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1965 Kasım’ında İLEF’in temelleri atılmış ve öğretim hayatına başlanmış. Bu köklü kuruluşun 
yarım yüzyıllık tarihine, 2015’e yaklaşırken, tam da Kasım ayında, kuruluşumuza bir yıl kala 
İLEF olarak, İLEF’e yakışan her türlü ortak bilimsel çalışmanın içinde bulunmaktan, diğer 
üniversite ve kurumlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. İşbirliği ve dayanışma 
herkesi güçlendirir çünkü. Bu vesileyle Alternatif Bilişim Derneği ve Hacettepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi ortaklığı ile düzenlediğimiz ve mekânlarımızı açtığımız Dijital Gözetim’le ilgili 
film okumaları, panel ve atölyeden oluşan bu etkinlik dizisi için tüm katılımcılara içtenlikle 
teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Ruken Öztürk
Ankara Üniveristesi İletişim Fakültesi Dekanı



Yeni medya ortamları, özellikle sosyal medya ortamları günümüzde yurttaşlar ve aktivistler için 
kendi sözlerini üretmeye, yaymaya, çoğaltmaya ve çeşitli toplumsal-kültürel-siyasal ve ekonomik 
sorunlar için örgütlenmeye, bir araya gelmeye olanak tanıyan etkileşimli mekânlardır. Katılımcı 
kültürün başta kullanıcı türevli içerik üretimi olmak üzere tezahür ettiği bu yeni kamusal alan, 
aynı zamanda teknolojiye gömülü olan bir diğer toplumsal-ekonomik ve siyasal olguyu da 
ortaya çıkartır: süperpanoptikon. Yurttaşın “bilerek / isteyerek” bu dijital gözetim ağlarının bir 
parçası olması, “dikizleme / gözetleme” olgusunu karşımıza çıkarmaktadır. Ayrıca gerek siyasi 
iktidar gerekse ekonomik iktidar kaynaklarının yurttaşları süregiden bir dijital gözetim altında 
kayıt altına almaları, verileri eşlemelerine ve bu verilerden “makbul” ve “makbul olmayan”lar 
şeklinde profiller çıkartarak veri ikizleri üretmelerine imkân sunmaktadır. Vatandaşlık numarası 
uygulamasından tutun, MOBESE kamera kayıtlarına, bankamatik çiplerinden, iris, parmak 
izi ve damar kesiti kayıtlamasına, cep telefonlarındaki küresel konumlandırma sistemiyle 
işaretlenmeye, sosyal medya hesaplarından, arama motorları taramalarında oluşturulan 
kullanıcı bilgileri, tercihleri ve alışkanlıklarına dek, yurttaşların fiziksel bedenleri adeta dijital 
bedenlere dönüşmektedir. 

Özellikle ağ yapısı üzerinden, toptan gözetim altyapılarından geçen veri trafiğinin oluşturacağı 
dijital izler, hem ticari açıdan hem de istihbarat açısından çok değerlidir. Gündelik yaşamda 
bırakılan ve üretilen bu dijital izler özellikle İnternet ve sosyal medya ortamlarında art 
niyetli yönetimler ve iktidarlar tarafından yurttaşı “olağan suçlu” olarak etiketlemek için 
kullanılabilmektedir. Yurttaşın birkaç temel noktada bilinçlenmesi ve güçlenmesi bu konuda 
direniş için bir zorunluluktur. Öncelikle kendi kişisel verilerimizin ve özel yaşamın gizliliğinin ne 
kadar kıymetli olduğunun farkına varmamız gerekir. Bunu öncelikle kendimiz ve çevremiz için 
kabul etmeliyiz. Bu konu Türkiye’de önemli bir farkındalık sorunudur. İnsanların büyük bölümü 
için özel yaşamın gizliliği maalesef evimizin içi hatta yatak odaları ile sınırlı gözükmektedir. 
Oysa bu algının çapı oldukça dardır. Ancak daha geniş bir algısal farkındalıkla İnternet ve 
kullandığımız yeni medya ortamlarının ciddi tehditlere nasıl kaynak / zemin oluşturduğunu 
görebiliriz. Şüphesiz bu olgu da yurttaş olarak bu tehditten nasıl korunabiliriz ve bu konuda 
neler yapabiliriz sorularını beraberinde getirmektedir. 

