşan 55 sayılı İlke
Kararı’nı (Belgrad ve Dakar Bildirgeleri) yeniden onaylıyoruz;
8. İfade özgürlüğünü, bilgi toplumlarının yaratılmasının
dört temel direğinin ilki olarak bir kez daha onaylayan Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi’nin Cenevre (2003) ve Tunus
(2005) aşamalarını anımsatıyoruz;
Oybirliğiyle ilan ediyoruz ki:
1. İfade özgürlüğü, herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Bu, yoksulluk, açlık, hastalık, ayrımcılık, savunmasızlık, sosyal dışlanma,
çevresel bozulma ve eğitim üzerinde düşünen birey ve grupları
güçlendirmek için, etkili yerel katılım gerektirmektedir;
2. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, ifade özgürlüğü, özgür, bağımsız ve çoğulcu
medyalar aracılığıyla korunan temel bir hak olarak kabul
edilmelidir.
3. UNESCO, Birleşmiş Milletler sistemi içinde ifade özgürlüğü konularıyla ilgili lider bir kuruluş olarak, ifade özgürlüğü
konularında paydaşlar arasında bir diyalog platformu gibi
hareket ederek, politika geliştirme ve program etkinliklerini
sürdürmeli ve daha da ileriye götürmelidir;
Üye devletleri,
1. İfade özgürlüğü ve özgür, çoğulcu ve bağımsız medyaların geliştirilmesini, yoksulluğu ortadan kaldırma ve
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Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni yerine getirme stratejilerinin ana
bileşenleri olarak kapsamaya;
2. Medya çalışanlarını ve kurumlarına saldırıları soruşturma ve adalet önüne çıkarma konusundaki sorumluluklarını
yerine getirmeye;
3. Yoksulluk içinde yaşayan insanlar için, lisanslara erişim ve
adil spektrum tahsisi dahil olmak üzere, enformasyon ve iletişime
erişim ve katılımı ele alan ulusal politikalar geliştirmeye;
4. Özellikle, yoksul ve yalıtılmış nüfusların enformasyon
ve iletişim teknolojilerine (ENİT) ulaşımını artırmaya;
5. Topluluk medyalarına olanak veren ve onları cesaretlendiren ulusal politikalar ve destekleyici yasal çerçeveler
geliştirmeye;
6. Devlete ve hükümete ait medyaları, bağımsız kamu
hizmeti medyalarına dönüştürmeye ve bunların editoryal ve
finansal bağımsızlıklarını garanti etmeye;
7. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasıyla ilgili konuları ele
alan kamu hizmeti yayıncılığını teşvik etmeye;
çağırıyoruz.
Medya ürünlerini, meslek örgütlerini ve medya kuruluşlarını:

1. Yoksul ve yalıtılmışların seslerinin duyulmasını sağlamaya;
2. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasında kamu yetkililerinin,
özel girişimlerin ve sivil toplum örgütlerinin şeffaflığını ve hesap
verebilirliğini sağlamada uyanık ve kararlı olmaya,
3. Medyada şeffaflığı sağlamak için çalışmaya ve medya
içindeki çürümeyle savaşmaya;
4. Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve Binyıl Kalkınma
Hedefleri ve hak temelli insani gelişme konularıyla ilgi,
meselenin derinine inerek haber yapmaya;
5. Medyanın gelişmesinin ve basın özgürlüğünün araçları
olarak bağımsız, çoğulcu ve gönüllü meslek kuruluşlarını ve
birliklerini desteklemeye;
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6. Kalkınma kuruluşlarının medya bağımsızlığını güçlendirme davalarını, yoksulluğun azaltılmasının temel bir ögesi
haline getirmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz.
Birleşmiş Milletler’i, Uluslararası finans kuruluşlarını
ve bağış veren hükümetleri:
1. Mevcut verilerin yayılmasının yanı sıra, yoksulluğun
ortadan kaldırılması, özgür, bağımsız ve çoğulcu medya ve
basın özgürlüğü arasındaki bağlantı konusundaki araştırmaları
üstlenmeye ve bunlara daha çok fon vermeye;
2. Yolsuzluğun ortaya çıkarılması ve yolsuzlukla savaşılmasında medyanın önemli rolünü kabul etmeye ve medya
çalışanları ve diğer sivil toplum aktörleriyle birlikte basın
özgürlüğünü destekleyen somut önlemler almaya;
3. Medyanın ifade özgürlüğü hakkı ulusal hükümetler ya
da başkaları tarafından tehlikeye atıldığında, güçlü bir kamusal
duruş takınmaya;
4. Araştırma, eğitim, kapasite geliştirme ve altyapı kalkınması dahil olmak üzere uzun vadeli finansal destek mekanizmaları aracılığıyla, özgür, bağımsız ve çoğulcu medya sistemleri lehine çabaları artırmaya ve eşgüdümlemeye;
UNESCO Genel Direktörünü, bu bildirgeyi onaylanıp
imzalanması için UNESCO Genel Kuruluna sunmaya ve
Birleşmiş Milletler sistemini, hükümet ve hükümet dışı bağışçıları ve sivil toplum ortaklarını, bu bildirgenin ilkelerini izleyerek, somut bir eylem planına yönelik bir strateji geliştirmeye
çağırıyoruz.
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KRONBERG BİLDİRGESİ
BİLGİ EDİNİMİ VE
PAYLAŞIMININ GELECEĞİ
2007
Bizler, UNESCO ve UNESCO Alman Komisyonu’nun
daveti üzerine, BASF’ın genel sporsorluğuyla, 22 ve 23 Haziran
2007’de, Almanya’nın Kronberg kentinde toplanan bir uzmanlar
grubunun üyeleri, gelecek yirmi beş yıl boyunca Bilgi Edinimi
ve Paylaşımının Geleceğini tartıştık:
Aşağıdaki olguların farkında olarak:
• Bilgi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın anahtarıdır;
• Hızla ortaya çıkan enformasyon ve iletişim teknolojileri
(ENİT) ve onların yarattığı sosyal dönüşümler nedeniyle
bilginin oluşturulması, edinimi ve paylaşılması, dramatik
değişimlerden geçmektedir;
• Kültürel ve dilsel çeşitliliği sağlarken, uluslararası bilgi
uçurumunu giderecek yeni yaklaşımlara gereksinim vardır;
• İnternet ve yeni eğitim teknolojileri, herkese birçok
olanak sağlamaktadır;
• İnsan merkezli, kapsayıcı ve kalkınma odaklı bilgi toplumlarını geliştirmek için yeni teknolojilerin ve süreçlerin
sürekli olarak kullanılması gerekmektedir;
21. Yüzyıl Uluslararası Eğitim Komisyonu’nun “Öğrenme:
İçteki Hazine” (1996) raporunda yer alan birçok bulgunun
değerini koruduğunu belirterek;
Bu raporun özellikle, Dünya Enformasyon Toplumu
Zirvesi’nin (WSIS) uluslararası tartışmayı beslemeyi sürdüren
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“Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi,
günümüz dünyasında bilgiye erişim konusunda genel bir tartışmaya yol açmalıdır” biçimindeki gözlemine atıfta bulunarak;
Bilgi edinimi ve paylaşımını geliştirmek için gerekli olan
siyasal ve yapısal değişiklikleri biçimlendirmeye yönelmesi
gereken önemli stratejik alanları belirlemiş bulunuyoruz. Bunlar:
• Teknolojinin bilgi toplumlarının evrimi üzerindeki etkisi;
• Evrensel “bilgi normları” kavramı;
• Bilgi edinim modelleriyle ilgili ortaya çıkan teknolojilerin etkisi;

• Öğretmenleri/eğitmenleri içeren klasik bilgi edinim
yapılarının gelecekteki rolü;
• Bilgi edinimi ve paylaşımında kamu-özel ortaklıklarının rolü;
Gelecek yirmi beş yıl içinde aşağıdaki değişimlerin
olacağını tahmin etmekteyiz:
• Bilgi edinimi ve paylaşımı, giderek (çevrimiçi gibi)
teknolojiyle aracılanmış hale gelecek ve böylece geleneksel
eğitim süreçleri kökten değişecek ve yeni bilgi toplulukları
biçimlenecektir;
• Kamu ve özel sektördeki liderler, kolaylaştırmanın
ve motive etmenin yanı sıra, bilgi edinimi ve paylaşımındaki
karakteristik engelleri aşmak amacıyla olanaklar ve teşvikler
sağlayarak, kurumlardaki ve insanlardaki değişimleri kabul
etmelidir;
• Bilgi edinim ve paylaşım kurumları, sosyal ve duygusal
yetenek ve becerilerin gelişmesine daha yakından odaklanmak
ve daha yaygın bir değer-temelli eğitim kavramına ulaşmak
zorundadır;
• Olgusal bilgi edinilmesinin önemi azalacaktır, buna
karşılık, karmaşık sistemler içinde bir kimsenin yolunu bulma
ve ilgili enformasyonu bulma, değerlendirme, örgütleme ve
yaratıcı biçimde kullanma yeteneği yanı sıra öğrenme kapasitesi
çok önemli hale gelecektir;
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• Öğretmenlerin, öğreniciler için kolaylaştırıcı, danışman,
rehber ve çalıştırıcı, rol modelleri olarak bilginin paylaşılması,
yaratılması ve edinilmesindeki onaylayıcı ve yorumlayıcı
rolleri artarken, eğitici rollerinin önemi azalacaktır;
• Ortaya çıkan yeni rollerini üstelenmeleri için, yeni teknolojilerin etkili kullanımı dahil olmak üzere, öğretmenlerin
sürekli mesleki gelişimi istenecektir;
• Öğreniciler, içerik oluşturulması ve yayılması dahil
olmak üzere bilginin edinilmesi ve paylaşılmasında hiç olmadığı kadar etkin bir rol oynayacaktır;
• (a) temel değerleri ve sosyal yeterlikleri sağlayan geleneksel okullar ve (b) çevrimiçi öğrenim toplulukları, özellikle
uygulama topluluklarını içeren bir öğrenim ve sosyal mekan
karışımı, daha özel sorunları çözmede önemini koruyacaktır;
• Yüz yüze bilgi edinme ortamları, özellikle erken çocukluk
ve ilköğretimde toplumsallaştırıcı çevreler olarak yaşamsal
önemlerini koruyacaktır; öğrenimi kolaylaştıran ENİT, lise ve
yüksek öğrenim ortamlarına ve yaşam boyu öğrenime daha
uygun hale gelecektir;
• Özel sektör, bilginin edinilmesi ve paylaşılması alanlarında teknolojinin gelişmesinin, kullanım modellerinin
ve etkililiğin hızlandırıcısı olarak ve içerik oluşturulması,
paketlenmesi, yayılması ve kullanım araçlarının standartlarının
konmasında yardımcı bir ortak olarak giderek daha önemli bir
rol oynayacaktır;
• Edinilmiş yazılı ve sözsüz bilgi dikkate alınarak,
sertifikasyon süreçlerinin liberalleştirilmesi dahil olmak üzere,
bilginin edinilmesi ve paylaşılması, giderek kişiye özel hale
gelecektir;
• Ücretsiz ve Açık Kaynak Yazılım (FOSS) yanısıra Açık
Eğitim Kaynakları (OER) konusundaki küresel çabalar, bilginin
paylaşılmasında daha büyük bir rol oynayacaktır;
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• Serbest içerik akışı ve bu akışa açık erişim yanısıra, içeriğin yaratılmasına katılım, eşit bilgi edinimi ve paylaşımı için
çok önemli olacaktır; bunun için:
a) Yeni iletişim ve bilişim süreçlerinin ve teknolojilerinin
bilgi edinimi ve paylaşımı konusunda yeni yaklaşımlar
geliştirme potansiyelinin etkili biçimde kullanılmasına yönelik
uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gereklidir;
b) Bu stratejilerin, büyüyen sayısal eşitsizliği azaltarak, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimlerini karşılaması gereklidir;
c) Bu stratejilerin ileriye dönük ve sürdürülebilir
politikalarla bütünleştirilmesi gereklidir;
ç) Özel sektör, akademi ve farklı yaş gruplarına ait ve farklı
kültürel geçmişe sahip kullanıcı toplulukları dahil olmak üzere
bütün paydaşların bu stratejilerin geliştirilmesine katılmaya
çağrılması gereklidir;
d) Bilginin edinilmesi ve paylaşılmasına ilişkin ENİT
uygulamasına sürekli, uzun vadeli gerçek çözümler getirilebilmesi için etkili çok paydaşlı ortaklıklar kurulması gereklidir;
e) Yerel ve küresel olarak ilgili bütün katılımcılara, sözsüz
bilgiyi değerlendiren ve resmi olmayan öğrenimi genişleten ağ
tabanlı sosyal öğrenime katılım olanakları sağlanması gereklidir;
f) Bilginin edinilmesi ve paylaşılmasını herkes için her
yerde ve her zaman sağlamak için kullanıcı dostu ENİT uygulamaları geliştirilmesi gereklidir;
g) Açık standartlar, açık veri yapıları ve standardize edilmiş
enformasyon yapıları yanında, dünya çapında kişisel öğrenicileri destekleyecek zorunlu diğer sanal-altyapı ögelerinin
desteklenmesi gereklidir;
ğ) Gelişmekte olan ülkelerde uygulayıcıların açık içerik
oluşturmasına olanak verilmesi ve genellikle kültüre-duyarlı
içeriğin sağlanması gereklidir;
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h) Esnek bilgi normları (dinamik bilgi/beceri profili gibi)
geliştirilmesi gerekir;
ı) Bir ya da daha fazla küresel dilde yeterlilik teşvik
edilirken, ana dillerin de korunması gerekir;
i) Yüksek kaliteli içeriğin sürekli oluşturulması ve yayılmasını desteklemek için yeni ve yaratıcı iş modelleri geliştirilmesi
gerekir;
j) Göç ve beyin göçü konuları dikkate alınarak, eğitim değerlendirmelerinin küreselleşmiş bir dünyanın gereksinimlerine
uyarlanması gereklidir;
k) Değerlendirme amaçları ve mekanizmalarının,
öğrenimin dört temel direği olan “bilmeyi öğrenme, yapmayı öğrenme, birlikte yaşamayı öğrenme ve olmayı öğrenme”yi
kapsayacak biçimde yeniden tanımlanması gereklidir;
l) Bilgi edinimi ve paylaşımının önemli ögeleri olarak
küresel düzeyde sayısal içeriğe uzun dönemli ve sürekli
ulaşılabilirliğin ve e-eğitim ve e-öğretim sistemlerinin güvenceye alınması gereklidir;
Bizler, şu önerilerde bulunuyoruz:
a) uluslararası bir ortamda uzman düzeyinde sürekli
ayrıntılı düşünme;
b) (“Vizyon 2025” olarak adlandırılan) Bilgi Edinimi ve
Paylaşımı için ENİT Potansiyelinin Kullanımı üzerine çok
paydaşlı bir Çalışma Grubu’nun kurulması;
c) UNESCO Genel Konferansının 35. oturumunda (Ekim
2009) sunulmak üzere UNESCO Genel Direktörü için, uzun
vadeli stratejileri anahatlarıyla belirten bir rapor hazırlanması;
ç) Bu raporun tartışılmak üzere çok paydaşlı topluluğa
(örn; çevrimiçi ortak alanlar oluşturulması ve uluslararası bir
uzmanlar sempozyumu/konferansı düzenlenmesi yoluyla)
sunulması.
