+D]LUDQ

%LOLúLP+XNXNX

3URI'U%=DNLU$YúDU
3URI'U*UVHOgQJ|UHQ

Biliúim Hukuku
Prof. Dr. B. Zakir Avúar
Prof. Dr. Gürsel Öngören

YayÕn No: 270

østanbul, 2010

Türkiye Bankalar Birli÷i
Nispetiye Caddesi
Akmerkez B3 Blok Kat:13
34340 Etiler-øSTANBUL
Tel. : 212-282 09 73
Faks : 212-282 09 46
ønternet sitesi: www.tbb.org.tr

BaskÕ-YapÕm
Pasifik Ofset
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3
Baha øú Merkezi A-Blok AvcÕlar-Haramidere / øSTANBUL
Tel. : 212-412 17 77
Faks : 212-422 11 51
© Kitapta yer alan görüúler eser sahiplerine aittir,
Türkiye Bankalar Birli÷i’nin görüúlerini yansÕtmaz.
Bu yayÕn Türkiye Bankalar Birli÷i internet sitesinde yer almaktadÕr.
ISBN 978-975-8564-81-1 (basÕlÕ)
ISBN 978-975-8564-82-8 (elektronik)
Sertifika no: 17188
2010.34.Y.8564.5

Gazi M. Kemal Atatürk Kayseri Lisesi’nde yeni harfleri tanÕtÕrken 20. 09. 1928 –
Foto÷rafÕn orijinali MEB Atatürk E÷itim Müzesi’nde (Ankara) sergilenmektedir.

“ZamanÕn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü medeni buluúlardan
azami derecede yararlanmak zorunludur.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

.

İçindekiler

KÕsaltmalar ........................................................................................................11
Önsöz .................................................................................................................11
Giriú ....................................................................................................................13

I. BÖLÜM
øNTERNETøN TARøHø GELøùøMø VE ÜLKEMøZDEKø KAMUSAL øLøùKøLER ....29
A. øNTERNETøN TARøHø GELøùøMø VE BAZI KAVRAMLAR.........................29
B. øNTERNETøN ÜLKEMøZDEKø KAMUSAL KURULUùLARLA
øLøùKøLERø VE TEMEL YASAL DÜZENLEMELER ...................................55
1. ønternet Kurulu (øK) ....................................................................................... 55
a. Teknolojik Geliúmeleri øzleme ......................................................................................................56

2. Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu (BøT) ve UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ .......... 58
a. Telgraf ve Telefon Kanunu...........................................................................................................63
b. Evrensel Hizmetin Sa÷lanmasÕ HakkÕnda Kanun .....................................................................64
c. Elektronik Haberleúme Kanunu ..................................................................................................66
d. Yönetmeliklerdeki Kuruluú ve Hizmete øliúkin Düzenlemeler ....................................................81
e. Yükümlülükler ve ødari Cezalar ...................................................................................................85

2.1. Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ (TøB) ............................................. 88
3. Radyo- Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ....................................................... 99
4. Haberleúme Yüksek Kurulu (HYK) ........................................................... 100

II. BÖLÜM
KøùøSEL øLETøùøM ARACI OLARAK øNTERNET .......................................103
Kiúisel øletiúimde Abonelik Sözleúmeleri.........................................................104
Kiúisel øletiúim Aboneliklerinde Tüketici HaklarÕ .............................................107
5

III. BÖLÜM
øNTERNET YAYINCILIöI ...............................................................................113
IV. BÖLÜM
øNTERNET KULLANIMI VE YAYINCILIöININ YASALARIMIZDAKø
DURUMU .........................................................................................................117
A. BøLøùøM SUÇLARI ......................................................................................123
1. Literatürde Yer Alan Biliúim SuçlarÕ............................................................. 123
2. YasalarÕmÕzda Biliúim SuçlarÕ ...................................................................... 132
2.1. Türk Ceza Kanunu’ndaki Biliúim SuçlarÕ ...............................................................................132
2.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Biliúim SuçlarÕ ve Düzenlemeleri..............................148

B. TÜRK CEZA KANUNU VE DøöER BAZI ÖZEL KANUNLARDAKø
øNTERNET YOLUYLA øùLENEN SUÇLAR VE HUKUKA
AYKIRILIKLAR ............................................................................................148
1. Türk Ceza Kanunu (TCK) .......................................................................... 148
2. Özel Kanunlardaki ønternet AracÕlÕ÷Õyla øúlenebilen Suçlar: ..................... 169

V. BÖLÜM
e- ORTAM: e- DEVLET VE e-TøCARET ....................................................173
1. e- Devlet ...................................................................................................... 173
2. e- Ticaret ..................................................................................................... 180
3. e- ømza (Elektronik ømza) ........................................................................... 183
A. øNTERNET ORTAMINDA SÖZLEùMENøN KURULMASI ......................187
B. SÖZLEùMELERDE ùEKøL VE øSPAT SORUNU ...................................191
C. ELEKTRONøK TøCARETTE TÜKETøCøNøN KORUNMASI ....................197
1. Mesafeli Sözleúmeler................................................................................... 199
2. AyÕplÕ Mallar ve Hizmetlerde Tüketicinin HaklarÕ ...................................... 202
3. HaksÕz ùartlar øçeren Tüketici Sözleúmeleri ............................................. 205
4. Çeúitli SatÕú Türleri ve Tüketici HaklarÕ .................................................... 206
5. UyuúmazlÕk DurumlarÕnda Tüketicilerin Baúvuraca÷Õ Yollar .................... 207
D. ELEKTRONøK TøCARETTE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERøNø
YERøNE GETøRMESø ...............................................................................210
E. ELEKTRONøK TøCARETTE ALICININ BORCUNU ÖDEMESø ..............212
F. ELEKTRONøK TøCARETTE UYGULANACAK HUKUK..........................215
G. øNTERNET ORTAMI VE E-TøCARETTE REKLAMLAR .........................218
H. HAKSIZ REKABET ....................................................................................228
6

VI. BÖLÜM
FøKRø HAKLAR VE øNTERNET.....................................................................231
A. øNTERNET øÇERøöøNDE ESER, HAK SAHøPLøöø VE HAKLAR ..........232
1. Eserin ønternet OrtamÕnda Hak Sahibinin øzni ile KullanÕcÕlara
SunulmasÕ ................................................................................................... 249
2. Eserin ønternet OrtamÕnda Sahibinin RÕzasÕ AlÕnmadan KullanÕcÕlara
SunulmasÕ ve Yasal Baúvuru YollarÕ ......................................................... 252
B. FøKRÎ HAKLARIN KORUNMASI VE DEVLETLER HUSUSø (ÖZEL)
HUKUKU ....................................................................................................263
VII. BÖLÜM
UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN BAZI HUKUKø SORUNLAR
HAKKINDA DÜùÜNCELER ..........................................................................265
A. ALAN ADI (DOMAIN NAME) ....................................................................265
B. LøNK VERME ..............................................................................................271
C. KøùøSEL VERøLER .....................................................................................272
D. øNTERNET øLETøùøMøNøN DEVLETÇE øZLENMESø ...............................276
VIII. BÖLÜM
øNTERNET VE KøùøLøK HAKLARI ...............................................................283
A. KøùøLøK HAKLARI AYRIMI .........................................................................284
1. Maddi Haklar............................................................................................... 284
a. Bedensel Haklar ......................................................................................................................284
b. Mali Haklar...............................................................................................................................284

2. Manevi Haklar ............................................................................................ 285
a.
b.
c.
d.

øsim ...........................................................................................................................................285
Resim .......................................................................................................................................286
Onur ve SaygÕnlÕk ...................................................................................................................288
Özel HayatÕn Gizlili÷i ...............................................................................................................288

B. øNTERNET YAYINLARINDA KøùøLøK HAKLARI AÇISINDAN
HUKUKA AYKIRILIK ùARTLARI ..............................................................290
1. YayÕnÕn øçeri÷i ile ølgili ùartlar ..................................................................... 290
a. Kamu YararÕ BulunmamalÕdÕr. ...............................................................................................290
b. Gerçek olmamalÕdÕr. ...............................................................................................................292

7

c. Güncel olmamalÕdÕr. ................................................................................................................293
d. Sunuú dengeli olmamalÕdÕr. ....................................................................................................293

2. YayÕnÕn sonucu ile ilgili úartlar.................................................................... 294
a. YayÕn ile bir hakka saldÕrÕlmÕú olmalÕdÕr. ...............................................................................294
b. YayÕn ile bir tehlike veya zarar oluúmalÕdÕr. ...........................................................................295

3. YayÕna konu olan kiúi rÕza göstermemiú olmalÕdÕr.................................... 296
4. YayÕn ile resmi bir görev yerine getirilmemelidir. ...................................... 297

C. øNTERNET YAYINI VE øÇERøöøNE KARùI HUKUKø BAùVURU
YOLLARI .....................................................................................................298
1. Meúru Savunma Ve Zorunluluk Hali ......................................................... 298
2. Cevap ve Düzeltme BaúvurularÕ................................................................ 300
3. Denetim KuruluúlarÕna Baúvuru................................................................. 301
4. Hukuk DavalarÕ Açma ................................................................................ 303
a. Yasaklama ve Önleme DavasÕ...............................................................................................303
b. KaldÕrma DavasÕ......................................................................................................................305
c. Tespit DavasÕ ...........................................................................................................................308
d. Maddi Tazminat DavasÕ ..........................................................................................................308
e. Manevi Tazminat DavasÕ ........................................................................................................311
f.

KÕnama ve KararÕn YayÕnÕ DavasÕ .........................................................................................313

5. Ceza DavalarÕ Açma ................................................................................. 313
a. Hakaret.....................................................................................................................................315
b. øftira...........................................................................................................................................321

IX. BÖLÜM
øNTERNET YAYINCILIöINDA HUKUKø VE CEZAø SORUMLULUK
VE BAZI TEKNøK KONULAR ......................................................................325
Türk Ceza Kanunu AçÕsÕndan CezalandÕrmayÕ Engelleyen Durumlar ...........333

Kaynakça.........................................................................................................339
8

B. Zakir AVùAR
1967 do÷umlu. øletiúim ve kamu yönetimi alanlarÕnda lisans ve yüksek lisans ö÷renimleri gören Avúar, iletiúim alanÕnda doçent ve profesör oldu. Memuriyete BaúbakanlÕkta baúladÕ ve de÷iúik birimlerde görev aldÕ. Bir süre TBMM’de BaúkanlÕk Müúaviri olarak çalÕúan Avúar,
sÕrasÕyla BaúbakanlÕk Halkla øliúkiler Dairesi BaúkanlÕ÷Õ, BaúbakanlÕk Müúavirli÷i, Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Tüketicinin ve Rekabetin
KorunmasÕ Genel Müdürlü÷ü ve Reklâm Kurulu BaúkanlÕ÷Õ görevlerinde bulundu. 2000–2005 yÕllarÕ arasÕnda RTÜK Üyesi ve RTÜK
Baúkanvekili; 2005-2010 yÕllarÕ arasÕnda BaúbakanlÕk Müúaviri olarak görev yaptÕ. Akademik ve mesleki alanlarÕyla ilgili yurt içi ve yurtdÕúÕnda yayÕnlanan makaleleri ve kitaplarÕ bulunmakta olup, halen
Gazi Üniversitesi øletiúim Fakültesi Ö÷retim Üyesidir.

Gürsel ÖNGÖREN
1961 do÷umlu. østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
1985 yÕlÕnda østanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Yönetim Bilimleri Ana Bilim DalÕnda ødare Hukuku asistanÕ oldu. AynÕ
Fakülte’nin Kamu Yönetimi Bilim DalÕnda yüksek lisans, doktora yaptÕ.
ødare Hukuku alanÕnda doçent ve profesör oldu. 1998 yÕlÕnda ö÷retim üyeli÷inden ayrÕlarak özel sektöre geçti. Halen hukuk danÕúmanlÕ÷Õ yapan bir hukuk firmasÕnÕn orta÷Õ olup, ayrÕca østanbul Üniversitesi øletiúim Fakültesi ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
ders vermektedir.
AlanÕnda yayÕnlanmÕú çok sayÕda kitap ve makalesi bulunmaktadÕr.
B. Zakir Avúar’la birlikte “Radyo ve Televizyon Hukuku” (RTÜK YayÕnÕ, 2004, Piramit yayÕnlarÕ 2005), ønternet Hukuku (TOBB YayÕnÕ,
Ankara 2009) adlÕ yayÕnlanmÕú ortak çalÕúmalarÕ vardÕr.