Alternatif Bilişim Derneği, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi dünyada ve Türkiye’de giderek artan toplumsal-ekonomik ve siyasal bir 
soruna dönüşen dijital gözetim olgusuna yönelik olarak 27-28-29 Kasım 2014 tarihinde Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem 
Gözlere Şiş” haftası kapsamında bir dizi farkındalık etkinliği planlamıştır. Etkinliklere herkesin 
katılımını bekliyor ve sizleri bu siyasal, ekonomik ve toplumsal olguyu tartışmaya, dijital 
gözetime karşı mücadele stratejilerini birlikte geliştirmeye davet ediyoruz. 



YAŞAMIMIZDA DİJİTAL GÖZETİM

Film Seçkisi ve Film Okuması

Ölümü Beklerken (La mort en direct)

Yönetmen: Bertrand Tavernier

Yapım Yılı: 1980

Süre: 130 dk. 

Oyuncular: Romy Schneider, Harvey Keitel, Harry Dean Stanton

Reality show programları yapan bir televizyon şirketi, doktoru aracılığıyla Katherine’e kanser 
hastası olduğu ve çok az ömrü kaldığı bilgisini ulaştırır. Ardından Katherine ile iletişime geçen 
şirket, Katherine’e, kalan ömrünün canlı yayında yayımlanması karşılığında yüklü bir para 
teklif eder. Bu teklife aslında olumlu bakmayan Katherine yine de parayı alır ve parayı bu 
teklife sıcak bakan kocasına bırakarak televizyon şirketinden kaçar. Yolda tesadüfen karşısına 
çıkan ve yakınlaştığı Roddy ise aslında, Katherine’i gözetlemesi ve elde ettiği görüntülerin 
televizyonda canlı yayımlanabilmesi için gözünün arkasına ameliyatla kamera yerleştirilmiş bir 
televizyon çalışanıdır. 

Film Okuması: Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Gösterim: 27 Kasım 2014 Saat: 9:00-12:30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

HAFTA KAPSAMINDAKİ 

ETKİNLİKLER 



Fahrenheit 451 

Yönetmen: François Truffaut

Yapım Yılı: 1966

Süre: 112 dk. 

Oyuncular: Julie Christie, Oskar Werner, Cyril Cusack

Kitap okumanın yasak olduğu, yeri ve zamanı belli olmayan bir geleceği gösteren Fahrenheit 
451, ismini kitap kağıdının tutuşma sıcaklığından almaktadır. Guy Montag, bütün işi kitap 
yakmak olan bir itfaiye teşkilâtının en güvenilir ve gelecek vaat eden üyesidir. Evlerde saklanan 
kitapları bulma ve derhal yakma konusunda onun üstüne yoktur. Montag’ın itaatkâr ve tekdüze 
yaşamı; kitap okuyan komşusu Clarisse ve bu tanışmanın neticesinde gizlice okumaya başladığı 
kitaplarla sarsılmaya başlar. Bir insan ve bir kitap, Montag’ın dünyasını tümüyle değiştirir. 
Düşünmeyi tehlikeli bulan, kitap yakan bir yönetimin elinde, hiç düşünmemek üzere televizyon 
ile hipnotize edilen, gözlenen bir yaşamın saçmalığını fark eden Montag’daki bu değişim, karısı 
Linda’nın da dikkatinden kaçmaz. Linda, kitap okuduğu için kocasını ihbar eder. Yönetimden 
kaçmayı başaran Montag, ormanda kendisi gibi kitapsever bir topluluğa katılır. Aranan suçlu, 
nihayet yaşamaya başlar. Fahrenheit 451’in dünyasında kitapları kurtarmanın yolu, gözlerden 
ırak bu yeni yaşamda saklıdır. 