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d) Bu konuyla ilgili daha sonraki incelemelerin, Dünya
Enformasyon Toplumu Zirvesi’nin sonuçlarının izlenmesi ve
uygulanmasıyla ilgili olarak süren çalışmaya bağlanması.

290

MEDELLIN BİLDİRGESİ
GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE
CEZASIZ KALMAYA KARŞI MÜCADELE
2007
Bizler, 3-4 Mayıs 2007 Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde
Colombia’nın Medellin kentinde toplanan UNESCO Basın
Özgürlüğü, Gazetecilerin Güvenliği ve Cezasız Kalma
Konferansı’nın katılımcıları olarak;
Gazetecilere, medya çalışanlarına ve medyayla ilgili
personele mesleki etkinleri nedeniyle yapılan cinayet, kasıtlı
saldırılar, adam kaçırma, rehine alma, taciz, gözdağı, yasadışı
tutuklama ve gözaltına alma dahil olmak üzere, ifade özgürlüğüne karşı saldırılardan derin bir kaygı duyuyoruz,
Basın özgürlüğünün yalnızca, medya çalışanlarını
siyasal, sosyal ve ekonomik gözdağı, baskı ve zorlamalardan
kurtardığında istenilebilir olmadığına inanarak,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ifade özgürlüğünü
temel bir hak olarak garanti eden 19. maddesini anımsayarak
ve ifade özgürlüğünün uluslararası insan hakları belgelerine
konan diğer hakların gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğunu
onaylayarak,
UNESCO Genel Konferansı tarafından 12 Kasım 1997’de
benimsenen ve gazetecilere karşı şiddeti kınayarak, üye
devletleri gazetecilere karşı suçları önleme, soruşturma ve
cezalandırma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran
“Gazetecilere Yönelik Şiddetin Kınanması” başlıklı, 29C-29
no’lu İlke Kararını anımsayarak,
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3 Mayıs 2006 Medya ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması
Colombo Bildirgesi, 3 Mayıs 2005 Medya ve İyi Yönetişim
Dakar Bildirgesi ve 3 Mayıs 2004 Şiddetli Çatışmalarda ve Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Medya Belgrad Bildirgesi hükümlerini vurgulayarak,
Bir silahlı çatışmanın bütün taraflarını, gazetecilere karşı
suçların cezasız kalmasını engelleme gereksinimi dahil olmak
üzere uluslararası hukuk gereğince gazetecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çağıran 23 Aralık 2006 tarihli ve
1738 sayılı İlke Kararı’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılayarak ve
Genel Sekreterden, silahlı çatışmada sivillerin korunmasına
yönelik bir sonraki raporuna alt başlık olarak gazetecilerin,
medya çalışanlarının ve medyayla ilgili personelin emniyeti ve
güvenliği konusunu dahil etmesini ayrıca rica ederek,
Özgür, bağımsız ve çoğulcu bir basının sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun ortadan kaldırılması, iyi yönetişim, barış
ve uzlaştırma ve insan haklarına saygıya ilişkin potansiyel
katkısını kaydederek,
İlgili bütün tarafları, gazetecilerin, medya çalışanlarının ve
medyayla ilgili personelin güvenliğinin sağlanması ve onların
medya araç gereçlerine ve kuruluşlarına saygı gösterilmesi için
teşvik ederek,
Çatışma bölgeleri dışında medya çalışanlarına yönelik çok
sayıda cinayet meydana geldiğini ve medya çalışanlarının güvenliğinin silahlı çatışma durumlarıyla sınırlı kalmayan acil bir
sorun olduğunu görerek,
Medya çalışanlarına karşı şiddete yönelik bütün
kışkırtmaları kınadığımızı bir kez daha ifade ederek,
Üye devletleri:
Kendi silahlı ya da güvenlik güçlerinin karışmış olduğu
ve kendi bölgelerinde ya da dışarıda meydana gelen gazetecilerin, medya çalışanlarının ve medyayla ilgili personelin kurbanı
olduğu şiddet eylemlerini soruşturmaya;
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Gazetecilere, medya çalışanlarına ya da medyayla ilgili
personele karşı bir suç işlediği ya da suça teşvik edildiği
varsayılan kişileri araştırmaya, bu kişileri uyruğuna bakmaksızın kendi mahkemeleri önüne getirmeye ya da söz konusu
kişinin güvenilir bir şekilde yargılanmasını sağlayacak bir
başka ilgili devletin yargısına teslim etmeye;
Gazetecilere, medya çalışanlarına, medyayla ilgili personele karşı suçları önlemeye ve bu suçların cezasız kalmaması
için araştırmaya, yaptırıma bağlamaya, tanıklık edecekler için
tanık koruması sağlamaya ve sonuçlarını telafi etmeye yönelik
zorunlu görevini yerine getirmeye,
Kişilere karşı suçlar enformasyon ve ifade özgürlüğünün
kullanılmasını engellemek için işlendiğinde ya da amaçları
adaleti engellemek olduğunda hiçbir zaman aşımı hükmü
olmamalıdır ilkesini benimsemeye;
Mesleğini özgürce yapabilmeleri için bugün tutuklu
bulunan gazetecileri hemen salıvermeye;
Silahlı kuvvetler ve polis güçlerine tehlikeli durumlarda
gazetecinin güvenliğine saygı duymaları ve güvenliğini artırmaları için eğitim vermeye ve farkındalık yaratmaya, bölgelerindeki gazetecilerin tamamen güvenlik ve bağımsızlık içinde
çalışabilmelerini sağlamaya;
Çok taraflı ve iki taraflı uluslararası işbirliği ve finansal yardım kuruluşlarına, alıcı ülkelerden özel bir seçilebilirlik koşulu
olarak, ifade özgürlüğüne saygı ve basın özgürlüğünün uygulanmasının etkili biçimde korunmasını istemelerini önermeye
ve aynı zamanda bu kuruluşlara bir devletin gazetecilerin katillerini soruşturma ve cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmedeki başarısızlığının işbirliğini yeniden gözden geçirme,
askıya alma ya da iptal etme nedeni sayılmasını önermeye;
Cenevre Sözleşmesi’nin I. ve II. Ek Protokollerini, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nü ve uluslararası insan
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hukuku ve uluslararası insan hakları hukukuna ilişkin diğer
ilgili uluslararası belgeleri imzalamaya ve onaylamaya; başta
gazetecilik yapanlar olmak üzere sivilleri korumak amacıyla
söz konusu belgelerin ülke içinde uygulanmasını sağlamak için
yasal, yargısal ve yönetsel önlemleri almaya;
UNESCO’nun, gazetecilerin katillerini soruşturma,
kovuşturma ve cezasız kalmalarıyla mücadele etme amacıyla
mevzuat geliştirmeye ilişkin 29 no’lu ilke kararının taahhütlerine
uymaya çağırıyoruz.
Uluslararası Topluluğu ve Meslek Örgütlerini:
Tehlikeli durumlarda gazetecilerin güvenliği konusunda
kararlı biçimde önlem almaya ve gazetecilerin mesleki bağımsızlığına saygı gösterilmesini sağlamaya;
Haber kuruluşlarını, editörleri ve müdürleri, riskli olayları
izleyen personellerinin çevresindeki tehlikelere karşı, özellikle
yerel gazetecilere yönelik mevcut tehlikelere karşı duyarlı hale
getirmeye,
Gazeteci derneklerini, üyelerinin suç ve rüşvet, felaketler,
gösteriler ya da sağlık konuları gibi yerel hikayeleri veya uluslararası silahlı çatışmaları yazıp yazmadığına bakmaksızın
güvenli koşullar sağlamayı ve sürdürmeyi teşvik etmeye;
Gazetecilerin güvenliğini sağlayacak eylemleri teşvik
etmeye, fakat yalnızca bununla sınırlı kalmamaya, gazeteciler
için güvenlik eğitimi, güvenlik kuralları, sağlık ve yaşam
sigortası ve tam zamanlı ve serbest zamanlı çalışanların sosyal
korumaya eşit erişimini sağlamayı da teşvik etmeye;
Gazetecilere karşı suçların ve diğer şiddet eylemlerinin
cezasız kalmasıyla ilgili bütün basın özgürlüğü ihlallerinin
haberleştirilmesini sağlamak üzere yaygın tanıtım kampanyaları
düzenlemeye;
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Gazetecilik okulları ve kitle iletişim bölümlerini,
müfredatlarında, gazetecilere karşı suçların -ve cezasız
kalmasının- demokratik toplumlar üzerindeki etkisine ilişkin
çalışmalara yer vermeye teşvik etmeye; ayrıca basın özgürlüğüyle ilgili müfredat kapsamındaki konuları veya özel kursları
geliştirmeye ve basın özgürlüğü dernekleri, haber medyası ve
gazetecilik okullarında güvenlik eğitimini içeren etkinlikler
düzenlemeye;
Gazeteciler, medya sahipleri, eğitimciler, basın özgürlüğü
grupları ve ilgili kalkınma kuruluşlarını, medyanın gelişmesi
etkinliklerinin sosyal ve ekonomik kalkınma programlarına
dahil edilmesini sağlamak için ulusal ve küresel düzeyde
işbirliğine teşvik etmeye çağırıyoruz.
UNESCO’yu:
UNESCO Genel Direktörünü ilgili uluslararası örgütler ve
sivil toplum kuruluşlarına danışarak;
(a) silahlı çatışma durumlarında, gazeteciler, medya çalışanları ve medyayla ilgili personeli koruyan bir insan doğasına
ilişkin kural ve ilkelerin daha iyi uygulanmasını sağlayacak
önlemler lehinde hareket etmek ve ilgili kişilerin güvenliğini
artırmak;
(b) Rehine alma ve kaçırılma dahil olmak üzere gazeteciler
ve medya mensuplarına yönelik yeni tehditlerin ortaya
çıkmasına karşı mücadele etmek;
(c) Kalkınma sürecinde, siyasal geçişte ya da sosyal
çatışma krizinden çıkmış toplumların sosyal, ekonomik ve
siyasal yaşamını geliştirmeyi amaçlayan programlara medya
gelişmesini dahil eden mekanizmaları teşvik etmek için çalışmaya çağırıyoruz.
UNESCO’yu, gazetecilere karşı suçlar ve cezasız kalan
dava sayısı konusunda bir raporda Genel Konferansa sunulan
verileri istemeye;
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Hükümetleri, ifade özgürlüğünün önemi ve medya çalışanlarına karşı suçların cezasız kalmasının bu özgürlüğe tehdit
oluşturduğu konusunda duyarlı hale getirmeye;
UNESCO Genel Direktörünü, Genel Konferansta üye devletlere, 29 nolu İlke kararını yerine getirme ve gazetecilere karşı
suçları önleme konusundaki yasal ve ahlaki yükümlülüklerini
anımsatmaya çağırıyoruz.
