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 “Dijital Mahremiyet”, 
Türkiye’de ilk kez 
uluslararası boyutta 
tartışıldı

A vrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve programınca desteklenen Mobilite, 
Veri Madenciliği ve Mahremiyet (Mobility, Data Mining and Privacy – 
MODAP) Projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi liderliğinde, 20-21 

Haziran 2012’de, “Mahremiyet: Başlangıç mı, Son mu?” (Privacy: Beginning 
or the End?) başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta, 
mahremiyetin bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutları; sınırları ve 
kapsamı; bilgi ve iletişim platformları (her türlü medya, sosyal paylaşım 
ağları) ile mahremiyet çıkarları arasında denge kurulması; bireylere dair 
bilgilerin mahremiyet gözetilerek toplanması, saklanması ve kullanılması 
gibi sorunlar Avrupa Komisyonu, Almanya, İsrail, ABD, İtalya, Yunanistan ve 
Türkiye’den katılan uzmanlarla tartışıldı.
Yedi AB ülkesinden 11 kuruluşun katılımıyla Sabancı Üniversitesi 
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, konuyla ilgili uzman ve 
bilim insanları tarafından digital mahremiyet konusu Türkiye’de ilk kez ele 
alındı. Konferans ayrıca, Türkiye’den bir kurumun Gelecek Teknolojileri 
“Future Emerging Technologies-FET“ alanında koordine ettiği ilk proje 
olma özelliğini taşıyor.

“Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda spesifik 
bir yasa yok”
İki gün süren konferansın açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kişisel verilerin korunmasının bir anayasal hak 
olmasına karşın Türkiye’de henüz mahremiyet ve kişisel veri korunması 
konusunda spesifik bir yasanın bulunmadığına dikkat çekti. Eczacıbaşı, 
2003’ten beri yürürlüğe girmeyi bekleyen yasa taslağının, AB’nin Türkiye’ye 
yaptığı baskılar sonucunda yakın bir zamanda yürürlüğe girebileceğini 
belirterek “Bu yasa yürürlüğe girse bile mahremiyetin korunması 
konusunda Türkiye’nin yapacağı çok şey var” dedi.  
G-8 zirvesinde dijital mahremiyetin tartışıldığı ve liderler tarafından 
farklı görüşler dile getirildiğini anımsatan Eczacıbaşı, mahremiyet 

ünya ve Türkiye’de kişisel bilgilerin güvenliği ve bu 
bilgilerin kullanımıyla ilgili hukuki boşluklar, yabancı 
uzmanların da katılımıyla düzenlenen, “Mahremiyet: 
Başlangıç mı Yoksa Son mu?” konferansında ele alındı.
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ihlallerine karşı dünya liderlerinin açıklamalarından örnekler sundu. Eczcıbaşı konuşmasını 
İnternet’teki ebediyet ve mahremiyet konusunun teknik yönlerinin yanı sıra sosyal ve hukuksal 
boyutlara dikkat çekip  sözlerini, “Kişisel bilgilerimizin her kese açık bilgiler haline gelmesini 
istemediğimiz halde tüm bilgilerimiz kayıt altına alınıyor. İnternet’e girdiğiniz bilgiler ne kadar 
büyükse ondan kurtulma imkânınız da o denli zorlaşıyor. Dijital bilgiler çok kolay kaydediliyor, 
ancak bundan kolay kurtulunamıyor” diyerek tamamladı.

“İnternet’te unutulma hakkı da önemli”
Eczacıbaşı’nın ardından konuşan AB Komisyonu Bilgi ve Medya Genel Müdürlüğünden Paul 
Hearn, 2002’de “e-Mahremiyet”, 2009’da da “AB Cookie” direktiflerinin kayda geçirildiğini 
anlattı. MODAP’ın interdisipliner bir yapı ile mahremiyet konusunda teknolojik, yasal ve sosyal 
boyutta farklı aktörleri bir araya getirdiğine dikkat çeken Hearn, bu yönüyle AB Komisyonu’nun 
desteklediği bu alandaki en önemli proje olduğunu söyledi. Konuşmasında geleceğin yeni 
teknolojileri hakkında da bilgi veren Hearn, MODAP projesinin asıl amacının, mahremiyet 
konusundaki tartışmalar sonucunda yeni edinim ve inovasyonları ortaya çıkarmak olduğunu 
belirtti. Hearn, veri koruma sisteminin yanı sıra İnternet’te unutulma hakkının da önemli 
olduğunu vurguladı.
 
