
Avrupa Adalet Divanı’ndan, 
kişisel veri transferi anlaşmasına ret
Kişisel veri toplama ve korumaya standart getiren, ABD ile 
Avrupa arasındaki veri transferini düzenleyen 
Safe Harbour (Güvenli Liman) anlaşması iptal edildi.  

L
üksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı, 
6 Ekim 2015’te aldığı kararla, müşteri 
gizliliği, kişisel verilerin toplama ve 
depolamasına tek bir standart getiren, 
ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki veri 

transferini düzenleyen “Safe Harbor” (Güvenli 
Liman) Anlaşması’nı iptal ettiğini açıkladı. Alınan 
kararda temel olarak “Avrupa Komisyonu’nun 
Safe Harbour Anlaşması, AB’deki ülkelerin ulusal 
yetki güçlerine el koyamaz, bunu gasp edemez” 
deniliyor. 

Adalet Divanı yargıçları, sosyal paylaşım 
sitelerini ve genel olarak interneti kullanan 
Avrupalıların kişisel verilerinin Amerikan 
istihbarat kuruluşlarının erişimlerinden yeteri 
kadar korunmadığı hükümüne vardı. Bu nedenle 
Avrupa ile ABD arasında verilerin transferine 
ilişkin 2000 yılında imzalanan Safe Harbor 
Anlaşması da iptal edilmiş oldu. İptal kararı ile, 
AB’den ABD’ye veri transferleri yapılması ortadan 
kaldırılıyor. Kararda öne çıkan unsurlar şöyle; 
Bireysel Avrupa şirketleri, kişisel veri toplayan 
Amerikan şirketlerine bilgi aktarma konusunda 
kendi düzenlemelerini yapabilecekler; Avrupa 
ülkeleri, Amerika’ya veri aktarım sürecini askıya 
alabilecekler ve İrlanda veri düzenleyicisi, 
Facebook’un kullanıcılarına yeterli derecede 
veri güvenliği sağlayıp sağlayamadığını kontrol 
edebilecek.

Adalet Divanı yargıçlarına göre, Avrupa’daki 
kullanıcılar gerek duydukları takdirde 
ülkelerinin ulusal mahkemelerine 
başvurabilecek ve o ülkenin veri koruma 
daireleri kişisel verilerin yeteri kadar korunup 
korunmadığını soruşturabilecekler.

Avusturyalı bir Facebook kullanıcısı veri 
güvenliği konusuna dikkat çekerek, Avrupa 
Adalet Divanı’na başvurmuştu. Başvuruya göre, 
Avrupalı Facebook kullanıcılarının verileri önce 
İrlanda’da toplanıyor, buradan ABD’ye transfer 
edilip oradaki veri bankalarında kayıt altına 
alınıyor. İddiaya göre ABD’ye şifrelenmeden 
transfer edilen verilere NSA’in de erişebilmesi 
söz konusu.

Edward Snowden’ın ABD Ulusal Güvenlik 
Kurumu’nun (National Security Agency - NSA)
bilgilerini sızdırmasından sonra Amerikan 
şirketlerinin Avrupa verilerini toplamasının 
ortaya çıkmasının etkili olduğu bildirilen kararın 
Facebook gibi sosyal medya platformlarını da 
etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Kararın 
ardından Facebook ve Twitter gibi şirketler, 
bazı Avrupa ülkelerinin veri düzenleyicilerinin 
incelemeleri ile karşı karşıya kalabilecek, 
Avrupalı kullanıcı verisini ABD’de değil, 
Avrupa içinde barındırma zorunluluğu ile 
karşılaşabilecek.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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