9

KÕsaltmalar
AB .......................: Avrupa Birli÷i
ABD.....................: Amerika Birleúik Devletleri
AøHM/ øHAM .......: Avrupa ønsan HaklarÕ Mahkemesi
AøHS/ øHAS.........: Avrupa ønsan HaklarÕ Sözleúmesi
AYM.....................: Anayasa Mahkemesi
B. .........................: BaskÕ
BøT.......................: Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu
BK .......................: Borçlar Kanunu
Bkz/ bkz. .............: BakÕnÕz
BM.......................: Birleúmiú Milletler
C..........................: Cilt
CD .......................: Ceza Dairesi
CGK ....................: Ceza Genel Kurulu
CMK ....................: Ceza Muhakemesi Kanunu
CMUK .................: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
DGM....................: Devlet Güvenlik Mahkemesi
DPT .....................: Devlet Planlama TeúkilatÕ
DNS ....................: Domain Name System
E. .........................: Esas
EGM....................: Emniyet Genel Müdürlü÷ü
EøK ......................: Elektronik ømza Kanunu
FSEK...................: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
H.D. .....................: Hukuk Dairesi
HUMK .................: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
HYK.....................: Haberleúme Yüksek Kurulu
Ibid.......................: AynÕ
IANA ...................: Internet Tahsisli SayÕlar Otoritesi
IP ........................: Internet Protocol
ISOC ..................: Avrupa’da; Internet Toplulu÷u
ITU ......................: UluslararasÕ Telekomünikasyon Birli÷i
JGK .....................: Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õ
K. .........................: Karar
KYOK ..................: Kovuúturmaya Yer OlmadÕ÷Õ Karan
m. ........................: Madde
MÖHUK ..............: MilletlerarasÕ Özel Hukuk Kanunu
NSI ......................: Network Solutions Inc.
OECD .................: Ekonomik øúbirli÷i ve KalkÕnma TeúkilatÕ
ODTÜ..................: Ortado÷u Teknik Üniversitesi
R.G......................: Resmi Gazete
RTÜK ..................: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
s...........................: sayfa
TBMM .................: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK .....................: Türk Ceza Kanunu
TøB.......................: Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ
TK........................: Telekomünikasyon Kurumu (BøT: Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu)
TMK ....................: Terörle Mücadele Kanunu
TKHK ..................: Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun
TTK .....................: Türk Ticaret Kanunu
TÜøK ....................: Türkiye østatistik Kurumu
UNCITRAL ........: Birleúmiú Milletler UluslararasÕ Ticaret Hukuku Komisyonu
UYAP ..................: Ulusal YargÕ A÷Õ Projesi
vd.........................: ve devamÕ
WIPO .................: Dünya Fikri Haklar Organizasyonu
VUK.....................: Vergi Usul Kanunu
YKD.....................: YargÕtay KararlarÕ Dergisi
Yön......................: Yönetmelik

10

Önsöz

“Biliúim Hukuku” baúlÕklÕ bu kitap, çok hÕzlÕ de÷iúen, geliúen ve dönüúen bir
alanla ilgilidir. DolayÕsÕyla, biliúime dair hukuki ve teknik düzenlemeler de düzenleme ihtiyaçlarÕ da hÕzla ortaya çÕkmakta, gerçekleútirilmektedir.
Siber âlem dedi÷imiz biliúim dünyasÕ üzerine yapÕlan çalÕúmalar da bu yüzden
belki de daha yayÕnlanmadan eskimekte, yetersiz kalmakta, eksikli olmaktadÕr. Literatürümüzde, biliúim hukuku, sanal suçlar, internet hukuku, siber suçlar, iletiúimin
denetlenmesi gibi baúlÕk ve konularda gerçekten çok yetkin çalÕúmalar bulunmaktadÕr. Bu çalÕúmalar da yine bu hÕzlÕ de÷iúim ve dönüúüm dolayÕsÕyla güncellenmeye muhtaç hale gelmektedir.
Kitapta da görülece÷i üzere, bireysel ve kitlesel iletiúimden e-devlet uygulamalarÕna, e-ticaret ve e-bankacÕlÕ÷a, fikri mülkiyete kadar pek çok alanda kullandÕ÷ÕmÕz bu ortama dair karúÕ karúÕya kaldÕ÷ÕmÕz sorunlara yönelik aslÕnda gerek
ülkemizde, gerekse dünyada çok ciddi çalÕúmalar gerçekleútirilmiú; özellikle hukuki düzenlemeler bakÕmÕndan eksiklikler büyük ölçüde giderilmiútir. Türk Ceza
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, BankacÕlÕk Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Elektronik ømza Kanunu gibi pek çok temel yasa ve bunlara ba÷lÕ olarak ikincil düzenlemelerde biliúim hukukunu ilgilendiren konular olarak ele alÕnmÕútÕr.
Ancak elbette ki, Ülkemizde, alana iliúkin bir hayli mevzuat eksiklikleri, ihtiyaçlarÕ vardÕr. Her geçen gün bu eksiklikler belli ölçülerde giderilmek istense de, kanun
yapÕcÕlarÕn ve uygulayÕcÕlarÕn teknoloji özellikle siber âlem konusundaki yetersizlikleri özenli bir hukuk mühendisli÷ini ve eksiksiz çalÕúmalarÕ ne yazÕk önlemektedir.
Keza, bu alana her geçen gün yeni yeni kavramlarÕn girmesi, biliúim ortamÕnÕn ve
özellikle internet kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúÕp kolaylaúmasÕ da sürekli düzenleme zarureti getirmektedir. Kuúkusuz ki, sürekli düzenlemelerle alanÕn bir yasaklar bölgesine ve mevzuat çöplü÷üne dönmesini isteyenlerden oldu÷umuz da söylenemez.
Tersine, alanda özgürlüklerin savunucularÕndanÕz.
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Mamafih, siber âlemdeki denetimsizli÷in ve karmaúanÕn her geçen gün hayatÕmÕzÕ daha fazla kavrayan ve kapsayan bu alanda insanlarÕn ne türden sÕkÕntÕlarla
yüz yüze geldi÷ini de görmezden gelemeyiz. Özelikle iletiúimin denetlenmesi, kiúisel verilerin güvenli÷i ve korunmasÕ gibi konular günlük hayatÕmÕzda artÕk sÕklÕkla
sorun olarak karúÕlaútÕ÷ÕmÕz hususlara dönüúmüú bulunmaktadÕr. HayatÕmÕzÕ kolaylaútÕrmak, iú ve iúlemlerimizi, iletiúimimizi hÕzlandÕrÕp, kesintisiz kÕlmak isterken
adeta saydamlaúmakta, her türlü özel alan koruna÷Õndan mahrum kalabilme tehlikesiyle iç içe de olabilmekteyiz. Hal böyle olunca bir yandan biliúim alanÕnÕn bütün imkan ve kolaylÕklarÕnÕ hayatÕmÕza dahil ederken, di÷er yandan da olasÕ bütün
sÕkÕntÕ ve sorunlarÕn giderilmesi için gerekli teknik, bilimsel önlemlerin yanÕ sÕra hukuki düzenlemelerin ve kurumsal yapÕlanmalarÕn da geliúmesi noktasÕnda pek çok
yenilikle muhatap olmaktayÕz.
Bu çalÕúmamÕzda günlük yaúamÕmÕzÕn vazgeçilmezi haline gelen biliúim ortamÕnÕn di÷er bir deyiúle siber âlemin ve dolayÕsÕyla internetin karúÕmÕza çÕkardÕ÷Õ
sorunlarÕn yo÷unlaútÕ÷Õ ve yaygÕnlaútÕ÷Õ hususlarÕ ve bunlara iliúkin ülkemizde gerçekleútirilen yasal düzenlemeleri ele aldÕk.
UmarÕz ki, yararlÕ olsun. Eksikliklerimiz bulunabilir. Kuúkusuz ki, bu zor alanda
çalÕúmakla, eleútirileri de göze aldÕk. Fakat, ortaya çÕkan bu eserin de pek çok yönden geliútirilmeye açÕk oldu÷u ve hatta muhtaç oldu÷u da kabulümüzdür. Dileriz
ki, bu alanda yapÕlan çalÕúmalar artar, bizim bu mütevazÕ eserimiz de çalÕúacaklar için bir temel teúkil eder.
Eserin ortaya çÕkmasÕnda pek çok dostumuzun, meslektaúÕmÕzÕn, arkadaúlarÕmÕzÕn, sevdiklerimizin ve ailelerimizin katkÕsÕ olmuútur. YardÕmlarÕ ve destekleri için
kendilerine teúekkür ediyoruz.

B.Z. Avúar- G. Öngören
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Giriş

Biliúim teknolojilerinin geliúmesi ve özellikle internetin sa÷ladÕ÷Õ imkânlarÕ pek
çok boyutuyla görmeyi, ele almayÕ ve anlamayÕ gerektirmektedir.
ønternet kiúisel iletiúimde; telefon ve faks veya e-mail denilen e-mektup, mesaj yollama biçimiyle; ayrÕca karúÕlÕklÕ telefon etme olayÕnÕn geliúmesi ile ortaya
çÕkan görüntülü konferans sistemi úeklinde ve eskiden karúÕlÕklÕ telgraf yazdÕrmanÕn geliúmiú hali olan Messenger, Õcq ve Chat úeklinde sohbet ortamÕ veya
bilgi belge aktarÕm yolu olarak kullanÕlmaktadÕr. ønsanlar Facebook, Twitter,
MySpace, FriendFeed, LiveJournal gibi sosyal a÷lar üzerinden1 özel yaúamlarÕnÕ, duygu ve düúüncelerini paylaúÕma açabilirlerken (bir yandan teúhir, di÷er yandan da röntgencilik gibi eleútiriler de olsa da) yine internet üzerindeki
bir çok ortamda paylaútÕklarÕ duygu ve düúüncelerini “müstear/ takma ad/ nick
name”lerle de anonimleútirebilmektedir. Örne÷in, kullanÕcÕlarÕn yalnÕzca 140 karakter kullanarak kendilerini ifade etme hakkÕ olan Twitter’in úimdiden 110 milyon
civarÕnda, Facebook’un ise yarÕm milyarÕ aúkÕn üyesinin varoldu÷u (Türkiye’de
Facebook üyesi 20 milyon civarÕdÕr) düúünülürse, bu “sosyal medya”nÕn önümüzdeki yÕllarda yaúamÕmÕzÕ ne kadar kapsayaca÷Õ konusunda daha rahat bir
fikir sahibi olmak mümkündür.
Günümüz dünyasÕnda “temel insan haklarÕ”2 arasÕnda algÕlanan internet, yÕ÷Õnsal
iletiúimde önemli bir mecra halini almÕú; internet gazetecili÷i, web siteler, bloglar, yazÕlÕ
1