Herkes ücretsiz İnterpol dosyalarına erişmek isteyebilir
Konferansa Fransa’dan katılan İnterpol Veri Koruma Konsey Üyesi Caroline Goemans-Dorny, 
“Bir araç olarak uluslararası polis operasyonlarında veri koruma” başlıklı bir konuşma yaptı. 
Suç kavramının global bir boyut kazandığını değinen Goemans-Dorny, İnterpol’un global veri 
tabanı ve veri araçları hakkında bilgi verdi. Goemans-Dorny, sistemsel zorluklara örnek olarak, 
İnterpol üyesi 188 ülkenin birbirinden çok farklı veri koruma standartlarına sahip olmaları ile 
yasal ve siyasal işlemlerdeki farklılıkları verdi. Yasal İşlem Bürosu tarafından bütün faaliyetlerin 
denetlendiğini bildiren Goemans-Dorny, “Kırmızı Bültenler İnterpol’un halka açık İnternet 
sitesinde yayınlanır. Herkes ücretsiz şekilde İnterpol dosyalarına erişmek isteyebilir. Kişilerin 
bu dosyalara karşı iddiada bulunma hakkı da vardır, bu incelenir ve sonuçta bir haklı çıkma 
durumu varsa dosya kaldırılır” diye konuştu.
Konferansın konuşmacısı olan Ankara Bilişim Suçları Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Kızılaslan, 
“Soruşturma usulleri, ceza hukuku ve özel hukuk açısından veri” başlıklı konuşmasında 
Türkiye’deki yasal düzenlemelere değindi. Kızılaslan, 2007’de Türkiye’de Bilişim Suçları 
Bürosu kurulduğunu ancak hukuki düzenlemeler anlamında yol katedilmediğini, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 1996’dan beri beklediğini, benzer birçok kanun tasarısının 
Meclis gündemine taşınmadığını, Türk Ceza Kanunu’nda kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili 
maddelerin yeterli güvenceyi sağlamadığı ve günün gereklerini karşılayamadığını anlattı.
 
Temel sorunun mahremiyetin sınırlarının  tanımlanmasında olduğunu vurgulayan Kızılaslan, 
bu konuya bir an önce eğilinmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu konunun sadece ceza kanunun 
alanı olmaması gerektiğini dile getiren Kızılaslan, bir duyumun bilgiye dönüştürme yolunda 
işlenmesi olarak tanımladığı “veri madenciliği”nin ekonomik çıkarlara ve kamusal çıkarlara 
dayalı istihbarat girişimleri için bir rant alanı oluşturduğuna işaret etti. Bu bilgilerin delil 
olarak kullanılmasının bir başka sorun olduğunu Kızılaslan, özel hayat alanındaki bilgilerin 
soruşturmalarda delil olarak kullanılabilmesi için hâkim kararı olması gerektiğini bildirdi.
Özel hayatın gizliliğinin sınırları üzerinde duran Kızılaslan,“Bilişim teknolojilerinde her şeye 
rağmen özgür mü olalım, yoksa birtakım koruma güdüleri ve korkularımızla daha mı kısıtlayıcı 
olalım. Bunu toplum olarak sosyolojik ve bilişim anlamında tartışmamız lazım” dedi.

GSM numaraları, adres bilgileri gibi kişisel verilerin üçte biri, tek bir 
firmanın elinde
Elektronik koruma sektöründe veri koruma üzerine ise, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 
Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanı Fatih Akpınar bir konuşma yaptı. 
Türkiye’deki kişisel verilerin korunması sorumluluğunun BTK’da olduğunu söyleyen Akpınar, 
gizli bilgilere usulsüz olarak erişenlere uygulanan yaptırımlara da değindi. BTK’nın, 2004 
yılında kişisel verilerin işlenmesine yönelik mevzuatta düzenlemeler yaptığını anımsatan 
Akpınar, bu düzenlemelere aykırı hareket eden iki işletmeye 800 bin ve 9 milyon dolarlık 
iki ayrı ceza uygulandığını kaydetti. Veri güvenliğini sağlarken, verileri işleyerek gelir etme 
etmeye çalışan firmaların bulunduğunu anlatan Akpınar, bankacılık, GSM numaraları, 
adres bilgileri gibi kişisel 
verilerin üçte birinin tek bir 
firmanın elinde olduğunun 
unutulmaması gerektiğinin 
altını çizdi.

MODAP projesi nedir?
Bir teknik platform olarak 
nitelendirilen MODAP, dijital 
iletişimin mahremiyete 
yönelik sorunları ile 
ilgili farkındalık yaratma 
ile mobilite ve veri 
madenciliğiyle ilgilenen 
teknik olmayan insanlar 
yaratmayı amaçlıyor. 
AB, FET OPEN 2009-
2012 tarafından finanse 
edilen bir “koordinasyon, 
aksiyon“ türü proje olan 
MODAP,  üç yıl için yaklaşık 
1 milyon Avro ile 15 Ekim 
2009 itibariyle işlevsel 
olarak yürütülmeye 
başladı. MODAP, mobilite, 
veri madenciliği ve 
mahremiyetin kesiştiği 
araştırma faaliyetlerini 
koordine edip artırarak 
“Mahremiyeti Koruyarak 
Coğrafi Bilgi Keşfi ve 
Sunumu” (Geographic 
Privacy-aware Knowledge  
Discovery and Delivery 
- GeoPKDD) çabalarını 
sürdürmeyi hedefliyor.  
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