Sivil Düşün Dijital Haklar Özel Kotası
Avrupa Komisyonu’nun ‘Dijital Tek Pazar’ stratejisi uyarınca 2016 yılında dijital araçlara erişim için
birtakım ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, yüksek bağlantı hızlı, güvenlikli ve güvenilir hizmetlere
erişim şeklinde tanımlanır1. Avrupa Konseyi’nin 2016 yılında Avrupa Dijital Haklar Örgütü (European
Digital Rights- EDRi) vb. sivil toplum örgütlerinin lobi faaliyetleri sonucu aldığı ağ tarafsızlığı (net
neutrality) kararı2 çerçevesinde dijital hakların kapsamı altı maddede belirlenmiştir. İnternet trafiği için
eşit muamele, çoğulculuk ve bilgi çeşitliliği, gizlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik başlıklarında toplanan
maddeler Avrupa Birliğinin dijital haklar yaklaşımını özetler.
Bu ilkeler ve uluslararası mevzuat uyarınca, özel kota alanı çerçevesinde en az 15 aktivist/STÖ
çalışmasına destek verilecektir. Talep üzerine sayı artırılacaktır. Başvurularda ilk gelen uygun çalışmaya
öncelik verilecektir. Bu çerçevede özel kota dahilinde gelen başvurular standart başvurulardan önce
değerlendirilecektir. Aşağıdaki çalışma alanları örnek olarak verilmiştir ve farklı alanlarda dijital hakları
geliştirecek çalışmalara destek verilecektir:
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İnternet hakkı (ücretsiz erişim, bağlantı hızları vb. konularda düzenlenecek çalışmalar)
İnternet servisler kullanım şartları
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 3 ve kişisel verilerin korunması4
Dijital gözetim
Dijital alanda telif hakları
Ağ tarafsızlığı (net neturality)
Hak temelli çalışmalarda veri analizi / görselleştirme
Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı
Mobil telefon ve telekomünikasyon sektöründe dolaşım ve bağlantı mevzuatı
İnternette nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele
İnternette ifade özgürlüğü
Dijital hakların dezavantajlı diğer hak alanlarına uygulanması (engelli, LGBTİ+, yaşlı vb.
hakları)

Bu alanlar dışında kalan çalışmalara örnek oluşturması için dijital hakların ayrıntılı bir dökümüne
http://www.dijitalhaklar.org/haklariniz-ve-ihlaller/ adresinden göz atabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen alanlarda Sivil Düşün’ün destekleyeceği faaliyet türleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1e59
3 Belgenin Türkçe çevirisi için tıklayınız: https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/wpcontent/uploads/2017/09/GDPR-T%C3%BCrk%C3%A7e-%C3%87eviri-AB-Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
4 Örnek sunması için İktisadi Kalkınma Vakfı’nın Sivil Düşün desteğiyle 2015 yılında yayınladığı “Türkiye’de ve
AB’de Kişisel Verilerin Korunması” kitabına göz atabilirsiniz: http://sivildusun.net/turkiyede-ve-abde-kisiselverilerin-korunmasi-2/
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Dijital alandaki hak ihlallerinin raporlanması,
Kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi,
Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası savunuculuk ve kampanyaların geliştirilmesi,
Dijital haklar alanında ağ ve platformların oluşturulması,
Uluslararası iyi örneklerin incelenmesi ve iş birliklerinin oluşturulması,
Üniversitelere yönelik dijital haklar alanında araştırma merkezleri oluşturulması
Yerel, bölgesel, ulusal medya kuruluşları ve sosyal medya araçları aracılığı ile dijital hakların
görünürlüğünün arttırılması
Var olan yasaların uygulanmasına yönelik savunuculuk ve kampanya çalışmaları hazırlanması
Katılım modellerinin geliştirilmesi

Başvuru ve uygulamaya ilişkin kurallar, detayları web sayfamızda belirtildiği gibi özel kotalar için de
geçerli olacaktır.
http://sivildusun.net/destekler/
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