2

Sanal ortamda sosyal iletiúim kurmaya yarayan a÷lara “sosyal a÷lar” (Social Networks)
denilmektedir. Genellikle ortak özelliklerden (bölge, meslek, okul, hobi, vb.) hareketle
yola çÕkan, çok sayÕda üyesi bulunan ve üyelerin birbirleri ile ilgili daha fazla bilgi edinebildikleri ortamlar olan sosyal a÷larÕn yanÕnda, forumlar da bir tür sosyal a÷ olarak tanÕmlanabilmektedir. Forumlar da, içerisinde yüzlerce kiúinin belirlenen herhangi bir baúlÕk altÕnda asenkron olarak tartÕúma yapabildi÷i, kiúilerin görüúlerini ve bilgilerini kolaylÕkla
paylaúabildi÷i sanal ortamlardÕr. DolayÕsÕyla, forumlarÕn da yukarÕda bahsedilen sosyal
a÷lar ile bu yönüyle ortak özelliklere sahip oldu÷u söylenebilir. http://www.guvenliweb.
org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri
BBC’nin 26 ülkede 27 bin kiúiyle yaptÕ÷Õ ankete göre her beú kiúiden dördü internet eriúimini elektrik, su, kanalizasyon gibi bir ‘temel hak’ olarak tanÕmladÕ. Avrupa’da bu oranÕn
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basÕnÕn önüne geçmeye baúlamÕútÕr. ønternet üzerinden radyo- televizyon yayÕncÕlÕ÷Õ
yakÕn gelecekte karasal ve uydu yayÕncÕlÕ÷ÕnÕn da önünde, ucuz, hÕzlÕ ve sÕnÕrsÕz olmasÕ dolayÕsÕyla imkânlar sunma potansiyelini taúÕmaktadÕr. YayÕncÕlÕk olarak de÷erlendirilebilecek bu iletiúim biçiminde kitap, dergi ve gazete içerikleri kullanÕcÕya ulaútÕrÕlmaktadÕr. Öte yandan “teksir etmekte” oldu÷u gibi iletiúim listeleri ile herhangi bir
mesaj aynÕ anda binlerce, hatta milyonlarca kiúiye ulaútÕrÕlarak kitlesel bir etki yaratÕlmaktadÕr. Keza, sinema ve müzik endüstrisinin üretimleri internet ortamÕnda oynatÕlmakta ve televizyonlar gibi web camlarla canlÕ yayÕn yapÕlmaktadÕr.
Eskiden yüz yüze pazarlamada kullanÕlan katalogdan satÕú metotlarÕ ise,
úimdi internetin en önemli pazarlama yöntemi haline gelmiútir. Çok geliútirilmiú
yöntemle ve mahalledeki bakkaldan veya Amerika’daki bir kitapçÕdan istenilen
ürünü internet kullanarak sipariúle temin mümkündür. Keza, kitaplar, dergiler,
makaleler bilgisayar ekranÕna “indirilerek” okunabilmektedir. Teknolojinin geliúti÷i alanlarda müzik yapÕtlarÕ, oyunlar ve bilgisayar programlarÕ gibi bazÕ ürünleri
kiúisel bilgisayarlara download edip kullanmakta veya bilgisayarla arama motorlarÕ üzerinden bilgi toplama ve bilgi iletme úeklinde çok çeúitli hizmetler yapÕlabilmektedir. ønsanlar, bankalara da gitmekten kurtulup; oturduklarÕ yerden,
evlerinden, ofislerinden veya seyahat halinde iken elektronik bankacÕlÕk sistemi
ile paralarÕnÕ ve di÷er yatÕrÕm araçlarÕnÕ kullanabilmekte3 ve de÷erlendirebilmek-

3

en yüksek çÕktÕ÷Õ ülkeyse Türkiye (%90). GlobeScan’in BBC World Service için yaptÕ÷Õ
araútÕrma, internete serbest eriúime çok güçlü bir halk deste÷i oldu÷unu ortaya koydu.
Ankete katÕlan 27 bin kiúinin yüzde 79’u “ønternet eriúimi temel bir hak olarak kabul edilmelidir” önermesine “Kesinlikle katÕlÕyorum” ve “Büyük ölçüde katÕlÕyorum” yanÕtÕnÕ verdi.
Halen internet kullananlar arasÕnda internet eriúiminin “tüm insanlar için temel hak” olarak tanÕmlanmasÕnÕ do÷ru bulanlarÕn oranÕ yüzde 87 olurken, internet kullanmayanlarÕn
yüzde 70’i internete ba÷lanma hakkÕnÕn olmasÕ gerekti÷ini söyledi. DünyanÕn en yaygÕn
internet kullanÕmÕna sahip ülkesi olan Güney Kore’de halkÕn yüzde 96’sÕ, bunu bir ‘insan hakkÕ’ olarak tanÕmladÕ. AraútÕrmanÕn analiz raporunda, hükümetlerin halkta oluúan
bu talebi karúÕlama sorunuyla karúÕ karúÕya kalacaklarÕ belirtildi. UluslararasÕ Telekomünikasyon Birli÷i hükümetlerin internet eriúimini de yol, su, elektrik gibi temel altyapÕ gereklili÷i olarak görmesi gerekti÷ini söyledi. Dünyada en az 1 mbps hÕzÕnda internet ba÷lantÕsÕnÕ bir ‘insan hakkÕ’ olarak tanÕmlayan ilk ülkeler Finlandiya ve Estonya olmuútu.
Birleúmiú Milletler de küresel internet iletiúiminde sÕnÕrlarÕn kaldÕrÕlmasÕ, sansür uygulamalarÕnÕn azaltÕlmasÕ ve herkese eriúim sa÷lanmasÕ gibi hedeÀer belirlemiú durumda.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25066506/ (25.04.2010).
Türkiye Bankalar Birli÷i’nin üyesi bankalardan internet bankacÕlÕ÷Õ hizmeti veren 26 bankanÕn bilgilerinden oluúan internet bankacÕlÕ÷Õ raporuna göre, internet bankacÕlÕ÷Õ yapmak
üzere sistemde kayÕtlÕ olan ve en az bir kez ‘’login olmuú’’ toplam bireysel müúteri sayÕsÕ,
Mart 2010 itibariyle 13 milyon oldu. Son bir yÕl içerisinde ‘’login olmuú’’ toplam bireysel
müúteri sayÕsÕ ise 7 milyon kiúi olarak gerçekleúti. Ocak-Mart 2010 döneminde 5,4 milyon
bireysel müúteri tarafÕndan en az bir kez internet bankacÕlÕ÷Õ iúlemi yapÕlÕrken, bu miktar,
toplam kayÕtlÕ bireysel müúteri sayÕsÕnÕn yüzde 40’ÕnÕ oluúturdu. AynÕ dönemde, aktif bireysel müúteri sayÕsÕnda bir önceki yÕlÕn aynÕ dönemine göre 561 bin kiúi, bir önceki 3 aylÕk döneme göre ise 31 bin kiúi artÕú yaúandÕ. ønternet bankacÕlÕ÷Õ yapmak üzere sistemde
kayÕtlÕ olan ve en az bir kez ‘’login olmuú’’ kurumsal müúteri sayÕsÕ ise Mart 2010 itibariyle
1,5 milyon kiúi oldu. BunlarÕn yüzde 39’u Ocak-Mart 2010 dönemi içerisinde en az bir kez
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tedir. AyrÕca internet, bir reklâm mecraÕ olarak yazÕlÕ ve görsel medya ile yarÕúÕr hale gelmiútir4. Pek çok ülkede devlet hizmetleri büyük ölçüde sanal ortamdan
sunulmaya baúlanmÕútÕr. Home Office denilen ev iúyerleri yaygÕnlaúmakta; insanlar
özellikle Büyükúehirlerin trafi÷inde büyük binalarda toplu olarak çalÕúmak için iúyerlerine uzun, zahmetli ve masraflÕ ulaúÕm yöntemleri kullanmak yerine evlerinden
sanal a÷lar üzerinden iúlerini görmektedir. Sanal a÷lar üzerinden büro hizmetlerinin
görülmesi özellikle büyük úirketler ve kamu yönetimi açÕsÕndan vakit, hÕzlÕ ve kaliteli iú üretimi ve hizmetlerinin daha ucuz finansmanÕ gibi önemli sonuçlar do÷urmaktadÕr. Hatta öyle ki, biliúim teknolojisi yo÷un hizmet üretiminin iúsizli÷i özellikle
kamu yönetimindeki istihdamÕ daraltacak özellikler taúÕmasÕ dolayÕsÕyla bir baúka
boyutuyla tartÕúÕlmaktadÕr. Ülkemizde de e- devlet hizmeti uygulamalarÕ önemli geliúmeler kaydetmiútir. Bu çalÕúma içinde ayrÕ bir bölüm olarak anlatÕlmaktadÕr.
Biliúim ortamÕnda, “siber/sanal alemde” durum bugün böyledir de, gelecekte ne
olacaktÕr; hiç tasavvur ve tahayyül edenimiz var mÕ ?
Kuúkusuz ki, gelecekte geliúen teknoloji ve ilerleyen ve hÕzla dolaúan bilim/bilgi
dolayÕsÕyla siber/sanal alem ve sa÷ladÕ÷Õ imkanlar daha da büyüyecektir.
Bugün teknolojik geliúmeler göstermektedir ki bilgisayar, televizyon, radyo, video, müzik dinleme aletleri, sinema, kitap, gazete ve dergi gibi yayÕn araçlarÕ tek
bir makinede bir arada bireye sunulabilecektir. Bu kitle iletiúim aracÕ aynÕ zamanda
telefon, telgraf, faks ve di÷er kiúisel iletiúim olanaklarÕnÕ da kullanÕcÕlarÕna sunacaktÕr. ønternete ba÷lanabilen televizyon kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Büyük ve çok yer
kaplayan pek çok elektronik araç, artÕk tek bir ince ekran üzerinde ve bir iúlemci
makinede toplanmaktadÕr. Klavye ve mouse (fare) uzaktan kumandalÕ cihaz haline

4

iúlem yaparken, son bir yÕl içerisinde ‘’login olmuú’’ kurumsal müúteri sayÕsÕ 709 bin kiúi
seviyesinde gerçekleúti. ønternet bankacÕlÕ÷Õ için kayÕt yaptÕran ve en az bir kez ‘’login olmuú’’ toplam bireysel ve kurumsal müúterilerin yüzde 40’Õ Ocak-Mart 2010 döneminde
en az bir kez internet bankacÕlÕ÷Õ iúlemi yaparken, aynÕ dönemde toplam aktif müúteri sayÕsÕnda bir önceki yÕlÕn aynÕ dönemine göre 587 bin kiúi, bir önceki 3 aylÕk döneme göre
ise 32 bin kiúi artÕú oldu. 2010 yÕlÕnÕn ilk çeyre÷inde internet bankacÕlÕ÷Õ ile gerçekleútirilen
11,8 milyon adet yatÕrÕm iúleminin hacmi 70,5 milyar lira olurken, bir önceki çeyre÷e göre
iúlem hacminde 2,7 milyar lira tutarÕnda bir artÕúa ulaúÕldÕ. AynÕ dönemde yatÕrÕm iúlemleri
dÕúÕndaki ¿nansal iúlemlerin toplam adedi 69 milyon, tutarÕ ise 163 milyar lira seviyesinde
gerçekleúti. http://www.ntvmsnbc.com/id/25085473/ (27.04.2010)
Örne÷in, øngiltere’de ilk kez internette reklam harcamalarÕ televizyona verilen reklam
harcamasÕnÕ geçti. Ülkede, televizyon reklamlarÕ yüzde 16.1 gerileyerek 1.64 milyar øngiliz sterlini olurken, internete verilen reklamlarÕn toplamÕ yüzde 4.6 artarak 1.75 milyar
sterline yükseldi. Birleúik KrallÕk ønternet Reklâm Bürosu ile Price Waterhouse Coopers
¿rmasÕnÕn ölçümlerine göre, 2009’un ilk yarÕsÕnda ülkede yapÕlan reklâm harcamalarÕnÕn toplamÕ, 2008’in ilk yarÕsÕna kÕyasla yüzde 16 geriledi. Raporda “ekonomik durgunluk yüzünden reklâm harcamalarÕnÕn televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel mecralardan dijital ortamlara kaydÕ÷Õ” yorumu yapÕldÕ. ønternet sitelerine verilen reklâmlarÕn
yüzde 19’u teknoloji ¿rmalarÕndan gelirken, onu telekomünikasyon, ¿nans ve e÷lence
sektörleri izledi. http://www.ntvmsnbc.com/id/25005373/ (25.04.2005)
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gelmiútir. Nitekim; internetin insanlarÕn hayatÕndaki yerini tesbit için yapÕlan araútÕrmalarÕn bulgularÕ artÕk insanlÕ÷Õn interneti aúacak bir iletiúim modeli çÕkÕncaya kadar internetten vazgeçemeyece÷ini ortaya koymaktadÕr5.
Teknoloji merkezlerinin ve araútÕrma geliútirme uzmanlarÕnÕn yeni hedefinde
“ekran”Õ sanal hale getirmek yer almaktadÕr. Yani bilgisayardaki hard disk kutusu gibi
bir úey, evin ya da iúyerinin bir köúesinde duracak, istendi÷inde uzaktan kumanda
dü÷mesine basÕldÕ÷Õnda havada sanal bir ekran açÕlacak ve bu ekran istenilen boyutta kullanabilecektir. Telefon çalÕnca bu aletten havaya telefon görüntüsü çizilecek
ve telefonla konuúmak mümkün olacaktÕr. Bu ekranÕn bir köúesinde borsadaki koúuúturma izlenirken, di÷er köúede “Güney Afrika’da safari yapan kardeúle” görüntülü
telefonla konuúmak, di÷er yanda ise evden web cam ile yeni aldÕ÷Õ giysileri gösteren “eúlerle” iletiúim kurmak imkânÕ do÷acaktÕr... Yine cep telefonlarÕndan verilen bir
komutla havada sanal ekran açÕlabilecektir. Bu ekran üzerinden foto÷raf kamerasÕnÕn ayarlanmasÕ úeklinde klavye görüntüsünü yine cep telefonundan masaya yansÕtmak mümkün olacak; üstelik bütün bunlar için herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan saatlerce her tür iletiúimi kurabilmek hayatÕn bir parçasÕ haline dönüúecektir.
Bunlar bir fantezi veya kehanet midir? Ya da çok uç futürolojik çÕkarÕmlar mÕdÕr?
Kuúkusuz ki hayÕr. Bundan 10 yÕl önce bile cep telefonlarÕnÕn bu denli yaygÕnlaúaca÷ÕnÕ, kiúisel bilgisayarlarÕn artÕk milyonlarla üretilece÷i, internetin insan hayatÕnÕ
bu kadar kapsayaca÷Õna dair acaba ne kadar fikir, öngörü sahibiydik? Milyonlarca
sayfalÕk kütüphaneleri dolduracak basÕlÕ materyaller, artÕk elektronik kütüphanelerde
yer kaplamaksÕzÕn, istenilen bilgiyi uzun uzun aramalara gerek bÕrakmaksÕzÕn ulaúÕlabilir olmaktadÕr. Milyarlarca sayfalÕk bilgi birikimlerine birkaç tuúa dokunmakla
eriúilebilmektedir. Örne÷in, yayÕn hayatÕnda 137 yÕlÕ geride bÕrakmÕú olan “Populer
Science” dergisi, tüm sayÕlarÕnÕn yer aldÕ÷Õ arúivini internete taúÕmÕútÕr. Bu arúivin
gözden geçirilmesi bile bilim ve teknolojinin hangi hÕzla geliúti÷ini görebilmek açÕsÕndan yararlÕ olacak, gelecek öngörüleri açÕsÕndan da ufuk açÕcÕ olacaktÕr6.
5