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MAPUTO BİLDİRGESİ
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, ENFORMASYONA ERİŞİM VE
HALKIN GÜÇLENDİRİLMESİ
2008
Bizler, 3 Mayıs 2008 Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde
Mozambik’in Maputo kentinde toplanan UNESCO “İfade
Özgürlüğü, Enformasyona Erişim ve Halkın Güçlendirilmesi”
konferansının katılımcıları olarak,
İnsan
Hakları
Evrensel
Beyannamesi’nin
60.
yıldönümünde, Bildirge’nin, “Herkesin düşünce ve düşüncelerini açıklama özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına bakılmaksızın
enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir medya ile arama,
elde etme veya yayma hakkını içerir.” ifadesine yer veren 19.
maddesini anımsayarak;
İfade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ve uluslararası
insan hakları belgelerinde yer alan diğer özgürlüklerin
gerçekleştirilmesinde zorunlu olduğunu onaylayarak;
Bağımsız, çoğulcu ve özgür basının kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesinin demokrasinin ve kalkınmanın temeli
olduğunu vurgulayan Windhoek, Alma-Ata, Sana’a, Santiago
ve Sofya Bildirgelerini onaylayarak,
Binyıl Kalkınma Bildirgesi’ndeki taahhütlerin diyalogu artırmak ve yurttaşların ve toplulukların serbestçe konuşmalarına,
isteklerini ve kaygılarını ifade etmelerine ve gelişmelerine
ilişkin kararlara katılmalarına olanak veren iki iletişim biçimini
gerektirdiğinin farkında olarak,
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Gazeteci Güvenliği ve Cezasız Kalma üzerine 3 Mayıs
2007 Medellin Bildirgesi, Medya ve Yoksulluğun Ortadan
Kaldırılması üzerine 3 Mayıs 2006 Kolombo Bildirgesi, Medya
ve İyi Yönetişim üzerine 3 Mayıs 2005 Dakar Bildirgesi ve
Şiddetli Çatışma ve Geçiş süreci Ülkelerinde Medya üzerine 3
Mayıs 2004 Belgrad Bildirgesi hükümlerinin altını çizerek,
İfade özgürlüğü ve enformasyona erişimin demokratik
söylemin ve açık ve bilgilendirici tartışmanın temeli olduğunun,
dolayısıyla hükümetin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini,
halkın güçlendirilmesini ve yurttaşların katılımını artırdığının
farkında olarak,
Özgür, bağımsız ve çoğulcu medyanın sürdürülebilir ve
insani kalkınmaya, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, iyi yönetişime, barış ve uzlaşmaya, bozulmamış çevrelere ve insan
haklarına saygıya katkılarını kaydederek,
Teknolojik gelişmelerin sınırlar arasında artan ve daha çoğulcu enformasyon akışına olanak verdiğinin farkında olarak,
Enformasyon paylaşımı için internet bağlantısı ve
ENİT’e satın alınabilir erişim gereksinimi yanında, medya
okuryazarlığını geliştirme gereksinimini de vurgulayarak,
Üç yayıncılık türünün de -kamu hizmeti, ticari ve toplulukmedya çoğulculuğuna yaptığı katkıyı ve özellikle topluluk
yayıncılığının temsil edilmeyen ya da yalıtılan nüfusun
enformasyona erişimini, söz hakkını ve karar verme süreçlerine
katılımını artırmadaki rolünü vurgulayarak,
Doğru ve adil haberlerin yayılımıyla ifade özgürlüğünü
ve enformasyona erişimi artırmak için uğraşan gazetecileri ve
diğer medya çalışanlarını onurlandırarak,
Gazetecilere ve diğer medya çalışanlarına karşı şiddetin ve
tacizin kınanmasını bir kez daha onaylayarak,
Üye devletleri:
Kapsamlı bilgi toplumlarının dört temel ilkesi olan
ifade özgürlüğü, nitelikli eğitime eşit erişim, enformasyona
evrensel erişim ve kültürel çeşitliliğe saygı üzerine oturtulmuş
politikalar aracılığıyla serbest enformasyon akışını beslemeye;
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Basın özgürlüğü ve bağımsızlığına saygılı ve medya çeşitliliğine olanak veren yasal ve düzenleyici bir ortam yaratarak,
ifade özgürlüğü konusundaki taahhütlerini gayretli bir şekilde
yerine getirmeye,
Hem bağış verici hem de bağış kabul eden ülkelerin bakış
açısından, kalkınma yardımının etkililiğine temel bir katkı
olarak enformasyona erişimi tanımaya;
En fazla ve kolaylaştırılmış ifşaat, gizli kaynakların
korunması, sınırlı istisna kapsamı, bağımsız başvuru mekanizmaları, güçlü ve ileriye yönelik ifşaat kuralları ilkelerini
yansıtan enformasyon hakkı için yasal garantiler sağlamaya
ve bu garantilerin uygun bir şekilde uygulanmasını güvenceye
almaya,
Kamu kuruluşlarının açık hükümet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve enformasyona kamusal erişim ilkelerine saygı göstermelerini sağlamaya,
Kamu kuruluşlarının topladığı enformasyona erişim
konusundaki mevzuat ve politikalar hakkında memurlar ve
yetkililer arasında olduğu kadar medya ve genel kamuoyu
arasında da geniş bir farkındalık yaratmaya,
Gelişmekte olan ülkelerde sayısal eşitsizliği ve bilgi eşitsizliğini azaltmak ve medya seçiminde ve habere erişimde
çoğulculuk sağlamak için yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı bir çevreyi geliştirmeye,
Web sitesinin sansürlenmesi başta olmak üzere internette
ifade özgürlüğünü engelleyen önlemlerin önüne geçmeye;
Enformasyon ve medya okuryazarlığını okul müfredatına
dahil etmeye ve internet ve diğer ENİT kaynakları aracılığıyla
insanların güçlük yaşamlarında yararlı enformasyona daha
çok kamusal erişim sağlayacak bu tür becerileri geliştirmeye ve böylece yurttaşların kamusal tartışmaya katılımını
artırmaya;
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Üç yayıncılık türünü de geliştiren bir çevre yaratmaya
ve özellikle, topluluk medyasının gelişmesinin koşullarını ve
topluluk medya çerçeveleri içinde kadınların katılımının koşullarını iyileştirmeye;
Gazetecilere zorlayıcı kısıtlamalar ve cezalar getiren
hakaret yasalarını iptal etmeye
çağırıyoruz.
Medya ürünlerini, meslek örgütlerini ve endüstriyi:
İnsan hakları, özellikle de ifade özgürlüğü hakkı ve enformasyon hakkı konusundaki kamusal farkındalığı artırmaya;
Yurttaşların kamusal tartışmaya katılmasına bir katkı
olarak enformasyona serbest erişimi artırmak için çalışmaya ve
ulaşılabilirliğinden halkı haberdar etmeye,
Adil haber vermeyi görev bilmeye ve yüksek gazetecilik
standartları geliştirerek bunlara saygı göstermeye,
Temsil edilmeyen ya da yalıtılmış nüfusların ve dilsel
azınlıkların medyaya katılımını kolaylaştırmaya;
Genç insanların medyaya dahil edilmesini, kendi medyalarını ve enformasyon okuryazarlığı becerilerini geliştirmesini
teşvik etmeye;
Yurttaş çıkarlarının kamusal “gözcüleri” olan medyayı
güçlendirmenin bir aracı olarak araştırmacı gazetecilik için,
yasaların, kamu kuruluşları tarafından toplanan enformasyona
erişim hakkına ilişkin potansiyelini tam olarak kullanmaya,
Topluluk ve birlik medyalarındakiler kadar ulusal ve
genel yarara yönelik medya ürünlerindeki en iyi uygulamaları
tanıtmaya;
Gazetecilerin ve diğer medya çalışanlarının güvenliğini ve
çalışma koşullarını iyileştirmeye çağırıyoruz.
UNESCO’yu
Hükümetleri, yasa koyucuları ve kamu kuruluşlarını,
enformasyona erişim, üretim ve paylaşım özgürlükleri dahil
olmak üzere ifade özgürlüğünün önemi konusunda duyarlı
hale getirmeye,
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İfade özgürlüğünü evrensel bir insan hakkı olarak tanıtmaya ve enformasyona erişim konusunda genel ilkeler ve en iyi
uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırmaya;
Medya ve enformasyon okuryazarlığına ilişkin önlemler
almaya,
Gelişmekte olan ülkelerde enformasyon ve iletişim teknolojilerine ve altyapısına erişimin yanı sıra yerel topluluklar için
ve yerel topluluklar yoluyla bütün medyaların geliştirilmesini
kolaylaştırmaya,
Sivil toplum örgütleri, hükümetler ve düzenleyici kuruluşlar ve genel kamuoyunda, sürdürülebilir ve çoğulcu yayıncılık çevrelerinin önemi konusundaki farkındalığı artırmaya;
Bu Bildirge’yi iletişim ve enformasyon alanında Birleşmiş Milletler’in lider kuruluşu olarak UNESCO’nun statüsünü
tekrar onaylayan etkinlikler için bir referans olarak kullanmaya
ve Bildirge’nin ilkelerini ve önerilerini Birleşmiş Milletler
sistemi içinde tanıtmaya
çağırıyoruz.
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DOHA BİLDİRGESİ
MEDYA POTANSİYELİ:
DİYALOG, KARŞILIKLI ANLAYIŞ VE UZLAŞMA
2009
Bizler, 3 Mayıs 2009’da Katar’ın Doha kentinde düzenlenen
UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü Günü Konferansının
katılımcıları olarak,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 60. yıldönümünde,
Bildirge’nin “Herkesin düşünce ve düşüncelerini açıklama
özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden ötürü
rahatsız edilmemek, ülke sınırlarına bakılmaksızın enformasyonu ve düşünceleri herhangi bir medya ile arama, elde etme
veya yayma hakkını içerir.” ifadesine yer veren 19. maddesini
anımsayarak,
İfade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ve uluslararası
insan hakları belgelerinde yer alan diğer özgürlüklerin gerçekleştirilmesinde zorunlu olduğunu onaylayarak;
Eylül 2000 Birleşmiş Milletler Binyıl Bildirgesi’nin hoşgörüyü, 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerin özünü oluşturan temel
değerlerden biri olarak gördüğünü ve insanların birbirlerinin
bütün inanç, kültür ve dil çeşitliliğine saygı göstermesiyle
uygarlıklar arasında bir barış ve diyalog kültürünün etkin biçimde geliştirilmesi gerektiği yönündeki ifadesini anımsayarak,
UNESCO’nun Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi’ni ve
bu Bildirge’de yer alan ilkeleri anımsayarak,
Özgür, bağımsız ve çoğulcu medyanın, iyi yönetişimin ve
insan hakları odaklı kalkınmanın temel ögeleri olarak, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve katılımı sağlamada zorunlu olduğunu
vurgulayarak,
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Düşünce ve ifade özgürlüğünün, özgür ve demokratik
toplumların temel köşe taşları olduğunu ve kültürler arasında
daha iyi bir anlayışa ve diyaloga katkıda bulunduğunu kaydederek, Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ni
ve Sözleşme’nin taraf devletlerin ayrımcılık, düşmanlık ya
da şiddeti kışkırtan ulusal, ırksal ya da dinsel nefret savunuculuğunu kanunlarla yasaklamasını gerektiren 20. maddesini
akılda tutarak,
UNESCO Yönetim Kurulu’nun 2006 Mart’ında kabul
ettiği, ifade özgürlüğüne saygı ile dinsel inançlara ve simgelere saygıyı geliştiren ve bunların özünde birbirine bağlı iki ilke
olduğuna ve hoşgörüsüzlükle ve anlayış eksikliği ile savaşta
barışı sağlamak ve kültürler, medeniyetler, dinler ve halklar
arasıda diyalog kurmak amacıyla birlikte yürüdüğüne dikkat
çeken “İfade Özgürlüğü ile Kutsal İnançlara, Değerlere, Dinsel
ve Kültürel Simgelere Saygı” (174 EX/Karar 46) konusundaki
İlke Kararı’nı anımsayarak,
Medyayı ve meslek örgütlerini:
Gönüllü kendini-düzenleyici medya hesap verebilirlik
sistemlerini geliştirmek ve çalışmalarında yüksek etik
standartlarına ve mesleki standartlara bağlı kalmak için,
bağımsız örgütleri, dernekleri ve birlikleri desteklemek dahil
olmak üzere, kendilerini, gazeteciliğin mesleki niteliklerini
geliştirmeye adamaya,
İnsan hakları ihlalleri, hoşgörüsüzlük, gücün kötüye
kullanımı konusunda kamusal farkındalığı artırmaya ve profesyonel bir biçimde araştırma yapmaya ve haber vermeye,
Farklı kültürlerden ve mesleki geçmişlerden gelen medya
profesyonelleri ile karşılıklı alışverişi ve ortak projeleri teşvik
ederek, kültürel çeşitliliğin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı
amaçlayan etkinlikler düzenlemeye,
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İyileştirme kaynaklarının ve eşitliği, katılımı ve diyaloğu
destekleyen mesleki gelişme programlarına erişimin artırılması
yoluyla habercilik işinin bütün düzeylerinde çeşitliliği teşvik
etmeye,
Diyalog ve anlayışı geliştirmek için, gazetecilik okullarında kültürlerarası diyalog ve çatışmaya-duyarlı habercilik
konusunda farkındalığı artırmaya odaklanan öğretim yöntemlerinin uygulanması yoluyla, dinsel ve kültürel çeşitlilik
konusunda nasıl haber yapılabileceğine ilişkin pratik girişimleri desteklemeye,
çağırıyoruz.
