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Özet—Yazılım aktivistleri tarafından temelleri atılan
ve bugün endüstride çok büyük yer tutan açık kaynak kodlu
yazılımlar, kullanıcıya kendi verilerini yönetme ve kendi
yazılımına sahip olma imkanı sağlar. Ancak çoğunlukla
topluluklar tarafından geliştirilen bu tip yazılımların 2018
yılında Avrupa ve Türkiye'de yürürlüğe giren Kişisel Verileri
Koruma Kanunu ile uyumu konusunda bazı problemler
olacağı öngörülmektedir. Bu yayında bu problemler ve olası
çözümleri anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler—açık kaynak kodlu yazılım, özgür
yazılım, gdpr, kvkk

I. GIRIŞ
Bilgisayar kullanımının yaygınlaştığı dönemlerde yazılım
üretimi sadece donanım üreticilerin elindeydi. Yazılımlar
donanım ile birlikte ya da ayrı paket olarak satılabilmekteydi.
1984 yılında Richard Stallman tarafından GNU projesi
başlatıldı[1]. Free Software Foundation'ın (FSF) ve Open
Source Initiative'in (OSI) kurulması ile birlikte yazılım
dünyası da değişmeye başladı. [2]

II. AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM
A. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Nedir
Açık kaynak kodlu yazılım(OSS), üreticisi tarafında kaynak
kodları yayınlanmış, herhangi bir kişi tarafında kodları
incelenebilen,
değiştirilebilen
ve
geliştirilebilen
yazılımdır[3]. Açık kaynak kodlu yazılımlarda kaynak kodu
paylaşılmış olsa da yazılım GPL gibi lisanslar ile
korunmakta ve yazılımın lisans dışında kullanılması
engellenmektedir. Stallman tarafından ortaya atılan bir diğer
düşünce ise özgür yazılımdır. Özgür yazılım, kaynak
kodların yazılımın özgürce kullanılmasına izin verilen
lisanslar ile yayınlanır.
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B. Açık Kaynaklı Yazılımıların Faydaları
Açık kaynak kodlu yazılımlar kullanıcılar tarafından,
yazılım üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak, önceden
yazılmış kodları görerek kendini geliştirmek, güvenlik gibi
sebeplerle tercih edilir olmuştur. Özgür yazılım aktivistleri
tarafından temelleri atılan açık kaynak kodlu yazılımlar,
zamanla büyük firmalar tarafından da geliştirilmeye ve
kullanılmaya başlanmıştır. Bireysel yazılımcılar, ticari
firmalar ve vakıflar tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu
GNU/Linux, TeX, Mozilla Firefox, Apache, Open Office
gibi yazılımlar sadece yazılımcılar ve araştırmacılar
tarafından değil, ev kullanıcıları tarafından da
kullanılmaktadır.
Açık kaynak kodlu yazılımlar, lisans ücretleri olmadığı için
ücretsiz olarak kullanılabilmekte, kullanıcı ihtiyaçlarına göre
kodda değişiklik yapılarak özelleştirilebilmektedir. Ancak
açık kaynak kodlu yazılımlarda da bazı dezavantajlar
mevcuttur. Yazılımcıları tarafından terkedilen yazılımlar
yeni güncellemeler almayacak ve tüm değişiklikler kullanıcı
tarafından yapılmak durumunda kalınabilir. Kapalı kaynak
kodlu yazılımlar tarafından sağlanan destek çoğu zaman
açık kaynak kodlu yazılımlarda bulunmamaktadır.[5]
III. KIŞISEL

VERILERIN KORUNMASI KANUNU

Günümüzde kişisel verilerin korunması ile ilgili problemler
oluşmuş ve bu verilerin korunması için Avrupada General
Data Protection Regulation (GDPR)[6], ülkemizde ise
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)[7] yürürlüğe
girmiş ve büyük bir adım atılmıştır. Kanun uygulamasının
açık kaynak kodlu yazılımlara etkisi düşünüldüğünde iki
konu gün yüzüne çıkmaktadır[8].