6

BBC Dünya Servisi için aralarÕnda Türkiye’nin de bulundu÷u 26 ülkede yapÕlan bir araútÕrmaya katÕlan web kullanÕcÕlarÕn ço÷u internetin hayatlarÕna getirdi÷i de÷iúime olumlu
bakÕyor. AraútÕrmaya katÕlanlarÕn yüzde 78’i, internetin kendilerine daha fazla özgürlük
getirdi÷i hissine kapÕldÕklarÕnÕ söylerken; interneti, birúeyler ö÷renmek için iyi bir alan olarak görenlerin oranÕ yüzde 90. interneti kullanma gerekçeleri olarak da úu hususlarÕ öne
çÕkarÕyorlar: Her tür bilgiyi bulma: % 47, øletiúim kurma: % 32, E÷lence kayna÷Õ, olma: %
12, Ürünleri-hizmetleri araútÕrma: % 5, Kiúisel pro¿l yaratma: % 3. Görüúleri alÕnanlarÕn
yüzde 51’i de, Facebook ya da MySpace gibi sosyal iletiúim sitelerinde zaman geçirmekten zevk aldÕklarÕnÕ belirtti. ønternete yönelik bu büyük ilgiye karúÕn, araútÕrma ayrÕca çok
sayÕda web kullancÕsÕnÕn bazÕ kaygÕlarÕnÕ da gözler önüne serdi. “ønternet, görüúlerimi dile
getirmek için güvenilir bir ortam de÷il” diyenlerin oranÕ yüzde 48. Bu oran Almanya’da
yüzde 72, Güney Kore’de yüzde 70, Fransa’da yüzde 69, Japonya’da yüzde 65. http://
www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/03/100308_bbc_poll.shtml (27.04.2010)
En eski ve halen en çok satan popüler bilim dergilerinden Popular Science, 137 yÕllÕk arúivini internete taúÕdÕ. Google Books iúbirli÷iyle www.popsci.com/archives adresinde kullanÕcÕya sunulan binlerce sayfa içinde, özel arama motoru kullanÕlarak sözcük veya söz-
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HâlihazÕrda gelinen teknolojik seviye ile görüntü ve ses iletilebilmektedir. Nitekim, IBM firmasÕ, internetin bilgisayar kullanmadan bütün dünyada yaygÕnlaúmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla konuúan web (spoken web) üzerinde çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir. Konuúan web, cep telefonu üzerinden ses etkileúimi aracÕlÕ÷Õyla insanlarÕn
bilgiye eriúmesini ve iúlem yapmasÕnÕ sa÷lamayÕ hedeflemektedir. Yeni teknoloji,
bilgisayar ve metin arabirimleri yerine cep telefonu ve sesin kullanÕmÕyla insanlarÕn iletiúim yollarÕnÕ tamamÕyla de÷iútirmeyi amaçlamaktadÕr. Son geliúmelere baktÕ÷ÕmÕzda koku iletiminin denendi÷ini ve neredeyse baúarÕldÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Yani
görüntülü telefonda “annemiz ile konuúurken”, mutfakta onun piúirdi÷i yeme÷in kokusu da, “kullandÕ÷Õ margarinin lezzeti de” telefonda iletiliyor olabilecektir. Yine içinde
ekran barÕndÕran bir gözlükle televizyon seyrederken vücuda takÕlan bazÕ tellerle
dokunma duygusunun yaúatÕldÕ÷Õ deneyler yapÕldÕ÷ÕnÕ biliyoruz.
Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) rakamlarÕna göre, ülkemizde yayÕnlanan periyodik yayÕnlarÕn toplam sayÕsÕ 4208’dir. Yani ülkemizde günlük gazeteler dâhil her
türlü haftalÕk, aylÕk gazete ve dergilerin sayÕsÕ budur (Dergiler %56.1’i). BunlarÕn
yÕllÕk tirajÕ ise toplamda 1.62 milyar civarÕndadÕr (Gazete tirajlarÕ: %94.6’sÕ)7. Peki,
herkesin “sanal matbaasÕnÕ kurup, sanal gazetesini, dergisini çÕkarma” imkanÕ buldu÷u sanal ortamÕnda ne kadar yayÕn bulundu÷unu tahmin edebiliyor musunuz?
Ülkemizde, yazÕlÕ basÕnÕn yÕllÕk toplam tirajÕnÕn internet ortamÕndaki günlük “tÕk”larÕn
bile çok gerisinde kaldÕ÷ÕnÕ hiç düúündünüz mü? Üstelik, ülkemizde her evde bilgisayar olmadÕ÷Õ, hatta internet eriúiminin bulunmadÕ÷Õ gerçe÷ine ra÷men…
Ülkemizde 17,5 milyon sabit telefon, (2008)8 abonesi bulunmaktadÕr. TÜøK tarafÕndan yayÕnlanan Hane halkÕ Biliúim Teknolojileri KullanÕmÕ araútÕrmasÕna göre göre ha-

7

8

cük grubu bazÕnda arama yapÕlabiliyor. Arama sonucunda bulunan makaleler, yanÕnda
o makalenin yer aldÕ÷Õ sayÕnÕn kapa÷Õ ve yayÕn bilgileriyle sÕralanÕyor. DahasÕ görüntülenen makalenin sayfalarÕ, ilk yayÕnlandÕ÷Õ tarihteki úekliyle, hatta o zamanki reklam ve
ilanlar da dahil olmak üzere görüntüleniyor. Her sayÕ içinde de kelime bazÕnda arama
yapÕlabiliyor, bulunan kelimeler metinde sarÕyla iúaretleniyor. ølk sayÕsÕ MayÕs 1872’de
yayÕmlanan Popular Science dünyanÕn en eski popüler bilim dergisi ünvanÕnÕ taúÕyor.
E÷itimli kesim için geniú kapsamlÕ bir bilim dergisi olarak yola çÕkan dergi, 10 yÕl sonra
daha anlaúÕlÕr ve kitleleri kapsayÕcÕ bir yayÕna dönüúmüútür. Dergide, Charles Darwin,
Thomas Henry Huxley, Louis Pasteur, Henry Ward Beecher, Charles Sanders Peirce,
William James, Thomas Edison, John Dewey ve James McKeen Cattell gibi pek çok
bilim insanÕnÕn makaleleri yer almÕútÕr.http://www.ntvmsnbc.com/id/25066798
http://74.125.77.132/search?q=cache:JBcSS-4_0L8J:www.masalca.com/deniz-uzaycevre-bilimleri/73806-turkiyede-yayincilik sektoru.html+T%C3%BCrkiyede+yay%C4%
B1nlar%C4%B1n+toplam+tiraj%C4%B1&cd=6&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (22.04.2010)
Türkiye iletiúim sektörünün ana faaliyet alanlarÕ ve bu alanlara göre ¿rma da÷ÕlÕmlarÕ úöyledir: Sabit telefon: Bu alanda faaliyet gösteren 55 adet iúletmeci bulunmaktadÕr. PazarÕn % 93’ü, Türk Telekom’un hâkimiyetinde bulunmaktadÕr ve toplam ciro büyüklü÷ü
yaklaúÕk 7,7 milyar TL, sabit telefon pazarÕ ciro büyüklü÷ü ise 5,9 milyar TL’dir. Pazarda
faaliyet gösteren alternatif iúletmecilerin toplam pazar payÕ ise % 7 olup bu ¿rmalarÕn
toplam ciro büyüklükleri 460 milyon TL’dir. ønternet: Bu alanda faaliyet gösteren 10 adet
iúletmeci bulunmaktadÕr. Geniúband internet Türkiye’de %98,3 oranÕnda ADSL teknolojisi
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nelerin %38’inden fazlasÕnda ønternet eriúimi oldu÷u ve ADSL ba÷lantÕ tipinin %98’lik
bir oran ile en tercih edilir ba÷lantÕ yolu oldu÷u belirlenmiútir. 2009 yÕlÕ içinde geniúbant abone sayÕsÕ 2008’e göre 1 milyona yakÕn artmÕú ve 6.2 milyonu geçmiútir. Ülkemizde geniúbant internet eriúiminde kablo internete göre daha yaygÕn olarak kullanÕlan ADSL hizmetini perakende bazda büyük ço÷unlukla TTNET sa÷lamaktadÕr.
Hane halkÕ biliúim teknolojileri kullanÕmÕna iliúkin raporda ønternet kullanan bireylerin
%56’sÕnÕn oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için ønterneti kullandÕ÷Õ belirlenmiútir. ønternet kullanan bireylerin %88’den fazlasÕnÕn ønternet üzerinden
hiç mal veya hizmet satÕn almamÕú olmasÕ dikkat çekmektedir. Kablo TV abone sayÕsÕ 2008 yÕlÕna göre de÷iúmemiú ve 1,15 milyon civarÕnda kalmÕútÕr9.
Öte yandan, Bakanlar Kurulu 19 AralÕk 2008’de AB, Bilgi Toplumu ve Medya
faslÕnÕ da müzakereye açmÕútÕr. Bu fasÕlda Türkiye’nin üç ana konuda AB’ye
uyumu gerekmektedir: Buna göre, Türkiye, mevzuatÕnÕ AB’nin elektronik iletiúime iliúkin müktesebatÕ ile bilgi toplumu hizmetleri müktesebatÕna uyumlu hale
getirecek,. gerekli pazar araútÕrmalarÕnÕ yaparak ve AB müktesebatÕna uyumlu
yetkilendirme süreciyle, sektördeki hakim operatörlere karúÕ rekabet ortamÕnÕ
sa÷layacak önlemleri alacak, elektronik iletiúimde AB müktesebatÕna uyumu
ve telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kuruluúun saydam, öngörülebilir ve ba÷ÕmsÕz iúleyiúini sa÷layabilecek idari kapasiteyi oluúturacaktÕr. Üniversitelerin ve Ulusal YargÕ A÷Õ Projesinin (UYAP) kendi geniúbant a÷larÕ bulunmaktadÕr. e-Sa÷lÕk giriúimi veri alÕú veriúi için kendi a÷ÕnÕ kurmayÕ önermektedir.