Film Okuması: Dr. Burcu Canar / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Gösterim: 28 Kasım 2014 Saat: 9:00-12:30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci



Moderatör

Prof. Dr. Mutlu Binark / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Katılımcılar

Prof. Dr. Seçil Büker
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 

“Anahtar Deliğinden de Üstün”

Dr. Gamze Göker
Alternatif Bilişim Derneği 

“Dijital Aktivizmin Dijital Gözetimle Paradoksal İlişkisi”

Birkan Sarıfakıoğlu
Demokrat Bilgisayar Mühendisleri 

“Vatandaş Gözetimi ve E-Devlet Uygulamaları”

Şafak Dikmen
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

“Televizyon 2. 0 Döneminde Reyting Ölçümleri 
ve Televizyon İzleyicisinin Gözetlenmesi”

Panel kapsamında dünyada ve Türkiye’de dijital gözetim, veri eleştirmesi ve veri madencliği 
olguları ile göz’ün ve gözetlemenin iktidarı çeşitli örnekler üzerinden somutlanarak, tartışmaya 
açılacaktır. 

PANEL: 

DİJİTAL GÖZETİM VE GÖZÜN GÜCÜ
Tarih: 27 Kasım 2014 Saat: 14:30-17:30

Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci



Bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi ve ekonomik iktidar 
kaynakları tarafından kötüye kullanılması, kullanıcıların 
bu ortamları bilinçsiz kullanım pratikleri kişisel verilerinin 
güvenliğini ve özel yaşamın gizliliğini tehdit etmektedir. 
Fakat aynı teknoloji çözümleri de beraberinde getirmektedir. Kem Gözlere Şiş projesinin 
amacı, özel yaşamın gizliliği hakkına sahip çıkmak isteyen kullanıcılara yardım etmek, onlara 
“kem gözlerden” korunmak için pratik bilgiler vermek ve bu konuda genişleyen bir topluluk 
oluşturmaktır. Kem Gözlere Şiş projesi işte bu ihtiyacı duyan insanın faydalanabileceği bir 
kaynak. Çok klasik belki ama aslında savunduğumuz şey çok basit: Tümüyle yitirmek üzere 
olduğumuzu düşündüğümüz özel yaşamın gizliliğini ve bu amaçla yapageldiğimiz gizlemek 
kültürünü canlandırmak. Örneğin, eskiden mektupları zarfa koyardık. Postanede açılmasın / 
postacı ya da başka birileri okumasın diye. Günlüklerimizi çekmecelerimizin gizli yerlerinde 
tutardık. Aile albümleri ortalıkta durmazdı. Kişisel bilgilerimizi yüzlerce arkadaşımız içinden 
sadece istediğimiz birkaçıyla ve mümkünse yüz yüze konuşmaya özen gösterirdik. Aynı şeyleri 
dijital ortamlarda yapabiliriz. Yapmamız gerekiyor. Bu hem bir hak hem de bir sorumluluk. 
Kendi özel yaşamımızın gizliliğini önemsemiyor olsak bile karşımızdakinin özel yaşamın 
gizliliğine saygı duymamız gerekli. O halde ne yapabiliriz? Elektronik postalarımızı elektronik 
zarflara koyabiliriz. Sohbetlerimizi üçüncü şahısların izlemeyeceği şekilde gerçekleştirebiliriz. 
Bilgisayarımızda tuttuğumuz belgeleri, bilgisayara fiziken erişebilen herkesin kolayca 
erişemeyeceği şekilde saklayabiliriz. Bu önlemlerle birlikte daha birçok durum için önlemler 
almamız mümkün. Kem Gözlere Şiş projesinde Alternatif Bilişim Derneği, bunların araçlarını 
ve yöntemlerini anlatmaktadır. 