Bütün üye devletleri:
İfade özgürlüğünü garanti eden ve medya çalışanlarının işlerini serbestçe ve güvenlik içinde, korkusuzca yapabilmelerini
sağlayan uluslararası standartlara uygun yasal çerçeveler
geliştirmeye,
Gazetecilere ve blogçulara karşı taciz ve şiddet durumlarında titiz ve bağımsız soruşturma ve kovuşturmayı sağlamak
için gerekli önlemleri almaya ve saldırıların cezasız kalmasına
bir son vermeye,
Anayasal ve yasal sistemlerinde, uluslararası standartlara
uygun olarak, istisnasız herkes için düşünce, vicdan ve din
özgürlüklerine yeterli ve etkili garantiler sağlayan hükümlerin
varlığından emin olmaya,
Ceza yasalarından hakarete ilişkin hükümleri kaldırmaya,
Diyalogu ve toplumdaki bütün aktörlerin katılımını
artırmak için enformasyona erişimi ve enformasyonun
yayılmasını sağlayacak yasal önlemleri de içeren bir şeffaflık
kültürü geliştirmeye,
ENİT ve e-yönetişim gibi araçlarla, yönetişim süreçlerine
geniş bir kamusal katılımı desteklemeye,

305

Herkesin, özellikle kadınlar, engelliler ve yoksun grupların
medyaya erişimini kolaylaştırmaya ve onların kendi tartışma
araçlarını oluşturmalarını sağlamaya,
Bağımsız medyaların oluşturulmasının önündeki yasaları
ve diğer engelleri kaldırmaya,
Diyalog, barışı sağlama ve uzlaştırma konusunda çocukları ve gençleri hedef alan programların, özellikle dağıtım ve
çeviri haklarının edinilmesine yardımcı olarak üretimi, yayılmasını ve değiş tokuş edilmesini kolaylaştırmaya,
Kendi ulusal politika alanlarında kültürler ve dinlerarası
diyalogu teşvik etmeye,
Genç tüketicilerin eleştirel düşünmesini ve bütün medya
türlerini kendi amaçları için kullanmasını sağlayan medya ve
enformasyon okuryazarlığını teşvik etmeye,
çağırıyoruz.
UNESCO’yu:
Hükümetleri, yasa koyucuları ve kamu kuruluşlarını,
enformasyona erişim, enformasyonun üretimi, yayılımı ve
paylaşılması özgürlükleri dahil olmak üzere ifade özgürlüğünün
önemi konusunda bilgilendirmeyi sürdürmeye,
Bağımsız, analitik ve profesyonel habercilik kapasitelerini
artırarak, yeni ve geleneksel medyaların bir platform olma
rolünü daha da geliştirmeye,
Bu Bildirge’yi görüşülmek üzere bütün üye devletlere ve
diğer ulusal ve uluslararası örgütlere geniş ölçüde yaymaya,
Bu Bildirgeyi, Örgütün bu alandaki etkinlikleri için bir
referans olarak kullanmaya
çağırıyoruz.
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KATMANDU BİLDİRGESİ
GÜNEY ASYA’DA MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ
BİLDİRGESİ
2009
Bizler, Güney Asya’dan gelen medya meslek örgütleri,
dernekleri ve sendikalarının temsilcileri, 3 Mayıs Dünya Basın
Özgürlüğü gününü kutlamak için Katmandu’da toplanarak,
insanlığın beşinci yurdu olan bir bölgede bağımsız bir medyanın
çalışma koşulunun hızla kötüye doğru gittiğini kaydediyoruz.
Bizler, özgür medya kuruluşlarının, her birimizin ülkesinin gerçekten demokratik ve temsili bir siyasal rejim kurma
çabasının temel bir parçası olduğuna ilişkin inancımızı bir kez
daha ifade ediyoruz. Çalışan gazeteciler, medya uygulayıcıları
ve örgütleyicileri olarak bizler, kamusal çıkara karşı bir sorumluluk duyarak, yeni bir demokratik medya kültürü geliştirmeye
söz veriyoruz. Bizler, mesleki özgürlüğün bir ayrıcalık değil,
bir sorumluluk olduğuna, gerçeğe ve her bir yurttaşın bilme
hakkına duyulan saygıyı somutlaştırdığına inanıyoruz.
Bizler, bu bölgedeki ülkelerde medya özgürlüğünün
durumunun açıkça kötüye gitmesinden üzüntü duyuyoruz
ve gazetecilerin karşılaştığı çoğu sorunun, savaşa angaje
olmuş devlet ve devlet-dışı aktörlerin yönelttiği şiddetten ve
muhalefeti susturmaya yönelik bürokratik ve yasal çabalardan
kaynaklandığını kaydediyoruz.
Geçen yılki Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nden beri,
Sri Lanka’da Lasantha Wickrematunge’in, Nepal’de Uma Singh’in ve Pakistan’da Musa Khankhel’in öldürülmesi, bölgedeki özgür medyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere örnek
oluşturmaktadır. Başka tehlikelere karşın gazeteciler için
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göreceli olarak daha güvenli bir yer olan Hindistan’da, dört
cinayet, üç editör ve yayıncının tutuklanması ve bir haber
örgütünün isyana teşvikle suçlandığı bir dava bulunmaktadır.
Sri Lanka’da 2008 Mart’ında tutuklanan ve altı ay sonra
teröristlikle suçlanan J.S. Tissainayagam, 2006’da yazdığı ve
hükümetin ülkenin doğusundaki ayrılıkçı gerillalara karşı
savaş operasyonlarına yönelik askeri stratejilerini eleştiren
yazılarından dolayı yargılanmaktadır.
Sri Lanka’da bir diğer Tamil gazetesi editörü, hükümet
yetkilileri tarafından açıkça terörizm yardakçısı olarak damgalanırken, Şubat’ta evinden alındı ve iki ay gözaltında tutuldu.
Editör, Nisan 2009’da bir mahkeme tarafından koşulsuz olarak
tahliye edildi.
Bizler, ülkemizdeki devlet yetkililerinin, medyaya karşı
bu eylemlerin yasa dışılığını açıkça ilan etmesini ve sorumlulara gerekli cezaların verilmesini istiyoruz. Bizler, ülkemizdeki
kolluk kuvvetlerini, gazetecilere karşı şiddet eylemlerinin
sorumlularını adalet önüne getirmeye çağırıyoruz.
Bizler, bölgemizde basın özgürlüğüne saygılı bir çevre
oluşturma konusundaki ortak amacımızı gerçekleştirmek için
sınır ötesi dayanışma içinde bir arada durmaya kararlıyız.
Bizler, medya toplulukları ve sivil toplum arasında kapsayıcı
bir ilişkinin böyle bir çevreyi oluşturacağına olan inancımızı
vurguluyoruz.
Bizler, Güney Asya bölgesinde basın özgürlüğünü ve gazetecilerin haklarını iyileştirmek ve savunmak konusundaki
ortak amacımızda birbirimizi desteklemek için birbirine bağlı
bir ağ gibi birlikte çalışmaya söz veriyoruz.
Bizler, UNESCO’ya OHCHR’ye ve Nepal Gazeteciler
Federasyonu’na ev sahipliği ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü
nedeniyle bu toplantıyı desteklediği için minnettarlığımızı
ifade ediyoruz.
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SAYISAL BİÇİM DE DAHİL OLMAK ÜZERE
BELGESEL MİRASIN KORUNMASI VE
ERİŞİMİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI
17 Kasım 2015
GEREKÇE
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel
Konferansı, 3-18 Kasım 2015 tarihleri arasında Paris’te 38.
toplantısında,
Zaman içinde üretilen ve korunan belgelerin, zaman ve
uzay boyunca tüm analog ve sayısal biçimlerinde, insanlığın
medeniyetinin ve ilerlemesinin tüm alanları üzerinde etkisi
olan, bilgiyi yaratma ve ifade etmenin birincil araçlarını
oluşturduğunu göz önünde bulundurarak,
Ayrıca belgesel mirasın insan düşünce ve etkinliklerinin
ortaya çıkışının, dillerin, kültürlerin, halkların evriminin
ve dünyayı kavrayışlarının kaydını tuttuğunu göz önünde
bulundurarak,
Barışı ve özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına ve onuruna saygıyı geliştirmek amacıyla daha fazla anlayış ve diyalog
için bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla belgesel mirasın
öneminin altını çizerek,
Belgesel mirasın evriminin kültürlerarası eğitime ve
kişisel zenginleşmeye, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye olanak
tanıdığını ve kalkınma için çok önemli bir kaynak olduğunu
kaydederek,
Aynı zamanda, belgesel mirasın korunmasının ve uzun
vadeli erişilebilirliğinin insan hakları olarak temel kanaat, ifade
ve enformasyon özgürlüklerinin temelini oluşturduğunu göz
önünde bulundurarak,
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Ayrıca, belgesel mirasa evrensel erişimin hem hak sahiplerinin meşru çıkarlarına hem de korunması ve erişilebilirliği
konusundaki kamusal çıkarlara saygı göstermesi gerektiğini
göz önünde bulundurarak,
Tarihin ve kültürün belgesel miras biçiminde var olan
yönlerinin kolay erişilebilir olmayabileceğinin farkında olarak,
Ayrıca, zaman içinde belgesel mirasın önemli bölümlerinin
doğal veya insani felaketler nedeniyle ortadan kaybolduğunun
veya hızlı teknolojik değişim yoluyla erişilemez hale geldiğinin
farkında olarak ve mevzuat eksikliğinin bellek kurumlarının
bu mirasın geri dönüşü olmayan kaybı ve yoksullaşmasına
karşı koymasını engellediğinin farkında olarak,
UNESCO’nun, bu zorluğa yanıt olarak, dünya belgesel
mirasının bilinirliğini ve korunmasını arttırmak ve evrensel
ve kalıcı erişilebilirliğini sağlamak için 1992’de Dünya Belleği
Programını kurduğunu anımsatarak,
sayısal miras nesnelerini korumak için modeller ve süreçler
oluşturma zorluğu dikkate alınarak ortaya çıkan formatlar,
Teknolojinin hızlı evrimini ve çoklu ortam çalışmaları,
etkileşimli hiper medya, çevrimiçi diyaloglar ve karmaşık
sistemlerin çevrimiçi diyalogları ve dinamik veri nesneleri,
mobil içerik ve yeni geliştirilecek formatlar gibi karmaşık
olanlar da dahil olmak üzere sayısal miras nesnelerini korumak
için modeller ve süreçler oluşturma zorluğunu dikkate alarak,
Ayrıca, Ek’te listelenen uluslararası standart belirleme
araçlarını ve diğer ilgili antlaşmaları ve beyanları dikkate alarak,
Devletlerin, toplulukların ve bireylerin belgesel mirasın
korunması, saklanması, erişilebilirliği ve değerinin artırılması
için uygun önlemleri alma ihtiyacını göz önünde bulundurarak,
37. oturumunda bu sorunun üye ülkelere bir tavsiye
konusu olması gerektiğine karar verdikten sonra,
Bu Tavsiye Kararını, Kasım 2015’in on yedinci gününde
kabul etmiştir:
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TANIMLAR
Bu Tavsiye Kararının amaçları doğrultusunda, belge
analog veya sayısal enformasyon içeriğini ve üzerinde bulunduğu taşıyıcıyı içeren bir nesnedir. Korunabilir ve genellikle
hareketlidir. İçerik, kopyalanabilen veya taşınabilen işaretler
veya kodlar (metin gibi), görüntüler (hareketsiz veya hareketli)
ve sesler içerebilir. Taşıyıcı önemli estetik, kültürel veya teknik
niteliklere sahip olabilir. İçerik ve taşıyıcı arasındaki ilişki tesadüfi ile tümleşik arasında değişebilir.
Belgesel miras, bir toplum, kültür, ülke veya genel olarak
insanlık için önemli ve kalıcı değeri olan ve bozulmasının
veya kaybının zararlı bir yoksullaşma olacağı tek belgeleri
-veya belge gruplarını- içerir. Bu mirasın önemi ancak zaman
geçtikçe netleşebilir. Dünyanın belgesel mirası herkes için küresel öneme sahiptir ve ona karşı herkesin sorumluluğu vardır
ve kültürel geleneklere ve uygulanabilirliklere saygı ve onaylama çerçevesinde herkes için bütünüyle korunmalı ve saklanmalıdır. Sürekli olarak erişilebilir ve herkes tarafından engelsiz
olarak yeniden kullanılabilir olmalıdır. Sosyal, politik, kolektif
tarih yanında kişisel tarihi anlamak için de araçlar sağlar. İyi
yönetişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine
yardımcı olabilir. Kendi belgesel mirası her devletin belleğini
ve kimliğini yansıtır ve böylece küresel topluluktaki yerini
belirlemeye katkıda bulunur.