9

ile sa÷lanmaktadÕr Kablo internet kullanÕm oranÕ AB’de %15,3 iken Türkiye’de sadece
%1,13’tür. Türk Telekom’un sahibi oldu÷u TTNet pazarÕn %92,8’ine, alternatif iúletmeciler
%5,9’una, Türksat ise %1,3’üne sahiptir. Bu alandaki toplam ciro büyüklü÷ü yaklaúÕk 1,8
milyar TL’dir.GSM: Bu alanda 3 úirket faaliyet göstermektedir. Bu ¿rmalarÕn toplam ciro
büyüklü÷ü ise 12,2 milyar TL’yi bulmaktadÕr.Kablo TV: Bu alanda 1 úirket faaliyet göstermekte olup, pazarÕn tamamÕna hâkim olan bu ¿rmanÕn ciro büyüklü÷ü yaklaúÕk 100 milyon TL’dir. Bkz. www.tuketiciler.org/images/File/iletisim_Raporu_hsk.DOC (26.04.2010)
27 Eylül-1 Ekim 2009 tarihleri arasÕnda gerçekleútirilen 10. UlaútÕrma ùurasÕ kapsamÕnda,
Haberleúme Sektörü ana baúlÕ÷Õ altÕnda, 2023 yÕlÕna kadar gerçekleútirilmesi planlanan ve Biliúim Teknolojilerini de ilgilendiren hedeÀer ele alÕnmÕútÕr: Bu kararlarÕn
bir kÕsmÕ úöyledir: Biliúim sektörünün 160 milyar dolara, geniúbant abone sayÕsÕnÕn
2013’te 12 milyona, 2023’te 30 milyona ulaúmasÕ. Ülke genelinde ¿ber optik a÷ÕnÕn
kurulmasÕ ve Türkiye’nin bölge ülkeleri arasÕnda ¿ber kesiúim noktasÕ (hub) olmasÕ. Eve
kadar ¿ber ve geniúbant kablosuz eriúim teknolojilerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ. Uçtan uca IP
ve IPv6 uygulamalarÕna yönelik düzenlemelerin yapÕlmasÕ. UluslararasÕ biliúim úirketlerinin Ar-Ge merkezlerinin Türkiye’de kurulmasÕnÕn sa÷lanmasÕ amacÕyla biliúim vadisi
OSB projesinin gerçekleútirilmesi. Mobil terminal cihazlarÕ üretimi ve söz konusu cihaz
ihracatÕnÕn ithalatÕ geçmesi. Türkiye’nin Avrupa’nÕn ça÷rÕ merkezi üssü olmasÕ. Serti¿kasyon verecek laboratuarlarÕn faaliyete geçirilmesi.Türkiye’nin 2023 yÕlÕnda küresel BøT
pazarÕnda söz sahibi en az bir ulusal úirkete, en az bir ulusal markaya, tasarÕm ve standardÕyla bize ait en az bir ulusal ürüne sahip olmasÕ. Kamu kurumlarÕnÕn yaptÕklarÕ alÕmlarda ve düzenlemelerde Ar-Ge’yi teúvik edecek önlemlerin uygulanmasÕ. Kiúisel verilerin yasadÕúÕ ve kötü amaçlÕ kullanÕmÕnÕ önleyecek düzenlemelerin geliútirilmesi.
http://www.tbd.org.tr/resimler/ekler/56f391937dfd439_ek.pdf (26.04.20109
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ønternet hizmetlerinin sa÷lanmasÕnda rekabetin artmasÕ, yerel a÷Õn paylaúÕma
açÕlmasÕ ve (Wi-MAX gibi) yeni teknolojilerin lisans almasÕ internet eriúimini artÕrabilir ve maliyetleri düúürebilir. ønternete ülke çapÕnda ucuz eriúim ønternet kullanÕmÕnÕ kolaylaútÕrÕr. Birçok ülke ønternetin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ ve vatandaú ve iúletmeler tarafÕndan kullanÕmÕnÕ bilgi toplumunun geliútirilmesinde ulusal düzeyde stratejik
bir hedef olarak görmüú ve hÕzlÕ geliúmeyi teúvik için farklÕ teknolojiler, lisanslama
yöntemleri ve kamu-özel kesim ortaklÕklarÕm kullanan stratejiler geliútirmiúlerdir.
ønternet bir kamu malÕ olarak de÷erlendirilebilece÷inden ve hem ekonomik ve
sosyal kalkÕnma hem de daha açÕk, hakkaniyetli ve eriúilebilir bir toplum için gerekli oldu÷undan, devletlerin ülke çapÕnda ønternet eriúimini teúvik etmesi için sa÷lam gerekçeleri vardÕr. Rekabetçi bir özel sektörün e-ticareti kullanabilecek kapasiteyi geliútirmesi gereklidir. ønternet kullanÕcÕ sayÕsÕnÕn azlÕ÷Õ e-ticaretin geliúimini
yavaúlatÕr. Ba÷lantÕ ücretlerinin yüksekli÷i, altyapÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmamasÕ ve Internet
üzerinden sunulan içerik ve hizmetlerin geliúmemesi de kullanÕcÕ sayÕsÕnÕn artmasÕnÕ engeller. 2009 sonu itibariyle Dünya ønternet kullanÕcÕ sayÕsÕ 1.668.870.408’dir.
Tahmini Dünya nüfusunun 6.767.805.208 oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda Dünya ønternet kullanÕm oranÕ (penetrasyon) %24,7’dir. 2000-2009 yÕllarÕ arasÕnda Dünya internet kullanÕcÕ sayÕsÕnda %362,3‘lÕk artÕú olmuútur. Aúa÷Õdaki tablo ve grafiklerde
dünya üzerindeki internet kullanÕcÕlarÕnÕn ve penetrasyon oranlarÕnÕn kÕtalara göre
da÷ÕlÕmÕ verilmektedir.

ArtÕú
(2000-2009)

KullanÕm
(%)

4.514.400

65.903.900

6.7

1.354 9

3.9

3.808.070.503

114.304.000

704.213.930

18.5

516.1

42.2

Avrupa

803.850.858

105.096.093

402.380.474

50.1

282.9

24.2

Orta Do÷u

202.687.005

3.284.800

47.964.146

23.7

1.360 2

2,9

Kuzey Amerika

340.831.831

108.096.800

251.735.500

73.9

132,9

15.1

586.662.

18.068.919

175.834.019

30.0

873.1

10.5

Avusturalya

37.700.480

7.620.019

20.838.019

60.1

173.4.

1.2

Toplam

67.805.208

360.985.492 1.668.870.408

24.7

362.3

100.0

Afrika
Asya

Latin Amerika

KullanÕcÕ
sayÕsÕ–son
veriler

991.002.342

Bölgeler

Nüfus (2009
tahmini)

Penetrasyon
(%Nüfus)

KullanÕcÕ sayÕsÕ
(31 AralÕk 2000)

Tablo 1: Dünyada İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri

Kaynak: Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ (TøB)
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KÕtalara göre internet kullanÕcÕ sayÕsÕ itibariyle % 42,2 ile Asya KÕtasÕ ilk sÕrada,
% 24,1 ile Avrupa ikinci sÕrada bulunmaktadÕr. ønternet kullanÕcÕ sayÕlarÕna ülkelere göre bakÕldÕ÷Õnda Çin yaklaúÕk 298 milyon kullanÕcÕ ile ilk sÕrayÕ almaktadÕr.
ABD’deki kullanÕcÕ sayÕsÕ ise yaklaúÕk 227 milyondur. Bu iki ülke dünya internet nüfusunun üçte birini oluúturmaktadÕr. Aúa÷Õdaki tabloda internet kullanÕcÕ sayÕlarÕna
göre ilk 20 ülke verilmektedir.
Tablo 2: Dünyada İnternet Kullanıcı Sayısına Göre İlk 20 Ülke

Kaynak: Internet World Stats

YukarÕda tabloda yer alan 20 ülke dünya internet kullanÕcÕlarÕnÕn %76,8’ini oluúturmaktadÕr. Ancak, bu ülkelerin internet penetrasyon oranlarÕ ortalamasÕ10 %28,6
düzeyindedir. En fazla internet kullanÕcÕsÕnÕn oldu÷u Çin’de bile penetrasyon oranÕ
%22,4’dür. ønternet penetrasyon oranÕnÕn en yüksek oldu÷u ülke %76,1 ile Güney Kore’dir. Di÷er yandan, OECD ülkeleri’nde geniúbant11 aboneli÷ine iliúkin veriler de úöyledir:
10

11

Penetrosyon: Bir co÷ra¿ bölgede bir ürünün veya promosyonun kiúilere ulaúÕm yüzdesi.
Burada penetrosyon oranÕ: toplam aboneli÷in nüfusa bölümü, anlamÕna kullanÕlmaktadÕr.
Geniúbant kavramÕ, yüksek hÕzlÕ internet ba÷lantÕsÕnÕ ifade etmek için kullanÕlmaktadÕr.
Geniúbant kavramÕ içinde yer alan belli baúlÕ eriúim türleri olarak DSL (SayÕsal abone
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Tablo3: OECD Ülkelerinin Genişbant Abone Sayıları, 2008
SÕra

Ülke

Geniúbant abone sayÕlarÕ

1

ABD

77.437.868

2

Japonya

30.107.327

3

Almanya

22.532.000

4

Fransa

17.725.000

5

øngiltere

17.725.660

6

Kore

15.474.931

7

øtalya

11.283.000

8

Kanada

9.577.648

9

øspanya

9.156.969

10

Meksika

7.604.659

11

Hollanda

5.855.000

12

Türkiye

5.736.619

13

Avusturalya

5.368.000

14

Polonya

3.995.458

15

Belçika

2.962.450

Kaynak: TøB

Türkiye OECD Ülkeleri arasÕnda geniúbant abone sayÕsÕ itibariyle 12. sÕrada
yer almaktadÕr.

hattÕ), kablo, ¿ber optik ve kablosuz (sabit telsiz eriúim hizmetleri, uydu, 3G, wimax ve
wi-¿ gibi) teknolojiler sayÕlabilir. Geniúbant ile internetin kullanÕldÕ÷Õ alanlar ve kullanÕlma
yo÷unlu÷u da artacaktÕr. Geniúbant kullanÕmÕ; e÷itim, gelir, yaú, cinsiyet ya da eriúim
yeri gibi sosyo-ekonomik özelliklere göre de÷iúiyor. Genç, yüksek ö÷renimli, gelir seviyesi yüksek erkekler genel olarak internet eriúimini daha sÕk ve farklÕ sanal faaliyet türleri için kullanÕyorlar.
http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri
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Tablo 4: AB Ülkelerinde Bireylerin İnternet Kullanımı (2009 - %)
Ortalama günlük veya
hemen hemen her
gün internet kullanan
bireyler (%)

ønternet üzerinden özel kullanÕm
için ürün veya hizmet satÕn alan
veya sipariú veren 16-74 yaú
arasÕndaki bireyler (%)

Yaú 16-24

Yaú 16-74

Toplam

Erkek

KadÕn

73
77
63
62
88
80
88
58
57
68
69
70
61
83
82
83
74
81
90
70
77
71
41
82
78
87
87
83
73
69
94
89
36

48
56
31
34
72
55
54
40
27
39
50
40
34
47
43
71
46
45
73
48
39
33
19
47
49
68
73
60
37
37
82
76
25

37
36
5
24
64
56
17
37
10
23
45
12
16
19
8
58
16
34
63
41
23
13
2
24
28
54
63
66
10
3
44
70
5

40
41
5
27
66
60
16
37
13
26
46
16
20
19
9
65
17
39
66
46
26
15
2
25
29
54
65
70
11
3
45
74
6

34
30
4
21
61
53
17
36
7
20
43
9
13
19
8
52
15
29
59
36
21
11
2
23
27
53
61
62
9
2
42
65
3

EU27
Belçika
Bulgaristan
Cek C.
Danimarka
Almanya
Estonya
ørlanda
Yunanistan
øspanya
Fransa
Italya
Güney KÕbrÕs R .Y.
Latvia
Litvanya
Luxembourg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
øsveç
øngiltere
HÕrvatistan
Makedonya
øzlanda
Norveç
SÕrbistan

Kaynak: EUROSTAT
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82

:

:

Bulgaristan

83

Çek C.

95

Belçika

Geniúbant
ba÷lantÕsÕ

KarÕúÕk
geniúbant
ba÷lantÕsÕ)

93

EU27*

ønternet
eriúimi

ønternet
eriúimi

Tablo 5: AB Ülkelerinde Girişimlerin İrternet Erişimi ve E-Ticaret-Girişimler
Tarafından Gerçekleştirilen İnternet Erişimi ve Genişbant Bağlantısı, Ocak-2009 (%)

Luxembourg

96

87

Macaristan

87

74

68

Malta

94

93

77

Hollanda

96

86

Danimarka

98

82

Avusturya

98

76

Almanya

97

88

Polanya

90

58

Estonya

95

86

Portekiz

93

82

ørlanda

91

76

Romanya

72

40

Yunanistan

89

81

Slovenya

96

85

øspanya

95

93

Slovakya

98

78

Fransa

96

92

Finlandiya

100

94

øtalya

94

83

øsveç

95

88

Güney KÕbrÕs

88

82

øngiltere

91

85

Latvia

87

61

HÕrvatistan

95

72

Litvanya

95

57

Norveç

97

88

Belçika verileri yetersiz olduğundan kullanılmamıştır.