Atölye Hakkında: “İnternette Kişisel Güvenlik” atölyesinde, kriptolojinin temel prensiplerine 
kısaca değinilip, bilgisayar okuryazarlığı olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği programlar 
aracılığı ile gündelik iletişimimizin nasıl güvenli hale getirileceği anlatılacaktır. Güvenli e-posta 
ve sosyal medya kullanımı, Facebook, Gtalk gibi anlık mesajlaşma sistemlerini güvenli hale 
getirme, kişisel verilerin nasıl korunacağı, İnternet’te sansürün nasıl aşılacağı; kısaca İnternette 
güvenlik ve özel yaşamın gizliliğinin nasıl sağlayacağı katılımcılara uygulamalı olarak 
anlatılacaktır. 

Proje web itesi için bakınız: https://kemgozleresis.org.tr/tr/ 

Düzenleyen: Alternatif Bilişim Derneği (http://alternatifbilisim.org) 

Tarih: 28 Kasım 2014 Saat: 13:30-17:30

Yer: İletişim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

KEM GÖZLERE ŞİŞ

ŞİFRELEME ATÖLYESİ
www.kemgozleresis.org.tr



Düzenleyen: Hacettepe Ünivesitesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek

Yardımcılar: Çağrı Çakın

Tarih: 29 Kasım 2014 Saat: 9. 30-17. 30 

Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Bu atölye çalışması ücretsiz bir etkinliktir. Ancak, katılımcıların atölyeye kesin katılımlarını 
bildirmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

Başvurular için e-posta: tugrul.comu@ankara.edu.tr 

DİJİTAL GÖZETİMLİ YAŞAM
Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

Dijital Gözetim ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinliği

Atölye Yürütücüleri: Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek
                             Arş. Gör. Çağrı Çakın

Atölye Tarih Saat: 29 Kasım 2014 - 9.30-17.30 
Yer:  Ankara Üniversitesi İLEF

* Bu atölye çalışmasına katılım ücretsizdir ve İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin başvurusuna açıktır. 
   Ancak, katılımcıların atölyeye kesin katılımlarını bildirmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

“DİJİTAL GÖZETİMLİ YAŞAM” 

DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI ATÖLYESİ



DİJİTAL GÖZETİMLİ YAŞAM 
DİJİTAL HİKAYE ANLATIMI ATÖLYESİ 

GENEL BİLGİ

Dijital hikaye anlatımı, kolaylaştırıcılar tarafından yürütülen ortalama 2-3 gün süren bir atölye 
ortamında belli aşamalar takip edilerek ortaya çıkarılan, “150-250 kelimeden oluşan, 12-20 
görüntü ile desteklenen ve kişinin kendi sesi ile multimedya donanımlar kullanarak oluşturduğu 
kısa otobiyografik dijital form” olarak tanımlanır*. Dijital hikaye anlatımı, atölye çalışması 
içinde diğer katılımcılarla paylaşıma girilerek ortaya çıkarılan bir form olması bakımından bir 
video klibin çekilip Youtube’a aktarılması ve paylaşıma açılması ya da çekilen fotoğrafların bir 
kişisel profil üstünden dolaşıma sokulmasından daha farklı bir üretim sürecine sahiptir. Atölye 
çalışmasının oluşturulma amacına bağlı olarak bir araya gelen katılımcılar, hikaye anlatmanın 
aslında ne kadar temel bir yaşam etkinliği, daha doğrusu bir paylaşım pratiği olduğunu görme 
olanağına ve dijital hikaye anlatımının da içtenliği, etkinliğin yüreğine yerleştiren bir doğası 
olduğunu deneyimleme şansına sahiptir.

