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Mahremiyette tehlikeli erozyon
İ

nternetin 1993 yılında ticari kullanıma 
açılmasıyla beraber sosyal hayatımız 
büyük ölçüde değişti. Bu değişimlerin en 
başında özel hayat ve mahremiyet geliyor. 
Eskiden bir kişinin özel hayatı sadece 

yakın çevresi tarafından bilinirdi. Günümüzde 
ise özel hayat kavramı tamamen değişti. 
Facebook, Twitter ve Youtube sayesinde 
özel hayatlar aleni ifşa edilir hale geldi. 
İnsanlar hayatlarının en ince detaylarını hiç 
tanımadıkları kişilerle paylaşmaya başladılar. 
Bundan yaklaşık yüzyıl önce ünlü Amerikan 
hukukçusu Louis Brandeis, “mahremiyet”i 
insanların en çok değer verdikleri anayasal 
hak olarak tanımlamıştı. Günümüzde ise 
mahremiyet kavramı hızlı bir erozyona 
uğramakta.
 

Facebook’ta izinsiz paylaşımlar
Mahremiyet erozyonu kişinin kendi arzusuyla 
da oluyor, üçüncü kişiler tarafından ihlaller 
şeklinde de gerçekleşiyor. Günümüzde özel 
hayatın gizliliği ihlalleri üç alanda yaşanıyor: 
bireysel ihlaller, kurumsal ihlaller ve 
devletlerin ihlalleri. Birinci sırada kişilerin 
tanıdıklarının bazen bilmeden, bazen de 
bilerek yaptıkları ihlaller geliyor. İnsanlar 
başkalarıyla çektirdikleri fotoğrafları karşı 
tarafın onayını almadan rahatlıkla Facebook’ta 
paylaşıyorlar. Çoğu kişi bundan rahatsızlık 
duysa da bu o kadar yaygın bir duruma gelmiş 
ki, insanların eli kolu bağlanmış durumda. 
Kişi hayatında hiç Facebook kullanmasa bile 
fotoğrafları ile Facebook’ta yer alabiliyor. 
Böyle bir durumda fotoğrafın silinmesi ise hiç 
kolay olmuyor. Facebook’ta izinsiz fotoğraf 
paylaşmak mahremiyet ihlallerinin en masum 
olanı. Kişilerin telefonları, adres bilgileri hatta 
müstehcen fotoğrafları videoları başkaları 

Anayasal hakkımız olan özel hayatın gizliliği ve mahremiyet yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
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tarafından internette paylaşılabiliyor. Kötü 
niyetle yapılan bu paylaşımlar geri dönülmez 
tahribatlar yaratıyor.

TC kimlik numaraları havada 
uçuşuyor
Mahremiyet ve kişisel hayatın gizliliği 
konusunda ikinci en büyük alanı kurumsal 
ihlaller oluşturuyor. İnternette bir yere 
üye olduğunuz zaman kişisel bilgilerinizi 
bırakıyorsunuz. Hatta e-ticaret siteleri 
güvenlik adı altında TC kimlik numaranızı 
istiyor. ABD gibi gelişmiş ülkelerde 
vatandaşlık numaralarını sadece finansal 
kuruluşlar ve devlet sorabilirken ülkemizde 
herhangi bir e-ticaret sitesi bu değerli bilgiye 
ulaşabiliyor. Bu verilerin nasıl kullanıldığı ve 
korunduğu ise tamamen bir bilinmez. Şirketler 
değerli kişisel verileri üçüncü şirketlere 
kolaylıkla satıyor, kiralıyor veya araştırma 
çalışmalarında kullanıyor. Bireylerin en gizli 
bilgilerinden olması gereken sağlık bilgilerinin 
bile korunması konusunda herhangi bir 
düzenleme bulunmuyor. Bunun sonucunda 
hiç tanımadığınız yerlerden e-posta ve telefon 
tacizlerine maruz kalıyorsunuz. Kurumsal 
mahremiyet ihlalleri sadece demografik 
bilgilerin kötüye kullanılması ile sınırlı değil. 
İşyerleri çalışanların iletişimini anayasaya 
aykırı olarak özel yazılımlar kullanarak 
dinliyorlar. Yollanan e-postalar, girilen 
web siteleri ve anlık mesajlar ağ filtre takip 
yazılımları ile izleniyor, depolanıyor ve 
gerekirse çalışan alehinde kullanılabiliyor. 
Bazı kurumsal şirketler bu dinleme faaliyeti 
hakkında çalışanlarına bilgi verirken çoğu 
şirket ise bunu gizlice yapıyor. Bu dinlemeler 
konusunda da herhangi bir yasal kontrol 
bulunmuyor.