Kaynak: EUROSTAT
2009 yÕlÕ sonu itibariyle Türkiye’de yaklaúÕk 6,4 milyon internet abonesi bulunmaktadÕr. Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemine göre 31 AralÕk 2008 tarihi itibarÕyla
Türkiye nüfusu 71.517.100 kiúidir. Nüfusun 35.901.154’ünü erkek, 35.615.946’sÕnÕ
ise kadÕnlar oluúturmaktadÕr. Türkiye’de ortalama hane halkÕ büyüklü÷ünün dört civarÕnda oldu÷u düúünüldü÷ünde, yaklaúÕk 18 milyon hanehalkÕ bulunmaktadÕr. Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemi verilerine göre 16-74 yaú gruplarÕ arasÕndaki nüfusumuzun büyüklü÷ü yaklaúÕk 50 milyondur.
2009 yÕlÕnda gerçekleútirilen Hane halkÕ Biliúim Teknolojileri KullanÕm AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre hanelerin % 30,0’Õ ønternet eriúimine sahiptir. ønternet eriúimi olmayan hanelerin % 30,1’i evden ønternete ba÷lanmama nedeni olarak ønternet kullanÕmÕna ihtiyaç duymadÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. ADSL % 85,6 ile Türkiye’de
kullanÕlan en yaygÕn ønternet ba÷lantÕ türüdür.
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Tablo 6: Hanelerde İnternet Kullanımı Göstergeleri, 2007-2009.
T e me l göste rge le r, 2007 - 2009

%
50

38,0

40

40,1
35,9

38,1

33,4
30,1

30,0
30

20

25,4
19,7

10

0
Ýnternet eriþimi ola n ha ne
ora ný

16 - 74 ya þ grubu bireylerde
bilgis a ya r kulla ným ora ný

2007 (*)

2008 (*)

16 - 74 ya þ grubu bireylerde
internet kulla ným ora ný

2009

(*) 2007 ve 2008 yılı sonuçları yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.

Kaynak: TÜøK.

AraútÕrma sonuçlarÕna göre 16–74 yaú grubundaki bireylerde bilgisayar ve ønternet kullanÕm oranlarÕ sÕrasÕyla erkeklerde % 50,5 ve % 48,6, kadÕnlarda % 30,0
ve % 28,0’dÕr. Bireylerin % 35,6’sÕ bilgisayar, % 34,0’Õ ønternet kullanmÕútÕr. Bilgisayar kullanan bireylerin % 61,2’si bilgisayarÕ, ønternet kullanan bireylerin % 59,3’ü ise
ønterneti hemen hergün kullanmÕútÕr. Bu dönemde, bilgisayar kullanÕlan yerler; %
65,1 ile ev, % 32,0 ile iúyeri, % 21,1 ile ønternet kafe, ønternet kullanÕlan yerler ise;
% 57,6 ile ev, % 32,4 ile iúyeri, % 24,1 ile ønternet kafe olarak sÕralanmaktadÕr.
Bilgisayar ve ønternet kullanÕm oranlarÕnÕn en yüksek oldu÷u yaú grubu 16–24
yaú grubudur. Bu oranlar tüm yaú gruplarÕnda erkeklerde daha yüksektir. E÷itim
durumuna göre incelendi÷inde ise yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarÕ en yüksek bilgisayar ve ønternet kullanÕm oranlarÕna sahiptir.
Anket uygulama dönemindeki iúgücü durumu dikkate alÕndÕ÷Õnda, iúverenlerde bilgisayar ve ønternet kullanÕm oranlarÕ sÕrasÕyla % 67,8 ve % 66,1 iken, ücretli ve maaúlÕ çalÕúanlarda % 58,6 ve % 56,8’dir. AynÕ oranlar iúsizlerde sÕrasÕyla
% 43,2 ve % 41,6’dÕr.
ønternet kullanan bireylerin % 72,4’ü e-posta göndermek-almak, % 70’i gazete ya da dergi okumak, % 57,8’i sohbet odalarÕna mesaj ve anlÕk ileti gönder-
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mek, % 56,3’ü oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için ønterneti
kullanmÕútÕr.
ønternet kullanan bireylerin kiúisel kullanÕm amacÕyla internet üzerinden mal
veya hizmet sipariúi verme ya da satÕn alma oranÕ % 11,8’dir. Sipariú verme ya da
satÕn alÕúÕn en son yapÕldÕ÷Õ zamana göre % 5,8’i son üç ay içerisinde, % 2,7’si üç
ay ile bir yÕl arasÕnda, % 3,3’ü ise bir yÕldan uzun süre önce gerçekleútirilmiútir. ønternet kullanan bireylerin % 88,2’si ise ønternet üzerinden hiç mal veya hizmet sipariúi vermemiú ya da satÕn almamÕútÕr. Son 12 ayda ønternet üzerinden mal veya
hizmet sipariúi veren ya da satÕn alan bireyler en fazla elektronik araç (cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatÕcÕ v.b) almÕúlardÕr.
Tablo 7: Türkiye’de İnternet Aboneleri Sayısı (2009)
2008

2009

5.009.135

6.057.986

Kablo internet

43.072

114.264

ISDN

15.719

15.211

Uydu

6.884

7.117

-

218.812

5.074.810

6.413.390

ADSL

Mobil internet
Toplam
Kaynak: TøB.

Giriúimlerde bilgisayar kullanÕm ve ønternet eriúimine sahiplik oranlarÕ 2009 yÕlÕ
sonu itibariyle sÕrasÕyla %90,7 ve %90,7’ye yükselmiútir. ønternet eriúimine sahip
giriúimlerin web sayfasÕna sahiplik oranlarÕ 2008 yÕlÕ Ocak ayÕnda %62,4 iken 2009
yÕlÕ sonunda %58,7’a düúmüútür.
2009 yÕlÕ Ocak ayÕnda ønternet eriúimi olan giriúimlerde en çok kullanÕlan ønternet ba÷lantÕ tipi %94,6 ile DSL (ADSL, vb.)’dir.
2008 yÕlÕ Ocak ayÕnda, ønternet eriúimine sahip giriúimlerin %77,6’i ønterneti “bankacÕlÕk ve finansal hizmetler” için ve %33,4’ü “e÷itim ve ö÷retim” için kullanmaktadÕr.
2009 sonunda ønternet eriúimine sahip giriúimlerin %76,3’ü ønterneti “bankacÕlÕk ve
finansal hizmetler” için ve %31,6’sÕ “e÷itim ve ö÷retim” için kullanmaktadÕr.
2009 yÕlÕ AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre 2007 yÕlÕnda web sayfasÕna sahip olan
giriúimlerin, bu sayfalar üzerinden sunduklarÕ hizmetler sÕrasÕyla %77,9 ile “ürün
kataloglarÕna ve fiyat listelerine eriúimi sa÷lamak”, %44,5 ile “giriúim tarafÕndan
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üretilen ürünlerin pazarlanmasÕ” ve %28,4 ile “satÕú sonrasÕ destek hizmetleri
sa÷lanmasÕ”dÕr.
Giriúimlerin 2008 yÕlÕ AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre 2007 yÕlÕnda kamu kurum
ve kuruluúlarÕ ile iletiúimde ønterneti kullanma oranÕ %68,8’dir. AraútÕrmada “bilgi
almak” amacÕ ilk sÕrada yer alÕrken, bunu “form almak (indirmek)” takip etmektedir. Kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile iletiúimde ønterneti kullanmayan giriúimlerin belirtti÷i en önemli neden yüz yüze görüúmeyi tercih etmeleridir.
2008 yÕlÕ AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre 2007 yÕlÕnda ønternet eriúimine sahip giriúimlerin %17,4’ü biliúim teknolojileri ile ilgili bir güvenlik problemi ile karúÕlaúmÕútÕr. 2008 yÕlÕ Ocak ayÕnda bilgisayar kullanÕlan giriúimlerin %12,5’u biliúim uzmanÕ
istihdam etmiútir. 2008 yÕlÕ AraútÕrmasÕ sonuçlarÕna göre 2007 yÕlÕnda ønternet eriúimine sahip giriúimlerin % 15.4’ü ønternet üzerinden sipariú vermekte iken, % 9.4’ü
ise internet üzerinden sipariú almaktadÕr12.
Tablo 8: Girişimlerde Yıllara Göre Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web
Sayfası Sahipliği

Kaynak: TÜøK

12

Bkz. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (28.04.2010). TÜøK
Haber Bülteni SayÕ:202, 20 KasÕm 2009.
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Devlet, okul kaynaklarÕnÕn toplum tarafÕndan kullanÕmÕ yoluyla daha fazla eriúim sa÷lamak, rekabeti ve kamu-özel kesim ortaklÕklarÕnÕ artÕrarak eriúim maliyetlerini düúürmek gibi çeúitli çabalarla internet kullanÕmÕnÕ yaygÕnlaútÕrmayÕ amaçlamaktadÕr.
VatandaúlarÕn çevrimiçi olmasÕnÕ amaçlayan di÷er çabalar, Türkçe içeri÷i artÕrmak ve daha yüksek de÷erli e-hizmetler sunmak gibi ønternet kullanma iste÷ini arttÕrmaya yöneliktir. Ancak, internet kullanÕmÕndaki de÷iúme hÕzÕnÕn yavaúlÕ÷Õ, sayÕsal
uçurumu azaltmak için daha fazla çabanÕn gerekti÷ini göstermektedir.
Di÷er yandan, dünyadaki internet kullanÕcÕlarÕnÕn günümüzdeki tahmini sayÕsÕnÕn
1 milyar 750 milyonu, bir günde gönderilen elektronik postalar tahmini toplam sayÕsÕnÕn 150 milyarÕ, Bir günde internet ortamÕna eklenen bloglar :305 bini, Google’da
bir günde yapÕlan aramalar :1 milyar 600 bini buldu÷unu da belirtmeliyiz13.
YukarÕdaki tablolardan da görülece÷i üzere, internet kullanÕmÕ gerek ülkemizde
gerek dünyada giderek çok daha yaygÕnlaúmakta, kullanÕm alanÕnÕ geniúletmekte,
günlük hayatÕn akÕúÕnda bulunan her konuda interneti iliúkilendirmek mümkün olmaktadÕr. ønternetin ülkemizde AB ülkelerine göre daha az yaygÕn bir kullanÕm alanÕnda bulunmasÕ elbette ki do÷al karúÕlanmalÕdÕr. Ancak, yÕllar itibariyle kullanÕmdaki artÕú da gözden uzak tutulmamalÕdÕr.
KÕsacasÕ, günümüz dünyasÕnda internet gittikçe yaygÕnlaúmaktadÕr. ønternet,
hayatÕmÕzdaki bu kapsayÕcÕ yeri ile insanlÕk açÕsÕndan “tekerlek” ve “ateú” kadar
önemli bir buluú olmuútur, dersek herhalde abartmÕú olmayÕz… ùurasÕ muhakkak
ki, internet ile yakÕn gelecekte Ivan Goncharov’un romanÕndaki “Oblamov” gibi hiç
evden çÕkmadan tüm dünyayÕ kucaklayabilece÷iz. O hayal dünyasÕnda bunu yapÕyordu, biz ønternet kullanarak yapaca÷Õz.
Ancak internet kullanmak göründü÷ü kadar sadece kolaylÕklar getiren ve hiç
sorunu olmayan bir iú de÷ildir. Bu “iú” gerçekten çok ciddi tehlikeler de içermektedir.
Sözgelimi, internet ortamÕnda bir yazÕyÕ görüp, “öfkelenir” ve interaktif ortamda,
yazÕnÕn altÕna bir yorum yaparsÕnÕz ancak Türk Ceza Kanunu’na göre suç oluúturan bir fiilden ötürü yargÕlanabilirsiniz. Ya da sanal bir alÕúveriú sitesinden CD aldÕktan sonra, ertesi gün internet korsanlarÕ tarafÕndan kredi kartÕnÕzdan 3000 dolar para çekildi÷ini görürsünüz. BilgisayarÕnÕzda çok gizli bir proje geliútirirsiniz, siz
bundan milyon dolarlar kazanmak için birileri ile görüúürken bakarsÕnÕz ki, bir gece
bilgisayara giren “virüs” ile kopyalanan o proje baúkalarÕ tarafÕndan yapÕlmÕú ve sizin hedefledi÷iniz milyon dolarlarÕ internet korsanlarÕnca kazanÕlmÕú veya sinema
sanatçÕsÕ kÕz arkadaúÕ ile yaúadÕ÷Õ bir fanteziyi cep telefonuna kaydeden sporcu13