Ana akım medyanın alışılagelmiş formları ve çerçeveleri içinde aktarılan haberlerde kişilerin 
belli kalıplar içinde sunulması, bireysel ve özgül özelliklerin yok sayılması, medyada yer alan 
hikayelerin ya kahramanlar ya da kurbanlar ve onların trajedileri üzerinden anlatılması; aktaranın 
sesinin kişisel özellikleri haddinden fazla görünmez kılmasına alternatif olarak yeni medya 
formları dikkat çekmektedir. Bu yeni medya formları sayesinde medyadaki profesyoneller 
tarafından üretilen içeriklere alternatif, üretenler tarafından aynı zamanda da tüketilen 
formların dolaşımından söz eder hale gelmiş bulunuyoruz. Dijital hikayelerin tüm bu işleyiş 
içinde kendine açtığı alan ise herkesin yapmayı öğrenebileceği kadar basit olmakla birlikte 
etkili bir şekilde kişinin kendini ifade etmesini olanaklı kılabilecek bir özelliğe sahip olması ve 
gerçek yaşam etkileşimi ile üretiliyor olmasıdır. Medyada üretici / tüketici ilişkisinin yeniden 
şekillendiği bir dönemde profesyonel olmayan bireyler tarafından üretilen dijital hikayeler 
gibi alternatif medya formları, günümüz kültürüne, görünmeyeni görünür kılarak yaptığı katkı 
kadar katılım kültürüne yaptığı katkı ile de dikkate değerdir. Dijital hikaye anlatımının temel 
işlevi, kişilerin kendi hikayelerini kendi sesleri ile anlatmaları ve bu hikayelerin gerek toplu 
gösterimler gerekse internet olanakları ile dolaşıma sokulmasıdır. 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi 2009 yılında 
“Amargi’li Kadınlardan Dijital Hikayeler” projesi ile Burcu Şimşek liderliğinde bir ekip 
tarafından kurulmuştur. O tarihten itibaren Hacettepe Üniversitesi bünyesinde çeşitli gruplarla 
ve üniversite dışında STK’larla yürüttüğü dijital hikaye anlatımı atölye çalışmalarıyla gündelik 
hayat anlatılarının dijital hikayeler şeklinde vimeo.com/dijitalhikayeler arşivinde dolaşıma 
girmesini sağlamaktadır. 

*  Hartley, J. , McWilliam,K (2009) Story Circle: Digital Storytelling Around the World. West Sussex: Wiley-Blackwell. 



Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinliği kapsamında yapılması 
düşünülen ve dijital gözetim temalı dijital hikaye anlatımı atölye çalışması bir günlük bir 
çalışma olarak planlanmaktadır. Bu atölyenin amacı, lisans öğrenimindeki İletişim Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan bir katılımcı grubu ile dijital gözetimin gündelik yaşamlarındaki 
yansımalarını görünür kılmak ve konuyu bu deneyim paylaşımı üstünden tartışmaya açmaktır. 

Atölye katılımcıları: 

Ankara’daki İletişim Fakültelerinde lisans öğrenimine devam etmekte olan en fazla 10 katılımcı. 
Katılım ücretsiz olacaktır. Katılımcıların çalışmaya başlamadan önce atölye ekibi tarafından 
hazırlanan katılım rıza formlarını imzalamaları esastır. Katılımcıların kendi bilgisayarlarını 
getirmeleri talep edilmektedir. 

Atölye kolaylaştırıcıları: 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi Ekibi atölyede 
çalışacaktır. 

Atölye Süresi: Bir tam gün 

09. 30-12. 30 Atölye 1. Bölüm

12. 30-13. 00 Öğle arası

13. 00-17. 30 Atölye 2. Bölüm

Atölye sonucunda ortaya çıkan dijital hikayelerin çevrimiçi dolaşıma girmesi ve toplu 
gösterim:

Bu atölyede ortaya çıkacak olan dijital hikayeler bir albüm olarak vimeo.com/dijitalhikayeler 
web sayfasından dolaşıma girecektir. Bu dijital hikaye anlatımı atölyesinden çıkan dijital gözetim 
altındaki yaşamlara dair anlatıların geniş gruplara ulaşması için, etkinliği takip eden haftalarda 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi başta olmak 
üzere farklı üniversitelerde duyurular yapılarak toplu gösterimler gerçekleştirilecektir. 