IV. PROBLEM I: GELIŞTIRICININ PROJEDEN ÇIKMASI
Açık kaynak kodlu yazılımlarda geliştiriclerin projeden
çekilmesi ve kişisel verilierinin silinmesini istemesi
durumunda oluşacak problemlerdir. Kişisel verilerin
korunması kanunu madde 7'de belirtildiği üzere açık rıza ile
verilmiş olan kişisel veriler, kişinin talebi üzerine veri
sorumlusu tarafından yok edilir, silinir ya da anonim hale
getirilir[9]. Daha önce yapılmış araştırmalarda kaynak kod
üzerinde çalışma yapılarak programcıya ulaşılabildiği ortaya

konmuştur[10][11]. Dolayısıyla açık kaynak kodlu projede
bulunan kod parçaçıklarının programcıyı belirlenebilir
kılması sebebiyle, kişi tarafından yazılan kodlar kişisel veri
sınıfına girmekte ve veri sahibinin talebi ile silinmesi
gerekmektedir[12]. Ancak veri sahibi tarafından silinmesi
istenen kod parçaları çok daha büyük bir projenin parçası
olabilir ve kodların çıkarılması durumunda çalışmasını
engelleyebilir. Bu gibi durumlar, bir çok insan tarafından
kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar için büyük bir
problem oluşturabilir.
V. ÇÖZÜM I: GDPR ISTISNA MADDE
GDPR incelendiğinde 17. bent "Silinme/Unutulma Hakkı"
madde 3-d'de "veri silinmesine istisna olarak; verinin
silinmesi, veri işlenmesinin kamu yararı, bilimsel veya
önemli çalışmalarda verilerin silinmesi uygulanmayacaktır"
ifadesi bulunmaktadır[13]. Bu istisna ile birlikte açık kaynak
kodlu yazılımlarda, yazılımcılardan bir veya birkaçının
projeden ayrılması ve cerilerinin silinmesini isteme
durumunda proje korunmaya alınmış ve projenin kamu
yararı düşünüldüğünde kararlılığının devamı sağlanmıştır.
Ülkemizde yürürlükte olan Kişisel verilerin korunması
kanunu incelendiğinde kişisel verilerin silinmesi öncelikle
mevzuatta[14] tanımlanmış olup esaslar yönetmelikle
düzenlenir ibaresi düşülmüştür. Yönetmelik incelendiğinde
GDPR'da bulunan istisna maddelerin bulunmadığı
gözlenmiştir[15]. Bu maddeler açık kaynak kodlu
yazılımları koruması sebebiyle yönetmeliğe eklenebilir ve
bu yazılımların KVKK ile oluşan ikilikleri giderilebilir.

VI. PROBLEM II: VERI IHLALLERINDE SORUMLULUK
Açık kaynak kodlu yazılımlar günümüzde binlerce
kullanıcıya hizmet etmektedir. Ancak Bu yazılım projeleri
incelendiğinde bazı projelerin vakıflar ya da ticari firmalar
tarafından sahiplendiği görülürken bazılarının adı konmamış
topluluklar tarafından geliştirildiği göze çarpmaktadır. Daha
önceden yaşandığı gibi veri ihlalleri açık kaynak kodlu
yazılımlarda da yaşanabilmektedir[16]. GDPR ve KVKK ile
birlikte düşünüldüğünde açık kaynak kodlu yazılımlarda veri
ihlallerinin sorumlusunun kim olacağı sorusunu akıllara
getirmektedir. Bu gibi durumlarda şu anda kesin bir kanı
olmasa da açık kaynak kodlu yazılım geliştiricilerin kişisel
verilerin
korunması
kanunları
ile
olan
ilgisi
görülebilmektedir.
VII. ÇÖZÜM II: LISANSLAMA VE SÖZLEŞMELER
Açık kaynak kodlu yazılım geliştiricileri tarafından
sözleşmelerle sorumluluğun kullanıcıya devredilmesi
düşünülürken, veri ihlallerinin önüne geçmek adına
kurulmuş olan insiyatifler ve yazılım derlemeleri
yazılımcılara yol göstermektedir[17][18]. Ayrıca bu

inisiyatifler ve vakıflar tarafından rehberler ve dokümanlar
hazırlanmaktadır[19].

VIII. SONUÇ
Açık kaynak kodlu yazılımlar ile kişisel verilerin korunması
birlikte düşünüldüğünde, yazılımcıların atması gereken
adımlar olduğu görülmektedir. Ancak kişisel verilerin
korunması ile düşünsel olarak uyum içinde olan özgür
yazılım geliştiriciler kanuna uymak ve veri ihlallerinin
önüne
geçmek
için
gereken
adımları
atmaya
başlamışlardır[20].
Açık kaynak kodlu yazılımların getirmiş olduğu kendi verini
kendin yönetme yeteneği kişisel verilerin korunması
kanunları ile daha ileri bir seviyeye gitmekte ve insanların
verileri üzerindeki kontrol artmasını sağlamaktadır.
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