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/03/100308_bbc_poll.shtml (27.04.2010).
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nun yaptÕ÷Õ gibi, iliúkileri bitti÷inde “o anÕ hatÕrlatmak” için tanÕdÕ÷Õ, tanÕmadÕ÷Õ herkese maille yollayanlara da rastlamak mümkündür…
Öte yandan interneti düzenlemek gerçekten çok büyük zorluklar içermektedir. BunlarÕn baúÕnda úüphesiz ki, internetin bir mekânla sÕnÕrlÕ olmamasÕ gelmektedir. Suç söz konusu oldu÷unda genel olarak bilgisayarÕn veya servis sa÷layÕcÕnÕn oldu÷u mekân dikkate alÕnmaktadÕr. Ancak, bu durum bilgisayarÕn sahibinin
suç iúledi÷i anlamÕna da gelmeyebilmektedir. Di÷er yandan kimliklere iliúkin ciddi
bir sorun vardÕr ki, özellikle anlÕk iletiúim sa÷layan programlarda, chat odalarÕnda,
messengerde, kiúiler gerçek kimliklerini, yaúlarÕnÕ, cinsiyetlerini birbirlerinden gizleyerek veya istedikleri gibi aktararak iletiúim kurabilmektedir. Yine 18 yaúÕn altÕnda
oldu÷u halde üstünde oldu÷unu söyleyerek yaúÕna uygun olmayan internet ortamlarÕna eriúen çocuklar da olabilmektedir. ønternet ortamÕndan fikir ve sanat eserleri
korsanlÕ÷Õ, tüketicinin yanÕltÕlmasÕnÕ, aldatÕlmasÕnÕ beraberinde getiren organizasyonlar artÕk sÕklÕkla rastladÕ÷ÕmÕz fiiller halini almÕútÕr.
Bu kitap, internetin giderek yaygÕnlaúan bu kullanÕm alanlarÕnda ortaya çÕkabilecek sorunlara karúÕ hukuki yollarÕn irdelenmesi maksadÕyla kaleme alÕnmÕútÕr.
Öncelikle, internet alanÕna iliúkin kavramlar üzerinde durulmakta, akabinde internet
suçlarÕ, siber veya sanal suçlar dedi÷imiz hususlarda ulusal ve uluslar arasÕ yaklaúÕmlara gönderme yapÕlarak ülkemizdeki bürokratik yapÕ, mevzuat úekillenmesi
ve hayatÕn her alanÕnda internet yoluyla iúlenen/ iúlenmesi muhtemel suçlara yönelik Türk hukuk düzenlemeleri aktarÕlmaktadÕr.
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I. Bölüm
İnternetin Tarihi Gelişimi ve
Ülkemizdeki Kamusal İlişkiler

A. İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BAZI KAVRAMLAR
BilgisayarlarÕn, çeúitli yöntemlerle birbirine ba÷lanabilir hale gelerek bilgisayar
a÷larÕnÕ oluúturmaya baúlamasÕ, biliúim teknolojisinin dünyada bilginin küreselleúmesini ve kendisini daha hÕzlÕ üretmesini ve dönüútürmesini sa÷layan bir geliúme
olmuútur. Kuúkusuz ki, teknolojik geliúmeleri tetikleyen en önemli olay, dünya çapÕndaki küçüklü büyüklü bilgisayar a÷larÕnÕn kurulmasÕ ve varlÕ÷Õ de÷il, bütün bilgisayar a÷larÕnÕ kapsayan genel bir a÷ olan “ønternet”in tesis edilmesi olmuútur.14
ønternet, birden fazla haberleúme a÷ÕnÕn (network), birlikte meydana getirdikleri bir iletiúim ortamÕdÕr. Bu iletiúim a÷larÕ, bilgisayarlar ile örülmüútür. Yani, internet bilgisayarlar arasÕnda kurulmuú bir haberleúme a÷ÕdÕr. ønternet, kiúilerin dünya
üzerinde birbirleri ile çok geniú amaç ve içerikte iletiúim kurmalarÕnÕ, bilgi alÕúveriúinde bulunmalarÕnÕ sa÷layan ortak iletiúim alt yapÕsÕdÕr.15 Ancak, internet dünyadaki bilgi a÷larÕnÕn tamamÕ olmayÕp, dünya çapÕnda çok sayÕda bilgisayara ve
bilgisayar a÷larÕna ba÷lantÕ kurabilen ve bunu dünya çapÕnda kabul edilen bilgi
a÷larÕ protokolüne (TCP/IP) ba÷lÕ olarak, özel bir a÷ mimarÕnÕn tanÕnmasÕ vasÕtasÕyla gerçekleútirerek bilgiye eriúim sa÷layan bir bilgi a÷ÕdÕr.16 Belli bir merkezi olmayan, geniú seviyede planlanmÕú hiyerarúik bir yapÕsÕ bulunmayan küresel bir a÷
14

15

16

Hatice AkÕncÕ, A. E. AlÕç, C. Er; Türk Ceza Kanunu ve Biliúim SuçlarÕ, ønternet ve Hukuk, Der: Yeúim M. Atamer, østanbul, 2004.s.166.
Volkan SÕrabaúÕ, ønternet ve Radyo Televizyon AracÕlÕ÷Õyla Kiúilik HaklarÕna Tecavüz (ønternet Rejimi) Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2003.s.522.
Yavuz Kaplan, ønternet OrtamÕnda Fikri HaklarÕn KorunmasÕna Uygulanacak Hukuk,
Seçkin YayÕnevi, Ankara, 2004, s.33.
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yapÕsÕ olarak da nitelendirilen17 internet, kiúilerin dünya üzerinde birbirleri ile çok
geniú amaç ve içerikte iletiúim kurmalarÕnÕ, bilgi alÕp vermelerini sa÷layan bir ortak
haberleúme altyapÕsÕ olarak dünya yüzünde gerçekten hÕzla yaygÕnlaúmÕútÕr.18 ønternet sözcü÷ünde yer alan “net” ifadesi bilgisayar a÷Õ anlamÕna gelmektedir. Bu
a÷larÕn birbirleriyle ba÷lantÕ kurmalarÕ ile geliúen bir “A÷ Sistemi” ortaya çÕkmaktadÕr. Bu a÷ sistemi aracÕlÕ÷Õyla iletiúim kuran milyonlarca bilgisayar birbirlerine haber ve bilgi iletmektedir19. Bu a÷, ortamda yer alan her türlü bilgiye ulaúÕm kolaylÕ÷Õ
sa÷ladÕ÷Õ gibi, dünyanÕn farklÕ yerlerindeki kullanÕcÕlarÕn birbirleriyle iletiúim kurmalarÕna imkân sa÷lamÕútÕr.20
Günümüzde kiúilerin birbirleriyle yazÕlÕ, sesli ve görüntülü olarak iletiúim kurulabildi÷i kiúisel ve kitle iletiúim yöntemlerinden en önemli ve yaygÕn olarak kullanÕlanlarÕndan birisi de internettir. Ama öncelikle internet için söylenmesi gereken husus bir biliúim sistemi oldu÷udur. Geniú anlamda biliúim sistemi, bilgi ve
verileri otomatik olarak iúleyen bir sistemdir. Milattan önce sayma iúlemine yarayan abaküs ile baúlayÕp 1800’lü yÕllarda hesap makinelerinin geliútirilmesi ile
ortaya çÕkan bilgisayar 1945’lerde askeri amaçlarla geliútirilmiú; 1970’lerden itibaren ise hafÕzasÕnÕn yükselmesi ve iúlem hÕzÕ ile artÕk vazgeçilmez bir tekno organ olmuútur.
ønternetin tarihçesine baktÕ÷ÕmÕzda askeri amaçlarla Amerika Birleúik Devletleri (ABD) tarafÕndan geliútirildi÷ini görmekteyiz. 1957 yÕlÕnda Sovyetler Birli÷i’nin
Sputnik uydusunu uzaya göndermesinin ardÕndan Amerika, ortaya çÕkacak bir savaú veya karÕúÕklÕk halinde DünyanÕn çeúitli yerlerine yerleútirilmiú savaú sistemlerini bir bilgisayar a÷Õ ile yönetme kararÕ vermiútir. Bu do÷rultuda merkeze ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ olmayan ayrÕ ayrÕ çalÕúabilen bilgisayarlardan oluúan bir a÷ kurulabilmesi
hedeflenmiútir. Bu amaçla Savunma BakanlÕ÷Õ’nda ARPA isimli bir birim oluúturulmuú ve bu birim bazÕ askeri projelerin birbirinden uzakta olan bilgisayarlarÕn birbirine ba÷lanmasÕ yoluyla desteklenmesi üzerine çalÕúmalara baúlamÕútÕr. Önce
ABD’nin California ve Utah eyaletleri arasÕnda dört ayrÕ merkez arasÕnda 1969 yÕlÕnda bilgi transferi gerçekleútirilmiú, sonra bu model geliútirilerek ARPANET isimli
askeri bir bilgisayar a÷Õ kurulmuútur. ARPANET’e ba÷lÕ bilgisayarlar farkÕ tipte olduklarÕ için TCP/IP adÕ verilen bir dil geliútirilerek bu bilgisayarlar arasÕnda iletiúim
kurmaya baúlanmÕútÕr. 1980 yÕlÕnda TCP/IP protokolü sivil kullanÕma da açÕlmÕútÕr.
Bilgisayarlar arasÕnda iletiúim sa÷layacak bu ortak dilin sivil hayatta kullanÕlmasÕ
açÕlmasÕ sonucu 1980’li yÕllarda øngiltere ve Japonya gibi ülkelerdeki bilgisayarlar
birbirleriyle iletiúime geçebilmiúlerdir. 1989 yÕlÕnda Cenevre’deki bir araútÕrma mer17

18

19
20

Ali Karagülmez, Biliúim SuçlarÕ ve Soruúturma Kovuúturma Evreleri, Seçkin YayÕnlarÕ,
Ankara 2005., s.36.
Sait Güran, Teoman Akünal, Koksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen,
Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, østanbul, 2000, s.11.
Hasan SÕnar, ønternet ve Ceza Hukuku, østanbul, 2001 s.21
Murat Önemli, ønternet SuçlarÕyla Mücadele Yöntemleri, (yayÕmlanmamÕú yüksek lisans
tezi) TODAøE, Ankara, Nisan 2004, s.9.
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kezinde World Wide Web (www) geliútirilerek internet kullanÕcÕlarÕnÕn birbirleriyle
daha rahat iletiúim kurmalarÕ sa÷lanmÕú, 1990 yÕlÕnda ise World Wide Web’in dayandÕ÷Õ en temel dosya protokolü olan Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) geliútirilmiútir. Özel sektör kuruluúlarÕnÕn 1990’lÕ yÕllarda kendi a÷larÕnÕ geliútirmeleri
sonucu internet askeri ve resmi kurumlarÕn yönlendirmesinden çÕkmÕú günümüzdeki halini almÕútÕr.21
ønternetin daha iyi anlaúÕlabilmesi için öncelikle bilgisayardan baúlayarak en çok
kullanÕlan bazÕ kavramlarÕ úu úekilde tanÕmlayabiliriz.
Bilgisayar, kullanÕcÕlardan aldÕ÷Õ verilerle aritmetik ve mantÕksal iúlemleri yapabilen ve yaptÕ÷Õ iúlemlerin sonuçlarÕnÕ saklayabilen, saklanan bilgilere istenildi÷inde ulaúÕlabilen elektronik bir makinedir. Bir baúka úekilde de, uzun ve karmaúÕk
hesaplarÕ dahi büyük bir hÕzla yapabilen, lojik (mantÕksal) ba÷lantÕlara dayalÕ karar
verip, iúlem yürüten “makine” olarak tanÕmlanabilir.22
Veri, biliúim sistemlerinin en temel birimidir. Biliúim sistemlerinin amacÕ, veriyi
saklamak, iúlemek ve sonuç çÕkarmaktÕr. Veri, bilgilerin belirli bir formata dönüútürülmüú halidir23. Baúka bir tanÕmla “...bilgisayar tarafÕndan iletiúim, açÕklama ve
iúlem amacÕyla herhangi bir amaç, konu, durum, koúul, fikir ya da di÷er unsurlarÕ açÕklamak için (ve) sayÕlarÕ, harfleri, simgeleri belirtmek üzere kullanÕlan genel
terim”dir.24 Veri; her türlü bilginin, bilgisayarÕn iúlem yapabilece÷i, sonuçlar üretebilece÷i, saklayabilece÷i ve gerekti÷inde yeniden okuyabilece÷i úekilde sayÕsal birimlere dönüútürülmüú halidir.25
Bilgisayar programÕ, bir bilgisayar sisteminin özel bir iúlem veya görev yapmasÕnÕ sa÷layacak düzene konulmuú komut dizilimidir. Bir baúka tanÕmla, BilgisayarÕn çalÕúmasÕnÕn temelinde iúletim sistemi adÕ verilen ve bilgisayarÕn çalÕúabilmesi için gerekli veriler, komutlar ve dosyalarÕ içeren ana program vardÕr. Bilgisayar
açÕldÕ÷Õ zaman harekete geçen ve otomatik olarak yüklenen dosyalar ve komutlar, kullanÕcÕnÕn bilgisayarda iúlem yapabilmesini sa÷layan zemini oluútururlar. øúletim sistemine bilgisayarÕn ruhu diyebiliriz. Dos, Windows, Linux, Zenix gibi farklÕ
iúletim sistemleri mevcuttur. øúletim sistemi de temelde bir bilgisayar programÕdÕr
ve bilgisayarÕn hangi durumda nasÕl davranmasÕ gerekti÷ini bildiren komutlar içerir. Bilgisayar komutlarla hareket eder, Bilgisayar programlarÕ da bilgisayara komut
21
22