Sergi Açılışı: 27 Kasım 2014 Saat: 17:45 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Düzenleyen: Çağrı Çakın / Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

DİJİTAL GÖZETİM TEMALI 

AFİŞ VE VİDEO ÜRETİMLER SERGİSİ 

Banu Bulduk
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Begüm Eken
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Çağrı Çakın
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi (Video)

Deniz Kürşad
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi (Afiş)

Deniz Yeşim Taluğ
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Efe Varol
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Erol Çitci 
Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Gamze Hakverdi
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi (Video) 

Murat Ertürk
Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Afiş)

Özlem Uyan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi (Afiş)

Rasim Sarıkaya
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
(Afiş)

Seçil Ermiş
Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
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KATILIMCILAR 

Sergi ile dijital gözetim olgusunun çeşitli boyutları “gözün” bakışına açılacaktır. 



DİJİTAL GÖZETİM NEDİR? 

DİJİTAL GÖZETİM OLGUSUNA KARŞI FARKINDALIK NEDEN GEREKLİDİR ve 
NASIL MÜCADELE EDİLEBİLİR?

Ahmet A. Sabancı / Alternatif Bilişim Derneği

Dijital gözetim tartışmalarında en büyük sorun, birçok insanın “Beni neden takip etsinler 
ki?” ve “Saklayacak hiçbir şeyim yok.” argümanlarını kullanmaktan vazgeçmiyor oluşu. Bu 
argümanların hâlâ kullanılıyor olmasının temelindeyse, günümüzdeki gözetim biçimlerinin ve 
‘toplu gözetim’ (mass surveillance) kavramının tam olarak anlaşılamaması yatıyor. Bu yüzden 
de dijital gözetime karşı bilinçlenmenin temel noktalarından birisi de bunları açık bir şekilde 
konuşmak ve anlayabilmekten geçiyor. 

Eskiden istihbarat ajansları ve devletler dışında gözetim söz konusu değildi ve bunlar 
genellikle ‘hedefli gözetim’ yöntemini tercih ederlerdi. Bu yöntemde önce gözetime tabii 
tutulacak hedefler belirlenir ve bu hedeflerin gerçekten gözetlenmeye değer olup olmadıkları 
incelenirdi. Ardından da sadece o hedeflere yönelik gözetim çalışmaları başlardı. Bunun en 
temel sebebi bütçenin ve imkanların kısıtlı olması, yani devletlerin boşa harcayacak bütçeleri 
ve insan güçlerinin olmamasıydı. Ancak günümüzde bu durum tamamen değişti. Dijital iletişim 
yolları birçok anlamda gözetimi daha kolay ve ucuz hâle getirdi. Bu da devletlerin tamamen 
‘toplu gözetim’ yolunu tercih etmeye başlamasına neden oldu. 

Bu yöntemin eskiden farkı kimlerin gözetlendiğinin artık eskisi kadar dikkatli incelenmemesi 
ve gözetimin insan gücünden çok yazılımlar, hazır algoritmalar ve filtreler yoluyla yapılması. 
Toplanabilen her türlü data toplanılmakta ve bunlar filtreler yoluyla sınıflandırılmakta. Ardından 
da ihtiyaç hâlinde bu filtrelere takılan tüm datalar ve onların sahipleri üzerine operasyon 
yapılmakta. Bir anlamda ortalıkta dolaşan her data, devletlerin gözetim sistemine dahil 
edilmeye ve orada sınıflandırılmaya çalışılmakta. Burada sizin herhangi bir şekilde şüpheli olup 
olmadığınızın hiçbir değeri yok. Her data o filtrelerden geçmekte ya da henüz geçmiyorsa 
da geçirilmeye çalışılmakta. Ve eğer filtrelerden birisi sizin datanızı şüpheli bulursa, otomatik 
olarak şüpheli listesine alınmakta ve muhtemelen daha detaylı bir takibe alınmaktasınız. 