Bellek kurumları arşiv, kütüphane, müze ve diğer eğitim,
kültür ve araştırma örgütlerini içerebilir, ancak bunlarla sınırlı
değildir.
1. BELGESEL MİRASIN TANIMLANMASI
1.1 Üye Devletler, bölgelerindeki belgesel mirasla ilgili
uluslararası olarak belirlenmiş ve tanımlanmış standartlar
tarafından yönlendirilen araştırma ve istişare yoluyla bellek
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kurumlarını seçme, toplama ve koruma politikaları oluşturma
konusunda desteklemeye teşvik edilmektedir. Belgeler, meraklılar ve koleksiyonlar zaman içinde korunmalarını ve erişilebilirliklerini sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve kataloglama ve
meta verileri de içeren tanıtma araçları belirlenmelidir.
1.2 Belgesel mirasın seçilmesi, edinilmesi ve seçimden
çıkartılmasına yönelik politikalar, mekanizmalar ve ölçütler,
bellek kurumları tarafından, yalnızca temel belgeleri değil,
sosyal medya dahil bağlamsal materyallerini de dikkate alarak,
sivil toplumla işbirliği içinde geliştirilmelidir. Seçme ölçütleri
ayrımcı olmamalı ve açıkça tanımlanmış olmalıdır. Seçim aynı
zamanda bilgi alanları, sanatsal ifadeler ve tarihsel dönemler
bakımından tarafsız olarak dengelenmelidir. Doğası gereği
geçici olmaları nedeniyle, sayısal belgelerin korunmasına
ilişkin kararların, oluşturulma tarihinde veya oluşturulma tarihinden önce verilmesi gerekebilir.
1.3 Üye Devletler, hayatta kalmaları potansiyel ya da
olması yakın bir risk altında olan özel belgesel mirası tanılamaya ve uygun koruma önlemlerini alabilen yetkili organların
dikkatine çekmeye teşvik edilir. İlgili bellek kurumlarını
desteklemeli ve güçlendirmeli, kullanışlı ve uygun olduğunda
araştırma topluluklarını ve özel sahipleri kamu yararı için
kendi belgesel miraslarının bakımı üstlenmeye teşvik etmelidirler. Benzer şekilde, kamu ve özel kuruluşlar da kendi oluşturdukları belgeler için profesyonel bakım sağlamalıdır.
1.4 Üye Devletler, farkındalığı arttırmanın bir yolu olarak,
önemli belgesel mirasın belirlenmesini ve bu mirasın ulusal,
bölgesel veya uluslararası Dünya Belleği Kütüğü’ne aday
gösterilmesini teşvik etmelidir.
1.5 Üye Devletler, belgesel mirasın tanımlanmasını,
korunmasını ve erişimini sağlamak üzere uygun biçimde
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eğitim ve kapasite geliştirme programları geliştirmeye davet
edilmektedir.
2. BELGESEL MİRASIN KORUNMASI
2.1 Belgesel mirasın korunması, belgelerin ve içlerinde yer
alan enformasyonun korunmasını amaçlayan önleyici ve iyileştirici her türlü teknik, tedavi, süreç ve teknolojilerin kapsanması
anlamına gelir.
2.2 Koruma, hem analog hem de sayısal nesnelerin yönetimini gerektiren, devam eden bir süreçtir ve burs, teknoloji
ve bilim ile geliştirilebilir. Analog taşıyıcılar, gerçek kaynaklar, insan eserleri ya da enformasyon taşıyan nesneler olarak
değere sahip oldukları yerlerde muhafaza edilmelidir. Sayısal
belgeler söz konusu olduğunda, daha fazla yönetimi optimize
etmek, maliyetleri en aza indirmek ve içerilen riskleri uygun bir
biçimde yönetmek için yaratma ve edinme noktasından önce
eylem ve müdahale makbuldür. Hükümetler, bellek kuruluşları
ve özel sektör arasındaki işbirliği daha fazla teşvik edilmelidir.
2.3 Koruma önlemlerinin alınmasında dürüstlük, özgünlük ve güvenilirlik yol gösterici ilkeler olmalıdır. Somut önlemler ve eylemler uluslararası mevzuata ve tavsiye kararlarına,
bellek kurumları tarafından geliştirilen veya desteklenen kılavuzlara, en iyi uygulamalara ve standartlara uygun olmalıdır.
Dünya Belleği Programı, standartları teşvik etmek ve en iyi
uygulamaları paylaşmak için bir platform sağlamalıdır.
2.4 Üye Devletler, korumanın temel bir bileşeni olarak,
araştırmayı teşvik etmenin yanı sıra belgesel miras uzmanları
için eğitim ve bunun için olanaklar sağlamak da dahil olmak
üzere farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme önlemleri ve
politikaları geliştirmeye teşvik edilmektedir. Bunlar vasiliğin
en iyi uygulamalarını, mevcut ve gelişmekte olan teknolojileri,
adli becerileri ve ilgili burs, bilim, teknoloji ve mühendislikteki
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temel yeterlilikleri kapsamalıdır ve böylece sürekli değişen bir
ortamda zamanında koruma eyleminin aciliyeti konusunda
farkındalık yaratmalıdır.
2.5 Belgesel mirasın herhangi bir bölümündeki olası yasal
erişim kısıtlamalarının varlığı, bellek kuruluşlarının koruma
eylemi gerçekleştirme güçlerini engellememeli veya sınırlamamalıdır. Üye Devletler, bu tavsiye kararını uygularken ve ilgili
iç mevzuatlarını güncellerken bu hususu dikkate almaya davet
edilmektedir.
2.6 Bellek kurumlarında diğer Devletlerden gelen ya da
onlarla ilgili koleksiyonlar bulunan Üye Devletlerin sayısal
programları ve bu mirasın kopyalarını ilgili Taraflarla paylaşmaları teşvik edilmektedir.
2.7 Üye Devletler, belgelerin bozulması ve çalınması gibi
risk yönetimi ve gerekli teknik altyapı yatırımları da dâhil
olmak üzere, bellek kurumlarında en iyi uygulama ve koruma
standartlarının uyumunu teşvik etmelidir. Bu, bellek kurumları
arasında mevcut rollerine, güçlü yönlerine ve sorumluluklarına
dayalı olarak ülke çapında eşgüdümü ve görev paylaşımını
içerebilir.
2.8 Üye Devletler, bellek kurumlarının uluslararası koruma
standartlarının geliştirilmesine katılımını desteklemeleri için
teşvik edilmektedir. Üye Devletler ayrıca, bellek kurumlarını
hem teknik bilgilerini geliştirmek ve paylaşmak hem de uluslararası standartların süregiden gelişimine katkıda bulunmak
için uygun meslek kuruluşlarıyla bağlantı kurmaları için desteklemeye çağrılmaktadır.
2.9 Üye Devletler, sayısal korumaya yönelik akademik
müfredatın geliştirilmesinin yanı sıra, Dünya Bellek Programının daha etkin uygulanması için ulusal, bölgesel ve uluslararası
düzeylerde ağ oluşturma etkinliklerini ve UNESCO üye Dev-
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letleri arasında en iyi uygulama modellerine dayanan deneyim
alışverişinin geliştirilmesini desteklemeye davet edilmektedir.
3. BELGESEL MİRASA ERİŞİM
3.1 Üye Devletler, bellek kurumları için uygun yasal çerçeveler sağlamaya ve belgesel mirası korumada ve bu mirasa
erişim sağlamada onların gerekli bağımsızlıklarını garantilemeye, böylece seçilen materyal kapsamında ve onun korunma
biçiminde halkın güvenini sürdürmeye teşvik edilmektedir.
Erişim sağlanması, korumaya ilişkin kamu harcamalarının
görünür kanıtı ve gerekçesidir.
3.2 Üye Devletler, bellek kurumlarını, doğru ve güncel
kataloglar ve orijinal belgeler için keşif araç gereçleri, kişiden
kişiye eşit erişim hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirerek, gerekirse araştırma, İnternet ve web tabanlı yayınlar ve portallar,
elektronik ve dijital içerik için uluslararası en iyi uygulama
standartlarını kullanarak belgesel mirasa en fazla kapsayıcı
erişimi ve bu mirasın kullanımını geliştirmeye ve kolaylaştırmaya teşvik edilmektedir. Üye Devletler, ayrıca birlikte çalışabilirliği destekleyen tanınmış standartları kullanarak, erişim ve
kullanım için uluslararası standartların geliştirilmesinde bellek
kurumlarını desteklemeye de cesaretlendirilmektedir. İçerik
olabildiğince yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve
bağlantı verilebilir olmalıdır.
3.3 Belgesel mirasa erişim sağlamanın yolları, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bellek kurumları
ve ortakları arasında küresel ağların geliştirilmesi yoluyla
çoğalmaktadır. Üye Devletler, sergiler, seyahat sunumları,
radyo ve televizyon programları, yayınlar, tüketici ürünleri,
çevrimiçi akış, sosyal medya, dersler, eğitim programları, özel
etkinlikler ve indirilecek içeriğin sayısallaştırılması dahil olmak
üzere sosyal yardım programlarının geliştirilmesini teşvik
etmeli ve desteklemelidir.
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3.4 Belgesel mirasa erişim programları, kamu-özel ortaklıkları da dahil olmak üzere ortaklıklar yoluyla kolaylaştırılabilir.
Üye Devletler, sorumlu ve eşitlikçi iseler, bu tür
düzenlemeleri teşvik etmeye çağrılmaktadır.
3.5 Belgesel mirasa erişimde mahremiyeti, insan güvenliğini, emniyeti, gizliliği korumak için veya diğer meşru nedenlerden dolayı kısıtlamalar getirildiğinde, bunlar açıkça tanımlanmalı ve ifade edilmeli ve sınırlı süreli olmalıdır. Bunların, bu
tür kararlara karşı bir temyiz mekanizmasını içerecek biçimde
uygun ulusal mevzuat veya yönetmelikle desteklenmeleri
gerekir.
3.6 Belgesel mirasa erişimi etkileyen yeni mevzuatı
güncellerken veya yürürlüğe koyarken, Üye Devletler, hak
sahiplerinin meşru menfaatlerine saygı gösterirken bu erişimi
en üst düzeye çıkarma gereksinimini dikkate almalıdır. Üye
Devletler, bu kamu erişimini tarihi bir belgesel mirası paylaştıkları ülkelere doğru yaymaya cesaretlendirilmektedir.
3.7 Üye Devletler, belgesel miraslarının görünürlüğünü
ve erişilebilirliğini Dünya Belleği Programının sosyal yardım
etkinlikleri ve yayınları yoluyla ve artık bunun ana bileşenlerinden biri olan erişim amaçlarına uygun biçimde içeriğin sayısallaştırılması yatırımları ile artırmaya davet edilmektedir. Üye
Devletler, kamusal alan adı erişimini desteklemeli ve mümkün
olan her yerde, kamusal lisanslama ve açık erişim çözümlerinin
kullanımını teşvik etmelidir.
4. POLİTİKA ÖNLEMLERİ
4.1 Üye Devletler, belgesel miraslarını paha biçilmez bir
varlık olarak görmeye ve bu bakış açısını ulusal mevzuatlarında,
kalkınma politikalarında ve gündemlerinde uygulamaya teşvik
edilmektedir. Ayrıca analog formatta, sayısal altyapı ve becerilerde farklı orijinal türlerinin korunması için uzun vadeli yeni
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yatırım gereksiniminin farkına varmaları ve bellek kurumlarına
yeterince bağış yapmaları için de teşvik edilmektedir.
4.2 Aynı zamanda, ulusal miras politikaları bağlamında,
Üye Devletler, bellek kurumlarının gereksinimlerine altyapı
kullanışlılığının ötesinde küresel bir bakış açısı getirmek ve
paylaşılan tesisler, süreçler ve hizmetlerin kuruluşu sırasında
diğer kuruluşlarla mantıksal ortaklıkları ve maliyet paylaşımını
teşvik etmeye özendirilmektedir.
4.3 Değerli koleksiyonlara sahip özel ve yerel kurumlar ve
bireyler, ulusal dizinlerde yeterli görünürlüğün yanı sıra halkın
teşvik ve desteğine gereksinim duyarlar.
4.4 Üye Devletler, belgesel miras ve bunların kamusal
alan adlarındaki varlıkları konusunda yeni eğitim ve araştırma
biçimleri ve araçlarının geliştirilmesini teşvik ederek belgesel
mirasa erişimi artırmalıdır.
4.5 Mevzuat ve politika yoluyla, Üye Devletler, sponsorlara, vakıflara ve diğer dış topluluklara bellek kurumlarını desteklemek için teşvikler verecek ve onlarla birlikte
belgesel mirasın korunması, erişilebilirliği ve kamu yararına
kullanılması için yatırım yapmaya teşvik edecek istikrarlı ve
kolaylaştırıcı bir ortam yaratmaya özendirilmektedir.