ABD halkı NSA’ye karşı
Devletlerin yaptığı mahremiyet ihlalleri ise 
üçüncü alan olarak karşımıza çıkıyor. Burada 
yapılan ihlallerin boyutu NSA skandalı ile 
gözler önüne serildi. NSA’in PRISM adı verilen 

özel bir yazılımla internet trafiğini takip 
ettiği ortaya çıktı. Hatta dünyanın en popüler 
oyunlarından biri olan Angry Birds’ün bile NSA 
tarafından bilgi toplamak için kullanılduğu 
gözler önüne serildi.
Devletler terörle ve suçlarla mücadele adı 
altında bireylerin ve kurumların tüm internet 
iletişimini depoluyor, filtreliyor ve gerektiğinde 
mercek altına alıp inceliyor. Bu izleme terörle 
mücadele adı altında yapılıyor ama yapılan 
izlemelerin terörü engellediği konusunda 
somut ve elle tutulur bir veri yok. Geçtiğimiz 
Aralık ayında Washington Post tarafından 
yapılan bir anket ABD halkının yüzde 
66’sının kişisel verilerinin NSA tarafından 
kullanılmasından rahatsız olduğunu ortaya 
çıkardı. Türkiye’de henüz bu konuda yapılmış 
geniş kapsamlı bir araştırma bulunmuyor 
ama forumlardaki yazılar, sosyal medyadaki 
paylaşımlar insanların büyük bir kısmının 
izlemelerden rahatsız olduğunu gösteriyor.

Neler yapmalı?
Anayasanın 20. maddesine göre; “Herkes, özel 
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile 
hayatının gizliliğine dokunulamaz.” Ayrıca 
TCK 5237 nolu kanun, özel hayatın gizliliği 
ihlallerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
verilmesini hükmetmektedir. Bu kanun 2004 
yılından beri yürürlüktedir. Özel hayatınızın 
gizliliği herhangi bir kişi ve kurum tarafından 
ihlal edilirse savcılıklara başvurabilirsiniz. 
Ayrıca TCK 5237’nin 135. Maddesi kişisel 
verilerin kaydedilmesi konusuna da 
düzenleme getirmiştir. Maddenin hükmü açık 
ve nettir: “ MADDE 135. - (1) Hukuka aykırı 
olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, 
ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî 
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık 
durumlarına veya sendikal bağlantılarına 
ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden 

kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır.”
Bu yasaya göre şirketlerin çalışanlarının 
kişisel e-postalarını izlemesi, sosyal ağlardaki 
aktivitelerini takip etmesi ve kaydetmesi 
suçtur. Eğer şirketinizde böyle bir uygulama 
varsa, yöneticileri uyarabilir, gerekirse 
haklarında suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 
Unutmayın bir şirkette çalışıyor olmanız o 
şirkete sizin özel hayatınızı takip etme hakkı 
vermez. Şirketler iş verimini artırmak için 
belirli sitelere erişimi engelleyebilirler ama 
iletişimi dinleyemezler. Bu suçtur. O yüzden 
hakkınızı her zaman arayın.

VPN ile gelen güvenlik
İşyerinde veya okulda iletşiminizin ve kişisel 
verilerinizin izlenmesini istemiyorsanız. VPN 
(Virtual Private Network) servis sağlayıcılarını 
kullanabilirsiniz. VPN servis sağlayıcıları 
internet üzerinde bir sanal tünel oluşturarak 
verilerinizi 256 bit kripto teknolojikeri ile 
korur. Bu güvenli tunelin içinden geçen 
verilerin izlenmesi çok zordur. Günümüzde 
256 bit kriptoyu anlık çözebilen ticari bir 
yazılım bulunmamaktadır. Bu tarz kripto 
çözme işlemleri ancak özel yazılımlarla 
ve süper bilgisayarlarla yapılabilir. Şirket 

veya okul ağında bir VPN’e bağlanırsanız 
iletişiminizin tamamen güvenli olduğundan 
emin olabilirsiniz. VPN’i evde de internet 
servis sağlayıcınızın veri izlemesine karşı 
kullanabilirsiniz. VPN’i ayrıca güvensiz 
kablosuz ağlarda güvenlik sağlamak amacıyla 
da kullanabilirsiniz. 

İçerikleri silen servis
İnternete sizin hakkında hakaret içeren 
bir yazı, uygunsuz bir video veya fotoğraf 
konulduğu zaman da bunu kaldırmanız 
mümkün. Böyle bir durumda öncelikle 
içeriğin bulunduğu siteye başvurun. Site 
içeriği kaldıracaktır. Kaldırmazsa içeriğe ait 
arama sonucunun Google, Yahoo, Yandex 
vs. Gibi arama motorlarından kaldırılması 
için başvurabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak 
istemiyorsanız www.reputation.com gibi 
profesyonel servislere başvurabilirsiniz. Bu 
servisler sizin hakkınızdaki negatif içerikleri 
tespit eder ve kaldırır.
İnternette mahremiyet ve kişisel hakların 
gizliliği konusunda yasal düzenlemeleri ne 
kadar artırısanız artırın ihlaller olacaktır. Bu 
yüzden kullanıcıların bilinçlenmesi çok önemli. 
Mahremiyet ihlallerine karşı durmamız ve 
hakkımızı aramamız gerekiyor. 
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