Söz konusu insan gücü yerine algoritmaların ve filtrelerin girmesi olduğunda kaçınılmaz olarak 
birçok hata, yanlış sınıflandırma ve yanlış etiketleme ile de karşı karşıya kalınmakta. Ancak 
bunlar devletlerin gözünde hiç önemli değil. Çünkü devletler için bu yöntem çok daha hesaplı 
ve kolay. Daha az masrafla daha çok kişiyi gözetim altında tutabilecekken neden ‘hedefli 
gözetim’ yoluna geri dönmek istesinler ki? Eğer birileri yanlış sınıflandırma yüzünden hayatını 
kaybeder ya da fişlenirse de yapabilecek bir şey yok, daha dikkatli olsaydı. 

Bu teknolojinin bu kadar hızlı gelişebilmesini ve bu kadar ucuz olabilmesiniyse büyük 
internet şirketlerine borçluyuz. Bildiğiniz üzere birçok internet şirketi (sosyal ağlar, e-posta 
sağlayıcıları vs.) tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte. Peki bu kadar insana hizmet 



vermek için gereken masrafı nasıl karşılıyorlar? Elbette bizleri kullanarak. Bizler o hizmetleri 
ücretsiz kullanmamızın karşılığı olarak, tüm kişisel bilgilerimizi, bu hizmetleri kullanırken 
onların sunucularında bıraktığımız verileri ve onların tarayıcılarımıza yerleştirdikleri cookieler 
ile elde ettikleri verileri diledikleri gibi kullanma iznini veriyoruz. Bir anlamda bizleri gözetleme 
ve bizim verilerimizle istediklerini yapabilme hakkını sağlamış oluyoruz. Onlar da bu verileri 
topluyor, analiz ediyor, sınıflandırıyor. Ardından bu verileri kimi zaman reklam şirketlerine, kimi 
zaman başka internet şirketlerine, kimi zaman da (bakınız NSA’in PRISM sistemi) devletlere 
satarak bizleri paraya çeviriyor. Bu durumda aslında bu şirketlerin müşterisi bu verileri satın 
alanlar oluyor, bizler ise onların sattıkları veri yığınları, yani ürünleri oluyoruz. 

Bu durum öyle korkutucu bir hâl aldı ki, artık veri borsaları kurulmakta ve bizim verilerimiz 
hayatımızda olan bitenlere göre daha çok ya da daha az değerli olarak sınıflandırılmakta. 
Örneğin bir şekilde bıraktığınız izler ile sistemler sizin hamile olduğunuzu anlarsa sizin 
verileriniz birçok insanınkinden çok daha değerli hâle geliyor ve sizin için daha fazla para 
ödeniyor. Ya da bir şekilde iflasın eşiğinde olduğunuz anlaşılırsa bu veriyi satın alan bankalar 
sizin kredi notlarınızı anında düşürebiliyor. Bu sistemlerin yanılabileceği ya da hatalı bir 
çıkarımda bulunabileceği gerçeği ise pek umursanmıyor. 

* * *

Peki tüm bunlara karşı ne yapmak gerekiyor? Elbette karamsarlığa kapılıp “Artık özel hayat 
diye bir şey yok” diyerek teslim olmak tercih edilebilir ancak bunun bir faydası olmayacaktır. 
Tüm bunların açık bir şekilde konuşulduğu bir ortam yaratmak ve bunların özgürce 
tartışılmasını sağlamak en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi. Mümkün olduğunca konuyu açık 
hâle getiremedikçe bir adım atmak çok zor olacaktır. Bu yüzden bu konuları gündemleştirmek 
ve temel başlıklarımızdan birisi hâline getirebilmek en önemli ihtiyaç. Özellikle de internetle 
ilgili çıkan her yeni yasa bu gözetimi daha da kolaylaştırıyorken. 

