
2012 OCAK142 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 143SEKTÖRDEN YANSIMALAR

Elektronik gözetleme piyasası,
 5 milyar dolara dayandı
Özel hayatı tehdit eden elektronik gözetlemeyle ilgili çok 
ciddi iddialar içeren Privacy International’ın çalışmasında 
Türkiye, temel mahremiyet hakkının etkin bir biçimde yok 
sayıldığı bir ülke olarak tanımlanıyor. 

Sendika.org sitesinde Elif Günindi 
imzasıyla yayımlanan habere göre, 
İngiltere’de kurulan ve kâr amacı 

gütmeyen bir özel şirket olan Privacy 
International (Uluslararası Mahremiyet), 
hazırladığı “Elektronik Gözetleme: Kim 
Kimdir?” başlıklı web sayfasında, tüm ülke 
yurttaşlarını kendi hükümetlerine “hangi 
elektronik gözetleme ekipmanına ne 
kadar para” ödediklerini sormaya çağırdı. 
1990’dan bu yana etkinliklerini sürdüren 
Privacy International, ulusal ve uluslararası 
düzeyde kampanyalar düzenleyerek, tüm 
ülkelerin yurttaşlarına ve politika yapıcılarına 
özel yaşamın gizliliğini tehdit edenlerle 
hesaplaşmak için yöntemler öneriyor ve 
bu tehditlere dair veriler toplayarak, veri 
tabanları oluşturuyor. 
Kendisini kişisel verilerin güvenliği hakkının 
dünya çapında korunması için çalışan ve özel 
yaşamın hükümetler ve şirketler tarafından 
gözetlenmesi ya da müdahaleye uğraması 
ile mücadele eden bir kuruluş olarak 
tanımlayan Privacy International’ın “Elektronik 
Gözetleme: Kim Kimdir” isimli çalışmada, 
gözetimin ticarileşmesine dikkat çekiliyor. 
Çalışmada, 10 yıl öncesine dek kayda değer 
olmayan küresel gözetleme piyasasının, 
bugün yılda 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaştığına işaret edilirken hangi firma ve hangi 
hükümetlerin bu piyasanın alıcıları olduğunun 
açığa çıkartılması amaçlanıyor. 

Yakın zamana kadar gözetleme teknolojilerinin 
uluslararası ticaretinin büyük ölçüde 
gözlerden uzak tutulduğu, kamunun bilgisine 
sunulmadığı bir gerçek. Ancak bugün bu 
uluslararası ticaret giderek büyürken, 
gözetleme teknolojileri de sermaye açısından 
son derece büyük bir ticaret alanına dönüşmüş 
durumda. “Büyük Birader”in şirketleşmesi 
olarak tanımlanan bu durum, tüm ülkelerin 
yurttaşlarının özel yaşamlarının hem 
hükümetler hem de şirketler tarafından işgal 
edilmesini beraberinde getiriyor. Privacy 
International tarafından, sürdürülen çalışma, 
gözlerden uzak ticaret konferanslarında 
buluşan alıcı ve satıcıları kamunun bilgisine 
sunuyor. Bu gizli ticaret konferanslarında 
buluşan, anlaşan ve işlemler yapan alıcı ve 
satıcıların ilişkilerinin 
ayrıntıları genellikle akan 
suları durduran “ulusal 
güveliğin korunması” 
bahanesi ile kamuoyundan 
gizleniyor. Ancak kamunun 
ve çoğunlukla iktidarda 
olanlar dışında toplumu 
temsil eden siyasilerin 
bilgileri dışında gelişen bu 
ilişkiler ve anlaşmalar, etik 
değerlerin yok sayıldığı, 
hak ve özgürlüklerin 
önemsenmediği bir 
ortamda gerçekleşiyor. 

Bu ortamı şirketlerin daha fazla kâr 
güdüsünün belirliyor olması ise hiç şaşırtıcı 
değil. 
Privacy International aralarında kitlesel 
ölçekli, gerçek zamanlı mobil çağrıları 
ve mesajları engelleme, hedef bilgisayar 
üzerinde tam denetim sağlayan kötü niyetli 
ve casus yazılımlar, bir dizüstü bilgisayarın ya 
da mobil telefonun kamera ve mikrofonunun 
uzaktan açılması ve çalıştırılmasını sağlayan 
yazılımların da olduğu, yıllardır Avrupa 
ve ABD şirketleri tarafından tüm dünyada 
diktatörlüklere sessiz sedasız satılan 
gözetleme ekipmanlarını mercek altına 
alıyor. Bu ekipmanların tanıtıldığı, satış 
anlaşmalarının yapıldığı, 2006-2009 arasında 
altı kez düzenlenen dünya konferanslarının 

hem şirket hem 
de hükümet 
katılımcılarını, 
ayrıca özellikle ABD 
ve İngiltere’de bu 
ekipmanları satın alan 
ve kullanan kurumları 
ve dünya çapında 
bu ekipmanları 
üreten ve satan 
firmaları kamunun 
bilgisine sunuyor. 
Konferansların 
katılımcılarından 
bir kısmını FBI, 

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı (DEA), 
İngiltere Organize Suçlar Ajansı (SOCA) 
ve Interpol gibi tahmin edilebilir kurumlar 
oluşturuyor. Bunların dışında Bahreyn ve 
Yemen’in ulusal güvenlik teşkilatları, Suudi 
Arabistan İç İşleri Bakanlığı, Kenya, Mısır 
ve Libya’nın devrim öncesi gizli servisleri 
konferans katılımcılarından sadece bazıları. 
ABD ve İngiltere’de hiçbir yasal düzenleme 
olmaksızın yerel emniyet şubeleri de dahil 
olmak üzere pek çok emniyet kurumu 
tarafından gözetleme teknolojilerinin satın 
alındığı görülüyor. ABD’de bu ürünleri satın 
alan emniyet kurumları arasında şerif ofisleri 
bile bulunuyor. 
Çalışmada Türkiye, “temel mahremiyet 
hakkının etkin bir biçimde yok sayıldığı” 
bir ülke olarak tanımlanıyor. 2006-2009 
arasında gerçekleştirilen İstihbarat Destek 
Sistemleri (Intelligence Support Systems- 
ISS) konferanslarına ise Türkiye’den altı 
devlet kurumu ve iki şirketin katıldığı 
görülüyor. Privacy International sayfalarında 
konferansların Türkiye’den katılımcılarının, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
yanında “Turkey General Security Directory” ve 
“Turkey Intelligence Unit Police” adlı kurumlar 
ile BTT Bilgi Teknoloji Tasarım, Inforcept 
Networks isimli şirketler olduğu da belirtiliyor. 
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