4.6 Üye Devletler, belgesel mirası bütün biçimlerinde
korumak ve bunlara erişmek için sınırlamalar ve istisnalarla
birlikte, tam olarak etkili olmalarını sağlamak için telif hakkı
kodlarını ve yasal saklama rejimlerini periyodik olarak gözden
geçirmeye teşvik edilmektedir. Etkililik ayrıca, mevzuatın
güçlendirilmesi ve uyumlaştırılmasından ve Üye Devletler
arasındaki politikaların benzeştirilmesinden de yararlanacaktır.
4.7 Belgesel mirasın korunması ve bunlara erişimin telif
hakkı istisnaları kapsamına girmeyen yazılım veya diğer
tescilli teknolojilerin kullanımını gerektirdiği durumlarda, Üye
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Devletler kâr amacı gütmeden teknolojinin tescilli kodlarına,
anahtarlarına ve kilitli olmayan sürümlerine erişimi kolaylaştırmaya çağrılmaktadır.
4.8 En uygun veri alışverişini kolaylaştırmak için Üye
Devletler, sayısal belgesel mirası yönetmek için uluslararası
kabul görmüş açık kaynaklı yazılımların ve standartlaştırılmış
arayüzlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmeli ve
tescilli teknolojilerden veri ve içerik çekme konusunda yazılım
ve donanım geliştiricilerinin işbirliğini aramalıdır. Aynı
şekilde, bellek kurumları da kataloglama yöntemlerinin ve
standartlarının uluslararası standardizasyonunu ve değiştirilebilirliğini hedeflemelidir.
4.9 Üye Devletler, Dünya Belleği Kütüğünde kayıtlı
belgesel mirasın durumunu izlemek de dahil olmak üzere
belgesel mirası etkileyen politika ve girişimleri desteklemeye
ve geliştirmeye davet edilmektedir.
4.10 Üye Devletler, eylemlerin uyumluluğunu artırmak için
Dünya Belleği Programı ile diğer miras programları arasında
sinerji oluşturmaya katkıda bulunmaya teşvik edilmektedir.
5. ULUSAL VE ULUSLARARASI ORTAKLIK
5.1 Ulusal ve uluslararası işbirliğini ve değiş tokuşları;
özellikle araştırmaya ve belgesel mirasın korunmasına ve saklanmasına yardımcı olmak için insani ve maddi kaynakların
bir araya getirilmesi yoluyla yoğunlaştırma gereksinimi göz
önünde bulundurulduğunda, Üye Devletler araştırma verilerinin, yayınların ve enformasyonun değiş tokuşunu; uzman
personel ve ekipmanın eğitimi ve değiş tokuşunu desteklemelidir. Kataloglama, risk yönetimi, tehlikede olan belgesel mirasın
belirlenmesi ve modern araştırma gibi belirli konularda toplantıların, kursların ve çalışma gruplarının düzenlenmesini teşvik
etmelidirler.
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5.2 Üye Devletler, iki taraflı veya çok taraflı araştırma projelerinin uygulanması ve rehber ilkelerin, politikaların ve en iyi
uygulama modellerinin yayınlanması amacıyla, uluslararası ve
bölgesel meslek örgütleri, belgesel mirasın korunması ve erişimiyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini teşvik etmelidir.
5.3 Üye Devletler, kendi kültürleri, paylaşılan tarihleri
veya mirasları ile ilgili belgesel mirasın kopyalarının ve
özellikle başka bir ülkede uygun biçimde koruma çalışmalarına
konu olan dağınık orijinal belgelerin paylaşılan ve iç içe geçmiş
tarihsel doğası nedeniyle ya da yeniden düzenlenmesi çerçevesinde tanımlanmış diğer belgesel mirasların kopyalarının
ülkeler arasında değişimini kolaylaştırmaya çağrılmaktadır.
Kopyaların değiş tokuşu, orijinallerin mülkiyeti üzerinde hiçbir
etkiye sahip olmayacaktır.
5.4 Üye Devletler, silahlı çatışmalardan kaynaklanan
riskler de dahil olmak üzere belgesel miraslarını maruz kaldığı
tüm insani ve doğal tehlikelere karşı korumak için ellerinden
geldiğince tüm uygun önlemleri almalıdır. Aynı biçimde, ister
bir Üye Devletin topraklarında isterse diğer Devletlerin topraklarında bulunsun, belgesel mirasa zarar verebilecek veya değerini azaltabilecek veya yayılmasını veya kullanılmasını engelleyebilecek eylemlerden kaçınmalıdırlar.
5.5 Üye Devletler, tehlikede olan belgesel mirası başka bir
Üye Devlet tarafından yapılan bir talebin ardından sayısallaştırma veya başka yollarla korumak için uluslararası işbirliği
yapmaya teşvik edilmektedir.
5.6 Üye Devletler, uygun görüldüğünde ulusal Dünya Belleği komiteleri ve kayıtları oluşturarak kendi bellek kurumları
aracılığıyla Dünya Bellek Programı ile işbirliğini güçlendirmeye çağrılmaktadırlar.
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***
Genel Konferans, Üye Devletlerin, kendi bölgelerinde
bu Tavsiye Kararında belirtilen ilkeler, önlemler ve kuralların
yürürlüğe girmesi için her Devletin anayasal uygulamasına
uygun biçimde, gerekli olabilecek yasal veya politik önlemleri
alarak veya diğer adımları atarak belgesel mirasın korunması
ve bu mirasa erişim ile ilgili yukarıdaki hükümleri uygulamalarını tavsiye etmektedir.
Genel Konferans, Üye Devletlerin bu Tavsiye Kararını
uygun makamların ve organların dikkatine sunmalarını tavsiye
etmektedir.
Genel Konferans, Üye Devletlerin, bu Tavsiye Kararını yürürlüğe koymak için attıkları adımları belirleyeceği tarihlerde
ve biçimde kendisine rapor etmelerini tavsiye etmektedir.
EKLER
Belgesel miras ögelerinin korunmasını içeren uluslararası
belgeler:
İ. UNESCO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları
Silahlı Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Sözleşme (1954);
Kültür Varlıklarının Yasadışı İthalinin, İhracının ve
Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesi Yolları
Hakkında Sözleşme (1970);
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi
(1972);
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi
(2003);
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme (2005);
Hareketli Görüntülerin Korunması ve Saklanması Önerisi
(1980);
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Çok Dilliliğin Teşviki ve Kullanımı ve Siber Uzaya Evrensel
Erişim ile ilgili Öneri (2003);
Sayısal Mirasın Korunması Şartı (2003).
İİ. Bildirgeler ve Diğer Belgeler
Uluslararası Arşivler Konseyi (UAK) tarafından kabul edilen ve UNESCO Genel Konferansının 36. Oturumunda (2011)
onaylanan Arşivler Evrensel Bildirgesi (2010);
Varşova Bildirgesi: “Kültür - Bellek - Kimlikler” (2011);
UNESCO tarafından düzenlenen “Enformasyon Toplumunda Sayısal Enformasyonun Korunması: Sorunlar ve Beklentiler” Uluslararası Konferansı tarafından kabul edilen Sayısal Enformasyonun Korunmasına ilişkin Moskova Bildirgesi
(2011)
Herkes için Enformasyon Programı (HİEP);
UNESCO / UBC Vancouver Bildirgesi “Sayısal Çağda
Dünyanın Belleği: Sayısallaştırma ve Koruma” (2012);
UKDKF (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları
Federasyonu) Kütüphaneler ve Fikri Özgürlük Bildirgesi (1999).
1993 Yerli Halkların Kültürel ve Fikri Mülkiyet Hakları
Mataatua Bildirgesi
2007 Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi
İİİ. Uluslararası Anlaşmalar
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ilişkin Bern
Sözleşmesi (en son 1979’da değiştirilmiştir);
Evrensel Telif Hakkı Sözleşmesi (1952);
İcracı sanatçıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yayın
Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
(1961).
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AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI (AEK)
HAKKINDA TAVSİYE KARARI
25 Kasım 2019
GEREKÇE
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) Genel Konferansı, 12-27 Kasım 2019 tarihleri
arasında Paris’teki 40. oturumunda,
UNESCO Kuruluş Sözleşmesinin Gerekçesinin “kültürün
geniş yayılımının ve insanlığın adalet, özgürlük ve barış için
eğitiminin insan onuru için vazgeçilmez olduğunu ve tüm
ulusların karşılıklı yardım ve ilgi ruhu içinde yerine getirmesi
gereken kutsal bir görev oluşturduğunu” hatırlatarak,
UNESCO’nun enformasyon ve iletişim teknolojisi (ENİT)
alanındaki önemli rolünü ve bu Organizasyonun Genel Konferansı tarafından kabul edilen bu alandaki ilgili kararların
uygulanmasını takdir ederek,
Ayrıca UNESCO Kuruluş Sözleşmesinin UNESCO’ya
“fikirlerin kelime ve imge yoluyla serbest akışını teşvik etmek
için gerekli olabilecek bu tür uluslararası anlaşmalar” önermeyi
amaçlayan I. Maddesini hatırlatarak,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde somutlaşan,
eğitim hakkı (Madde 26) ve toplumun kültürel yaşamına
özgürce katılma, sanattan zevk alma ve bilimsel ilerlemelerden
ve sonuçlarından yararlanma hakkı; ve yazarı olan herhangi bir
bilimsel, edebi veya sanatsal üretimden kaynaklanan moral ve
maddi çıkarların korunması hakkı (Madde 27) olduğu kadar
tüm insanların herhangi bir medya aracılığıyla ve sınırlardan
bağımsız olarak enformasyon ve fikir arama, alma ve açıklama
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hakkını içeren haklara, görevlere ve temel özgürlüklere sahip
olduğunu (Madde 19) belirten ilkeleri onaylayarak,
Aynı zamanda, ulusal mevzuatın oluşturulmasında ve
ulusal politikanın uygulanmasında yerli halkların haklarını
tanıyan 2007 Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları
Bildirgesi’ni onaylayarak,
Engellilerin eğitim haklarını tanıyan 2006 Engelli Hakları
Sözleşmesi’ne (Madde 24) ve 1960 Eğitimde Ayrımcılığa Karşı
Sözleşme’de yer alan ilkelere dikkat çekerek,
2003 yılında UNESCO Genel Konferansı’nın 32. oturumunda çokdilliliğin teşvik edilmesi ve siber uzayda enformasyona evrensel erişim ile ilgili olarak benimsenen tavsiye
kararına dayanarak,
Ayrıca, akademik ve mesleki özgürlüklerinin bir parçası
olarak öğretmenlere “öğretim materyallerinin seçiminde ve
uyarlanmasında, ders kitaplarının seçiminde ve öğretim yöntemlerinin uygulanmasında temel rol verilmesi” gerektiğini
vurgulayan 1966 ILO / UNESCO Öğretmenlerin Statüsüne
ilişkin Tavsiyesi Kararı yanında 1997 UNESCO Yükseköğretim
Öğretim Personelinin Statüsüne ilişkin Tavsiye Kararına da
dayanarak,
“Enformasyon ve iletişim teknolojisinin yayılması ile küresel birbirine bağlılığın insanlığın ilerlemesini hızlandırma,
sayısal eşitsizliği giderme ve bilgi toplumlarını geliştirme”
konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen
Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin
önemini yeniden teyit ederek,
UNESCO’nun eğitim alanındaki ve uluslararası toplumu,
kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamaya ve herkes için
yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeye davet eden
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4’e (SKH 4) ulaşmadaki öncü
rolünü kabul ederek,
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Ayrıca, SKH 4’ün uygulanması için bir dizi stratejik yaklaşımı listeleyen; artan erişime eğitim ve öğrenimin kalitesini
ve uyumluluk düzeyini artıran önlemlerin eşlik etmesi gerektiğini vurgulayan ve özellikle “eğitim kurumları ve programları güvenli, çevre dostu ve kolay erişilebilir tesislerle; öğrenci
merkezli, aktif ve işbirlikçi pedagojik yaklaşımları kullananan
yeterli sayıda öğretmen ve eğitimci ile; ayrımcı olmayan, öğrenmeye yardımcı, öğrenen dostu, konuya özel ve tüm öğrenciler
-çocuklar, gençler ve yetişkinler- için uygun maliyetli ve erişilebilir kitaplar, diğer öğrenme materyalleri, açık eğitim kaynakları ve teknolojisi ile yeterli ve eşit olarak kaynaklandırılmalıdır”
hükmünü getiren Eğitim 2030 Eylem Planı’na atıfta bulunarak,
“Herkesin enformasyon ve bilgiyi yaratabileceği, erişebileceği, kullanabileceği ve paylaşabileceği, insan merkezli, kapsayıcı ve kalkınma odaklı bir Enformasyon Toplumu kurmayı”
taahhüt eden 2003 Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi
İlkeleri Bildirgesini kabul ederek,
Ayrıca, yapay zeka ve diğerleri dahil olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojisinin (ENİT) geliştirilmesinin fikirlerin kelime, ses ve görüntü yoluyla serbest akışını iyileştirmek
için fırsatlar sağladığını, fakat aynı zamanda herkesin Bilgi
Toplumlarına katılımını sağlamada zorluk çıkardığını bilerek,
İlaveten, kaliteli temel eğitiminin yanı sıra medya ve enformasyon okuryazarlığının, yapay zeka ve diğerleri de dahil
olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojisine (ENİT)
erişimin ve bunlardan yararlanmanın önkoşulları olduğunu
kabul ederek,
Kapsayıcı bilgi toplumlarını inşa ederken Açık Eğitim
Kaynakları’nın (AEK) hem eşitlikçi, kapsayıcı, açık ve katılımcı
olan kaliteli eğitimi destekleyebileceğini hem de öğretme ve
öğrenme için mevcut materyallerin kapsamını genişleterek
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öğretmenlerin akademik özgürlüğünü ve mesleki özerkliğini
artırabileceğini kabul ederek,
Hepsi de “herkesin eğitim hakkı”nı kabul eden Uluslararası
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (Madde 13.1),
2007 Cape Town Açık Eğitim Deklarasyonu, 2009 Açık Eğitim
Kaynakları Dakar Deklarasyonu, 2012 Paris Açık Eğitim Kaynakları Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonu ve 2000 Dakar Eylem Planı’nı göz önünde tutarak,
Tüm Üye Devletlerin kapsayıcı bilgi toplumları oluşturmasına ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne, yani
SKH 4 (Kaliteli eğitim), SKH 5 (Cinsiyet eşitliği), SKH 9 (Sanayi, inovasyon ve altyapı), SKH 10 (Ülkeler içinde ve ülkeler
arasında eşitsizliklerin azaltılması), SKH 16 (Barış, adalet ve
güçlü kurumlar) ve SKH 17’ye (Hedefler için ortaklıklar) ulaşmasına yardımcı olmak için AEK’yı ana akım haline getirmek
amacıyla 2017 Ljubljana AEK Eylem Planı’nı temel alarak,
1. Açık Eğitim Kaynakları (AEK) hakkındaki bu Tavsiye
Kararını benimser;
2. Üye Devletlerin, her birinin anayasal uygulamalarına
ve yönetim yapısına uygun olarak, Tavsiye Kararının ilkelerini
kendi yetkileri dahilinde yürürlüğe koymak için gerekli yasal
ve diğer tedbirler de dahil olmak üzere uygun adımları atarak
bu Tavsiye Kararının hükümlerini uygulamalarını tavsiye eder;
3. Aynı zamanda, Üye Devletlerin Tavsiye Kararını
öğrenme, eğitim ve araştırmadan sorumlu makamların ve
kurumların dikkatine sunmasını ve öğrenme ve eğitim ile ilgili
paydaşlara danışmasını tavsiye eder;
4. Ayrıca, Üye Devletlerin, bu Tavsiye Kararı uyarınca
atılan adımlar hakkında, belirlenecek tarihlerde ve belirlenecek
biçimde rapor vermelerini tavsiye eder.