Bir diğer acil ihtiyacımız ise şifrelemenin ve gözetime karşı teknik mücadelenin yollarını 
öğrenmek ve öğretmek. Bunu sadece kişisel bir savunma olarak değil, düzenli bir alışkanlık 
hâlinde düşünmek ve hayatımızın bir parçası hâline getirmek gerekiyor. Çünkü teknik olarak 
bir sistem daima kendi kırabileceğinden daha güçlü şifreleme yapabilecek seviyededir. Ve 
günümüzde kullandığımız tüm bilgisayarlar (akıllı telefonlar ve tabletler dahil) yeterince 
güçlü şifrelemeleri çok kolay ve günlük hayatın akışını bozmayacak bir şekilde yapabilme 
kapasitesine sahip. Üstelik ne kadar çok insan şifrelemeyi alışkanlık hâline getirir ve internette 
yaptıklarını görünmezleştirirse, devletler ve şirketler için bu toplu gözetim sistemleri o kadar 
pahalı hâle gelecek ve bu sayede bu sistemleri tekrar sorgulamaya başlayacaklar. 

Günümüzün koşulları karanlık görünse de unutmamak lazım, bu bir çıta yükseltme oyunu ve 
şu anda çıtayı daha yukarıya, mümkün olan en yüksek noktaya çıkarma sırası bizde. Bu konuda 
çaba gösteren herkese destek vermek, onların sesinin daha yüksek çıkmasını sağlamak ve 
alışkanlıklarınızı değiştirerek mevcut durumun bozulabilmesini sağlamak bizlerin elinde. 



PROGRAM

27 Kasım 2014 28 Kasım 2014 29 Kasım 2014

9:00-12:30
Yaşamımızda Dijital Gözetim I: 
Film Gösterimi ve Film Okuması
Ölümü Beklerken / B. Tavernier
Doç. Dr. Serpil Aygün Cengiz 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

9:00-12:30 
Yaşamımızda Dijital Gözetim II: 
Film Gösterimi ve Film Okuması
Fahreinheit 451 / F. Truffaut
Dr. Burcu Canar
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

9:30-17:30 
“Dijital Gözetimli Yaşam” 
Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi / Hacettepe 
Üniversitesi İletişim Fakültesi

Atölye Yürütücüsü: 
Yrd. Doç. Dr. Burcu Şimşek
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Kolaylaştırıcılar: 
Çağrı Çakın 
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

14:00-14:30 
Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kemgözlere Şiş Haftası Açılış Konuşması: 
Doç. Dr. Abdülrezak Altun
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

14:30-17:30
Dijital Gözetim ve Gözün Gücü 

Panel
 Moderatör: 
 Prof. Dr. Mutlu Binark
 Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

• Prof. Dr. Seçil Büker
 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi “Anahtar Deliğinden de Üstün”

• Dr. Gamze Göker
 Alternatif Bilişim Derneği “Dijital Aktivizmin Dijital Gözetimle Paradoksal İlişkisi”

• Birkan Sarıfakıoğlu
 Demokrat Bilgisayar Mühendisleri “Vatandaş Gözetimi ve E-Devlet Uygulamaları”

• Şafak Dikmen
 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi “Televizyon 2. 0 Döneminde Reyting Ölçümleri ve 
Televizyon İzleyicisinin Gözetlenmesi”

13:30-17:30 Kem Gözlere Şiş
Şifreleme Atölyesi
Sorumlu: Alternatif Bilişim Derneği 
Yer: İletişim Fakültesi Dekanlık Toplantı 
Salonu

17. 45 Dijital Gözetim Temalı Afiş ve Video Üretimler Sergisi Açılışı
Düzenleyen: Çağrı Çakın
        Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 

YER: ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ATK SANAT EVİ-CEBECİ ANKARA
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