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I. TANIM VE KAPSAM
1. Açık Eğitim Kaynakları (AEK), kamusal domain’de
bulunan veya açık bir lisans altında piyasaya sürülen telif hakkı yönetiminde olan; başkalarının ücretsiz erişimine, yeniden
kullanımına, yeniden tasarlamasına, adaptasyonuna ve
yeniden dağıtımına izin veren herhangi bir formattaki ve
medyadaki öğrenme, öğretme ve araştırma materyalleridir.
2. Açık lisans, telif hakkı sahibinin fikri mülkiyet haklarına
saygı duyan ve kamuya eğitim materyallerine erişim, onları
yeniden kullanım, yeniden tasarlama, adapte etme ve yeniden
dağıtma hakları veren izinler sağlayan bir lisansı ifade eder.
3. Enformasyon ve iletişim teknolojisi (ENİT), AEK’ya
etkin, eşitlikçi ve kapsayıcı erişim ve bunların kullanımı, uyarlanması ve yeniden dağıtımı için büyük bir potansiyel sağlamaktadır. Bu teknolojiler engelli bireyler ve marjinal veya
dezavantajlı gruplardan gelenler de dahil olmak üzere, AEK’nın
herkes için her zaman ve her yerde erişilebilir olmasını sağlayabilirler. Bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya, cinsiyet
eşitliğini etkili bir biçimde geliştirmeye ve yenilikçi pedagojik,
didaktik ve metodolojik yaklaşımları özendirmeye yardımcı
olabilirler.
4. Bu Tavsiye Kararında (ayrıldığı yerlerde) örgün, yaygın
ve sargın sektörlerdeki paydaşlar şunlardır: öğretmenler, eğitimciler, öğrenciler, devlet kurumları, ebeveynler, eğitim sağlayıcıları ve kurumları, eğitim destek personeli, öğretmen
eğitmenleri, eğitim politikalarını belirleyenler, kültürel
kurumlar (kütüphaneler, arşivler ve müzeler gibi) ve bunların
kullanıcıları, enformasyon ve iletişim teknolojisi (ENİT) altyapı sağlayıcıları, araştırmacılar, araştırma kurumları, sivil
toplum kuruluşları (profesyonel ve öğrenci dernekleri dahil),
yayıncılar, kamu ve özel sektörler, hükümetler arası kuruluşlar,
telif hakkı sahipleri ve yazarları, medya ve yayın grupları ile
finansman kurumları.
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II. AMAÇLAR VE HEDEFLER
5. SKH 4’e ulaşmanın temel ön koşullarından biri, yüksek
kaliteli eğitim ve araştırma materyallerinin ve çalışma programlarının uygun biçimde oluşturulması, iyileştirilmesi,
düzenli olarak güncellenmesi, kapsayıcı ve eşitlikçi erişiminin
sağlanması ve etkin kullanımında hükümetler ve diğer ana
eğitim paydaşları tarafından sürdürülen yatırım ve eğitim
eylemleridir.
6. 2007 Cape Town Açık Öğretim Bildirisi’nde ve 2012 Paris
AEK Bildirisi’nde de belirtildiği gibi, açık lisansların eğitim
materyallerine uygulanması bu materyallerin daha uygun
maliyetle oluşturulması, bunların erişimi, yeniden kullanımı,
yeniden tasarlanması, adaptasyonu, yeniden dağıtımı, iyileştirilmesi ve kalite güvencesi de dahil ancak bunlarla sınırlı
olmadan bu materyallerin çevirisi, farklı öğrenme ve kültürel
bağlamlara adaptasyonu, toplumsal cinsiyete duyarlı materyallerin geliştirilmesi ve özel eğitim ihtiyaçları olan öğreniciler için
alternatif ve erişilebilir materyal formatlarının yaratılması için
de önemli fırsatlar sunmaktadır.
7. Ek olarak, AEK’nin uygun pedagojik metodolojiler,
iyi tasarlanmış öğrenme nesneleri ve öğrenme etkinliklerinin
çeşitliliği ile birlikte akıllıca kullanılması hem eğitimcileri hem
de öğrenicileri çeşitli ve kapsayıcı bilgi toplumlarının üyeleri olarak eğitim süreçlerine daha aktif katılımcılar ve içerik
yaratıcıları haline getirmek için daha geniş bir dizi yenilikçi
pedagojik seçenek sunabilir.
8. Ayrıca, AEK’in oluşturulması, erişimi, yeniden
kullanımı, başka bir amaca uyarlanması, yeniden dağıtılması
ve değerlendirilmesinde bölgesel ve küresel işbirliği ve savunuculuk hükümetlerin ve eğitim sağlayıcılarının açık erişim
içeriğinin kalitesini değerlendirmelerini ve ENİT altyapı ve
iyileştirmelerinde olduğu gibi eğitim ve araştırma içeriklerinin
oluşturulmasında da kendi yatırımlarını, belirlenmiş ulusal
eğitim politikası önceliklerini daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak şekilde en
uygun hale getirmelerini sağlayabilir.
328

9. Bu potansiyel yararları dikkate alarak, bu Tavsiye Kararının amaçları ve eylem alanları aşağıdaki gibidir:
(i) Kapasite geliştirme: tüm temel eğitim paydaşlarının
AEK oluşturma, erişme, yeniden kullanma, yeniden tasarlama,
uyarlama ve yeniden dağıtma yanında açık lisansları ulusal
telif hakkı mevzuatına ve uluslararası yükümlülüklere uygun
bir şekilde kullanma ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi;
(ii) Destekleyici politika geliştirme: hükümetleri, eğitim
otoritelerini ve kurumlarını kamu tarafından finanse edilen
eğitim ve araştırma materyallerinin açık lisanslanmasını destekleyecek düzenleyici çerçeveleri benimsemeye, yüksek
kaliteli, kapsayıcı eğitimi ve herkes için yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için alandaki ilgili araştırmalarla desteklenen, AEK’nin kullanımını ve uyarlanmasını sağlayabilecek
stratejiler geliştirmeye teşvik etmek;
(iii) Kaliteli AEK’e etkin, kapsayıcı ve adil erişim:
savunmasız gruplar ve engelli kişiler de dahil olmak üzere
eşit erişim, birlikte yaratma, iyileştirme ve aranabilirliği en
üst düzeye çıkarmak için herhangi bir ortamdaki AEK’in açık
formatlarda ve standartlarda paylaşılmasını sağlayan ilgili teknoloji çözümleri de dahil olmak üzere strateji ve programların
benimsenmesini desteklemek;
(iv) AEK için sürdürülebilirlik modellerinin yaratılmasını
teşvik etmek:
AEK için ulusal, bölgesel ve kurumsal düzeylerde sürdürülebilirlik modellerinin oluşturulmasının desteklenmesi ve
teşvik edilmesi, ve sürdürülebilir yeni eğitim ve öğrenim biçimlerinin planlanması ve pilot testlerinin yapılması;
(v) Uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve kolaylaştırmak:
AEK geliştirme yatırımlarındaki gereksiz tekrarları asgariye
indirmek ve birden fazla dilde ve formatta kültürel olarak
çeşitli, yerelle bağlantılı, toplumsal cinsiyete duyarlı,
erişilebilir eğitim materyallerinden oluşan küresel bir havuz
geliştirmek için paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin
desteklenmesi.
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III. EYLEM ALANLARI
10. Bu Tavsiye Kararı beş hedefe yöneliktir: (i) paydaşların
AEK’yi yaratma, erişme, yeniden kullanma, uyarlama ve yeniden dağıtma kapasitelerini oluşturmak; (ii) destekleyici politika
geliştirmek; (iii) kapsayıcı ve eşitlikçi kalitede AEK’yi teşvik etmek; (iv) AEK için sürdürülebilirlik modellerinin oluşturulmasını desteklemek ve (v) uluslararası işbirliğini kolaylaştırmak.
(i) paydaşların AEK’yi yaratma, erişme, yeniden kullanma,
uyarlama ve yeniden dağıtma kapasitelerini oluşturmak
11. Üye Devletlerin, tüm eğitim sektörlerini ve düzeylerini hedefleyerek kurumsal ve ulusal düzeylerde AEK kapasite oluşturma, farkındalık yaratma, kullanma, yaratma ve
paylaşmayı stratejik olarak planlamaları ve desteklemeleri
önerilmektedir. Üye Devletler aşağıdakileri dikkate almaya
özendirilir:
(a) AEK’nin eğitim ve araştırma kaynaklarına erişimi nasıl
artırabileceği, öğrenme çıktılarını nasıl iyileştirebileceği, kamu
finansmanının etkisini nasıl en üst düzeye çıkarabileceği ve
eğitimcilerin ve öğrenicilerin bilginin ortak yaratıcıları olmalarını nasıl sağlayabileceği konusunda ilgili paydaş toplulukları
arasında farkındalık oluşturmak;
(b) AEK’nin, eğitimciler için başlangıç eğitim programlarında yardım da dahil eğitimin tüm düzeylerindeki eğitim
programlarının ayrılamaz bir parçası olarak nasıl oluşturulacağı, erişileceği, nasıl kullanılabilir hale getirileceği, yeniden
kullanılacağı, uyarlanacağı ve yeniden dağıtılacağı konusunda
(hizmet içi ve hizmet öncesi) sistematik ve sürekli kapasite oluşturma sağlamak. Bu, kamu otoritelerinin, politika yapıcıların
yanı sıra kalite geliştirme ve güvence profesyonellerinin AEK’i
anlama ve öğrenme, öğretim, araştırma ve günlük yaşama entegrasyonlarını destekleme kapasitelerinin iyileştirilmesini
içermelidir;
(c) Telif hakkı alınmış eserlerin eğitim ve araştırma
amacıyla kullanımına ilişkin istisnalar ve sınırlamalar konusunda farkındalık yaratmak. Bu, eğitsel hedeflerin yerine geti330

rilmesi yanında AEK’nin geliştirilmesinin de mevcut telif hakkı
korumalı eserlere taahhüt gerektirdiğinin farkında olarak
AEK’yle çok çeşitli çalışmaların bütünleştirilmesini kolaylaştırmak için yürürlüğe konmalıdır.
(d) AEK’nın güvenli, güvenilir ve mahremiyet korumalı
bir biçimde kolayca bulunabilmesini, erişilebilmesini, yeniden
kullanılabilmesini, adapte edilebilmesini ve yeniden dağıtılabilmesini garantilemek için açık lisanslı araçları, meta verilerle
birlikte çalışan platformları ve (ulusal ve uluslararası dahil)
standartları geliştirmek. Bu, ücretsiz ve açık kaynak yazarlık
araçlarını; kütüphaneleri ve diğer veri havuzlarını ve arama
motorlarını; uzun süreli koruma sistemlerini ve yapay zeka
yöntemleri ve araçları gibi otomatik AEK işlemesi ve (uygun
olduğunda ya da gerektiğinde) dillerin çevirisi için sınır teknolojilerini içermektedir;
(e) eğitim materyallerinin telif hakkı ve açık lisanslaması
da dahil olmak üzere AEK ile ilgili tüm konulardaki tüm AEK
paydaşlarına enformasyon ve destek sağlayan kaynakları hazır
ve kolayca erişilebilir hale getirmek; ve
(f) AEK’nın geliştirilmesini ve kullanımını teşvik etmek
amacıyla yazılım, kodlar ve açık lisansların teknik kullanımında ustalaşmak için dijital okuryazarlık becerilerini
geliştirmek.
(ii) Destekleyici politika geliştirme
12. Üye Devletler, özel koşullarına, yönetim yapıları ve
anayasal hükümlerine göre, kurumsal ve ulusal düzeylerde
olanlar da dahil olmak üzere etkili AEK uygulamalarını destekleyici politika ortamlarını geliştirmeli veya teşvik etmelidir.
Paydaşlarla diyalogu içeren şeffaf bir katılımcı süreç yoluyla,
Üye Devletler aşağıdak hususları dikkate almaya teşvik edilir:
(b) kurumları, ulusal telif hakkı mevzuatı ve uluslararası
yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde eğitimciler ve öğreniciler
tarafından kaliteli bir AEK’in yaratılmasını, erişiminı, yeniden
kullanımını, yeniden tasarlanmasını, uyarlanmasını ve yeniden
dağıtılmasını özendirecek hukuk veya politika çerçeveleri
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geliştirmeye veya güncellemeye teşvik etmek ve desteklemek;
ve öğretim ve öğrenim materyallarine ilişkin AEK için bir kalite
güvence mekanizması geliştirmek ve mevcut kalite güvence
stratejilerine entegre etmek;
(c) uygulama toplulukları oluşturmak, AEK kullanarak
öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek, AEK uzmanlarından oluşan ağlar oluşturmak ve AEK yaratmayı profesyonel
veya akademik bir erdem olarak hakkıyla tanımak için mekanizmalar geliştirmek;
(d) kamusal veri havuzlarındaki standart açık dosya formatlarını kullanarak kaynak dosyalarını ve erişilebilir AEK’nı
yayınlamak için tüm paydaşları destekleyecek ve özendirecek
mekanizmalar geliştirmek;
(e) AEK politikalarını ulusal politika çerçevelerinin ve
stratejilerine içine yerleştirmek ve onları diğer açık politikalarla
ve Açık Erişim, Açık Veri, Açık Kaynak Yazılım ve Açık Bilim
gibi yol gösterici ilkelerle uyumlu hale getirmek;
(f) AEK’in olanak ve fırsatlarından yararlanmak için eğitimin dönüştürülmesine, müfredatın ve tüm öğrenme biçimlerinin ayarlanmasına, zenginleştirilmesine veya reformuna
AEK’in dahil edilmesini ele almak, ve AEK’in etkin kullanımını,
yaratılmasını ve paylaşılmasını özendirecek farklı öğretim yöntemlerinin ve değerlendirme biçimlerinin bütünleştirilmesini
teşvik etmek; ve AEK’in kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim
üzerindeki etkisini değerlendirmek;
(g) (yapay zeka gibi) dijital teknolojilerin desteği de dahil
olmak üzere AEK geliştirme, paylaşma ve değerlendirmeyle
ilgili araştırma programları aracılığıyla AEK konusundaki
araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek; ve
(h) AEK’in, AEK altyapısının ve ilgili hizmetlerin
üretilmesi ve kullanılması sırasında mahremiyet ve veri korumasına en yüksek standartları uygulayan politikalar geliştirmek ve uygulamak.
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(iii) Kaliteli AEK’e etkili, kapsayıcı ve eşitlikçi erişimi
teşvik etme
13. Üye Devletler, tüm paydaşlar için kapsayıcı ve eşitlikçi
nitelikte AEK’nin oluşturulmasını, erişimini, yeniden kullanımını, yeniden tasarlanmasını, uyarlanmasını ve yeniden
dağıtılmasını desteklemeye teşvik edilmektedir. Bunlar yaş,
cinsiyet, fiziksel yeterlik ve sosyo-ekonomik durumuna bakılmaksızın örgün ve yaygın eğitim bağlamındaki öğrenicilerin
yanı sıra savunmasız durumlarda olanları, yerli halkları, uzak
kırsal bölgelerdekileri (göçebe nüfuslar dahil), çatışmalardan
ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerde yaşayanları, etnik
azınlıkları, göçmenleri, mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri içermektedir. Her durumda, toplumsal cinsiyet eşitliği
sağlanmalı ve özellikle çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri
nedeniyle özellikle dezavantajlı olan öğreniciler için eşitlik
ve kaynaşmaya özellikle dikkat edilmelidir. Üye Devletlerin
şunları dikkate almaları önerilir:
(a) Hem hedef öğrenicilerin ihtiyaçlarını ve maddi
koşullarını hem de onlara sunulan derslerin ve konuların
eğitim hedeflerini en uygun biçimde karşılayan AEK’ye erişimin sağlanması. Bu, uygun olan yerlerde kaynaklara erişmek
için çevrimdışı (basılı dahil) yöntemleri içerecektir;
(b AEK paydaşlarının cinsiyete duyarlı, kültürel ve
dilsel olarak uygun AEK geliştirmelerini ve özellikle daha az
kullanılan, kaynakları yetersiz ve nesli tükenmekte olan yerli
dillerde yerel AEK dili oluşturmalarını desteklemek;
(c) cinsiyet eşitliği, ayrımcılık yapmama, erişilebilirlik ve
kapsayıcılık ilkelerinin AEK’in oluşturulması, erişilmesi, yeniden kullanılması, uyarlanması ve yeniden dağıtılması stratejilerine ve programlarına yansıtılmasını sağlamak;
(d) özellikle düşük gelirli, kırsal ve kentsel toplulukların
AEK’ye daha fazla erişiminin sağlanması için diğer mekanizmalar yanında, ENİT altyapısına ve genişbanda kamu yatırımlarının kesinleştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının teşvik
edilmesi;
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(e) AEK’in geliştirilmesini ve araştırılmasını teşvik etmek; ve
(f) AEK’in kalite güvencesi için, (hem açık lisanslı
hem de açık lisanslı olmayan) eğitim kaynaklarının düzenli
kalite güvence mekanizmaları altında gözden geçirilmesini
vurgulayan, mevcut kanıta dayalı standartları, kalite testlerini
ve ilgili kriterleri uygun biçimde geliştirmek ve uyarlamak.
(iv) AEK için sürdürülebilirlik modellerinin oluşturulmasını teşvik etme
14. Üye Devletlerin, kendi özel koşullarına yönetim
yapılarına ve anayasa hükümlerine göre, kapsamlı, kapsayıcı
ve bütünleştirilmiş AEK sürdürülebilirlik modellerinin geliştirilmesini desteklemesi ve teşvik etmesi önerilmektedir. Üye
Devletler, şunları dikkate almaya teşvik edilir:
(a) AEK’in oluşturulması, mülkiyeti, çevirisi, uyarlanması,
iyileştirilmesi, paylaşılması, arşivlenmesi ve korunmasını
kolaylaştıracak kaliteli mal ve hizmetlerin tedarik süreçlerini
genişletmenin ve basitleştirmenin yanı sıra, uygun olduğunda,
tüm AEK paydaşlarının bu faaliyetlere katılma kapasitelerini
geliştirmek için mevcut hükümleri, tedarik politikalarını ve
düzenlemelerini gözden geçirmek;
(b) sürdürülebilirlik modellerini, yalnızca geleneksel fon
kaynakları ile değil; fakat aynı zamanda, öğretim ve öğrenim
için gerekli materyallere erişim maliyetlerinin bireysel eğitimcilere veya öğrencilere yüklenmemesini sağlarken, AEK
hizmetine gelir ve sürdürülebilirlik sağlayabilen, geleneksel
olmayan karşılıklılığa dayalı kaynak mobilizasyonu yoluyla,
ortaklıklar, ağ oluşturma ve bağışlar, üyelikler, istersen öde ve
kitle fonlaması gibi gelir yaratma yoluyla da kolaylaştırmak;
(c) katılım, birlikte yaratma, birlikte değer oluşturma, topluluk ortaklıkları, yenilikçiliği teşvik etme ve ortak bir amaç
için insanları bir araya getirme üzerine odaklanan kurumlar ve
ülkeler arasında AEK kullanarak diğer katma değerli modellerle ilgili farkındalık yaratmak ve farkındalığı arttırmak;
(d) ulusal ve uluslararası standartlar yanında AEK paydaşlarının ilgi ve değerleriyle de uyumlu AEK ürünlerinin
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ve ilgili hizmetlerin geliştirilmesini destekleyen düzenleyici
çerçevelerin yürürlüğe konması;
(e) uygun biçimde yerine getirilmelerini sağlamak için
açık lisansların, bu Tavsiye Kararında tanımlandığı şekilde
aslına uygun dilsel çevirilerini geliştirmek;
(f) AEK’in yürürlüğe konması ve uygulanması için mekanizmalar oluşturmak, aynı zamanda paydaşların geri bildirimlerini ve AEK’in sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek; ve
(g) kurumlar arası, ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikleriyle AEK modelleri tedarik etmek, geliştirmek ve sürekli
iyileştirmek için mevcut eğitim ve araştırma bütçelerini ve
fonlarını etkin olarak en iyi biçimde kullanmak.
(v) Uluslararası işbirliğini destekleme ve güçlendirme
15. AEK’nin geliştirilmesini ve kullanımını desteklemek
için, Üye Devletler, ister ikili ister çok taraflı olarak, ilgili tüm
paydaşlar arasında uluslararası işbirliğini özendirmeli ve güçlendirmelidir. Üye Devletler şunları dikkate almaya teşvik
edilir:
(a) mevcut ulus ötesi, bölgesel ve küresel işbirliği mekanizmaları ve kuruluşlarından yararlanarak AEK proje ve programlarında sınır ötesi işbirliğini ve ittifakları özendirmek ve
artırmak. Bu, AEK geliştirme durumlarına bakılmaksızın tüm
ülkeler arasında, AEK’in birlikte geliştirilmesi ve kullanımı
ile kapasite geliştirme, veri havuzları, uygulama toplulukları,
AEK konusunda ortak araştırma ve dayanışma çabalarının
birleştirilmesini içermelidir;
(b) AEK’i artırmak ve güçlendirmek için bölgesel ve uluslararası finansman mekanizmaları oluşturmak ve uluslararası, bölgesel ve ulusal çabaları destekleyebilecek ortaklıklar da
dahil olmak üzere bu mekanizmaları tanımlamak;
(c) yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde branş, dil,
kurumlar, bölgeler ve eğitim düzeyi gibi alanları temele
alarak AEK’i paylaşan etkili akran ağlarının yaratılmasını ve
sürdürülmesini desteklemek;
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(d) uygun olduğunda, eğitim alanlarında işbirliğine ilişkin
uluslararası anlaşmalara AEK ile ilgili özel hükümleri dahil
etmek;
(e) AEK konusunda sınır ötesi alışverişi ve işbirliğini
kolaylaştırmak için eğitim ve araştırma amaçlı telif hakkı
istisnaları ve sınırlamaları için uluslararası bir çerçevenin
geliştirilmesini araştırmak; ve
(f) evrensel değerlerin tanıtılması için AEK’in yerel uygulamasında kültürlerarası iletişim becerilerinin katkısına, çok
kültürlü grupların yönetimine, uygulama topluluklarının tasarımına ve topluluk uyum stratejilerine destek olmak.
IV. İZLEME
16. Üye Devletler kendi özel koşullarına, yönetim
yapılarına ve anayasa hükümlerine göre, uygun biçimde nicel
ve nitel yaklaşımların bir birleşimin kullanarak AEK ile ilgili
politikaları ve mekanizmaları izlemelidir. Üye Devletler şunları
dikkate almaya teşvik edilirler:
(a) AEK politikalarının ve teşviklerinin tanımlanmış
hedeflere karşı etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için uygun
araştırma mekanizmalarını harekete geçirmek;
(b) UNESCO ve uluslararası açık eğitim topluluklarının
desteğiyle AEK ve sonuçlarına ilişkin ilerleme, iyi uygulamalar,
yenilikler ve araştırma raporlarını bir araya getirmek ve
yayımlamak; ve
(c) tüm ilgili paydaşların katılımını içerecek biçimde,
AEK’in eğitsel etkinliğini ve uzun vadeli finansal verimliliğini
izlemek için stratejiler geliştirmek. Bu tür stratejiler öğrenme
süreçlerinin iyileştirilmesine ve kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli
eğitim ve araştırma için bulgular, karar verme, şeffaflık ve
hesap verebilirlik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine
odaklanabilir.
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