23

24

25

Bkz. H.SÕnar, s.22-23
Turhan Özkan, Bütün Yönleriyle Bilgisayar ve Basic Programlama Dili EsaslarÕ, østanbul, 1992, s.3.
R.YÕlmaz YazÕcÕo÷lu, Bilgisayar SuçlarÕ Kriminolojik Sosyolojik ve Hukuki BoyutlarÕ øle,
Alfa yayÕnlarÕ, østanbul, 1997, s.29.
A. Caner Yenidünya ve O. De÷irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Biliúim
SuçlarÕ, Legal YayÕncÕlÕk, østanbul, s.48. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleúmesi, madde
1.
Murat Volkan Dülger, Biliúim SuçlarÕ, Seçkin YayÕnevi, Ankara 2004, s.48.
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veren ve belli durumlarda belli úekilde çalÕúmasÕnÕ düzenleyen, iúlemleri sÕraya koyan, belli yapÕlar oluúturabilen komut dizilimleridir26.
Arayüz (interface), farklÕ iki yazÕlÕm, iki donanÕm ya da yazÕlÕm-donanÕm arasÕndaki uyumu sa÷lamak, istenmeyen etkileri önlemek amacÕyla kullanÕlan ortak
sÕnÕr olarak tanÕmlanabilir. Daha genel anlamda, bir mekanizma ile onun kullanÕcÕsÕ arasÕndaki etkileúime aracÕlÕk eden yüzeye, veya ortama denir. Bilgisayar teknolojisinde kullanÕlan arayüzler 2’ye ayrÕlÕr:Komut satÕrÕ arayüzü KullanÕcÕ yazarak
girdigi komutlarla iú görür. (Örnek: DOS) Grafiksel kullanÕcÕ arayüzü KullanÕcÕ fare,
oyun çubu÷u gibi yan araçlarla bir benzetmenin yardÕmÕ ile iú görür. (Örnek: Windows, KDE, Gnome)27.
TCP/IP Protokolü, “Bilgi a÷Õ” üzerindeki bilgi iletimi ve paylaúÕmÕ bazÕ kurallar dahilinde yapÕlmaktadÕr. Bu kurallara, internet protokolleri ya da TCP/IP (Transmission Control Protocol/ internet protocol) protokoller ailesi denir. Bu protokoller
adeta birbirleriyle iletiúim kuran milyonlarca bilgisayardan oluúan bir a÷da yer alan
farklÕ yapÕdaki bilgisayarlarÕn birbirleriyle iletiúim kurabilmeleri için oluúturulan bir
anlaúma dilidir. TCP/IP protokolünü oluúturan TCP mesajlarÕn do÷ru yere ulaútÕrÕlmasÕndan; IP ise adresleme sisteminden sorumludur. 28 TCP/IP protokolünün dÕúÕnda bazÕ anlaúma dilleri oluúturulmuúsa da genel olarak kabul görmedi÷inden
úu an için internet a÷Õnda en çok kullanÕlan anlaúma dili TCP/IP protokolüdür. ønternet üzerindeki bilgi iletimi ve paylaúÕmÕ bazÕ kurallar dâhilinde yapÕlmaktadÕr. Bu
kurallara kÕsaca “internet protokolleri”, ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.29 øngilizce Transport Control Protokol sözcüklerinin kÕsaltÕlmÕú hali olan “TCP” iletim
kontrol protokolü anlamÕna, “øP” ise internet protokolü anlamÕna gelmektedir. ønternet hizmetlerini kullanabilmek için gerekli olan tüm yazÕlÕmlar ve ba÷lantÕ yazÕlÕmlarÕ, TCP/IP protokolüne uygun olarak iletiúim kurarlar ve iúlev görürler.30Bu
protokollere örnek olarak, internet üzerindeki bilgisayarlar arasÕnda dosya alma/
gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletiúim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (internet üzerindeki
baúka bir bilgisayarda etkileúimli çalÕúma için geliútirilen *login* protokolü) verilebilir. AdÕnÕ sÕkça duydu÷umuz WWW (ya da web) ortamÕnda birbirine ba÷lanmÕú
26

27

28

29

30

http://74.125.77.132/search?q=cache:eQWWVDjgKTsJ:softwarehaber.blogcu.com/
bilgisayar-programciligi-bilgisayar-programi-programlama-dili-ne/2852013+bilgisayar+p
rogramlar%C4%B1+nelerdir&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (22.04.2010)
http://74.125.77.132/search?q=cache:WwYMpjdPui4J:baybul.com/ansiklopedikbilgiler/330181-arayuz-nedir.html+aray%C3%BCz+nedir&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
(22.04.2010)
Berrin Akbulut, Türk Ceza Hukukunda Biliúim SuçlarÕ, YayÕnlanmamÕú Doktora Tezi,
Konya, 1999 s.17
Özgür Eralp, “Biliúim Suçlusuna Giden Yol - IP”, http://www.turkhukuksitesi. com/hukukforum/art_showarticle.php?s=7944ddedb4e7157a0b8244ddab491df9& id=166 –
28.3.2005
M. V. Dülger, 2004, s.52.
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farklÕ türden objelerin iletilmesini sa÷layan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.31
World Wide Web (www) kÕsaca web; bir çok internet hizmetini birleútiren bir
araç olarak; yazÕ, resim, ses, video, animasyon gibi pek çok farkÕ nitelikteki verilere etkileúimli olarak ulaúmamÕzÕ sa÷layan çoklu bir hiper ortam sistemidir. Bütün bu farklÕ yapÕlardaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanÕlarak bir web
tarayÕcÕsÕnda görüntülenebilir. 32 Hiper ortam, bir dökümandan baúka bir dökümanÕn ça÷ÕrÕlmasÕna (navigate) imkan verir (iç içe dökümanlar). Bu ortamdaki her
veri (object), baúka bir veriyi ça÷Õrabilir (link). Link, aynÕ döküman içinde baúka
bir yere olabildi÷i gibi, fiziksel olarak baúka bir yerde de (internet üzerindeki herhangi bir makinada) olabilir. Bütün bu farklÕ yapÕdaki veriler uygun bir standart ile
bir arada kullanÕlÕp bir web tarayÕcÕsÕnda (web browser) görüntülenebilir. Web’in
di÷er bir iúlevi de, öteki bazÕ internet servislerini kendi içerisinde barÕndÕrmasÕdÕr (ftp, gopher, news, wais gibi). Web uygulamalarÕ (Web sayfalarÕ), web listeleyicilerinde/tarayÕcÕlarÕnda (Browser, Gezgin, TarayÕcÕ) görüntülenir. Web sayfalarÕ, baúka sayfalara ve de÷iúik türden verilere hiper linkler içermektedir. Buralara
fare (mouse) ile tÕklayarak, baúka sayfalara, oradan da baúka sayfalara geçmek
mümkündür. Bu aslÕnda çok basit bir bilgiye ulaúÕm modelidir. Web Sistemleri,
kullanÕlan platformdan ba÷ÕmsÕzdÕr. Bir Macintosh, Pc ya da Unix Web listeleyicisi aynÕ sayfalarÕ, aynÕ úekilde alÕrlar. SayfalarÕn alÕndÕ÷Õ web servisleri de farklÕ
bilgisayar platformlarÕnda olabilir. Web listeleyicileri ve web servis sa÷layÕcÕ ortamlar hemen hemen tüm dünyada her yerde vardÕr ve global olarak kullanÕmlarÕ üstel bir úekilde artmaktadÕr. Web yapÕsÕnÕn bu kadar çok kabul görmesinin
bazÕ sebeplerini sÕralamak gerekirse, herúeyden önce web açÕk bir sistemdir.
Platform, bilgisayar, iúletim sistemi vb ile ba÷ÕmlÕ de÷ildir. Web üzerinden pek
çok bilgi kayna÷Õna kolayca eriúilebilir. Web uygulamalarÕ geliútirmek ve bunlarÕ
kullanÕma sunmak çok kolaydÕr33
Web Browser (web tarayÕcÕsÕ), internet üzerindeki tüm bilgilere bakabilmek
ve bu bilgilerle etkileúim halinde olabilme imkanÕ veren bir uygulama programÕdÕr.
Web tarayÕcÕsÕ ile web adreslerine eriúilir.
Bilgisayar kullanÕcÕsÕnÕn internet aracÕlÕ÷Õyla bir Web hizmet merkezine ba÷landÕktan sonra tek seferde ekranÕna aktarabildi÷i yazÕ resim grafik veya ses bilgilerini
içeren farklÕ verilerden de oluúabilen web sayfasÕ, HTML (Hypertext Markup Language) adÕ verilen iúaretleme dili kullanÕlarak oluúturulur. Bu iúaretleme dili sayesinde bir web sayfasÕnda hangi kelime veya cümleye tÕklandÕ÷Õnda hangi sayfaya
ba÷lanÕlaca÷Õ web sayfasÕndaki resimlerin nereden alÕnaca÷Õ ve sayfaya iliúkin di31
32
33

Ö. Eralp, 2005.
Aslan ønan, ønternet El KitabÕ, østanbul, 1999 s.72
http://74.125.77.132/search?q=cache:DeFGoQ1-yAIJ:www.bilisimterimleri.com/bilgisayar_
bilgisi/bilgi/52.html+world+wide+web+nedir&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (22.04.2010).

33

Türkiye Bankalar Birli÷i
÷er unsurlar iúlev kazanÕrlar. 34 1994’ün sonlarÕnda en popüler ve yaygÕn kullanÕmÕ
olan Web Browser Mosaic idi. Bu yüzden Web denildi÷inde Mosaic akla gelirdi.
Netscape Navigator. Netscape’in ilk sürümü (1.0) 1994 sonlarÕnda çÕktÕ. 4.0 sürümünde, Netscape Composer (html editörü), Netscape Messenger (e-posta programÕ), Netscape Collabra (News ProgramÕ), ve Netscape Conference ile Navigator
birlikte gelmektedir. 7.0 çÕktÕ(2000) Netscape’in dÕúÕnda 1995’in ortalarÕnda, Microsoft, Mosaic tabanlÕ bir Web Listeleyicisi çÕkardÕ :Microsoft Internet Explorer. Di÷er
adÕyla a÷ tarayÕcÕsÕ, kullanÕcÕlarÕn a÷ sunucularÕ üzerinde yer alan HTML sayfalarÕnÕ açmasÕnÕ sa÷layan yazÕlÕmdÕr. ùu anda en yaygÕn kullanÕlan tarayÕcÕlar, Microsoft ønternet Explorer, Mozilla, Firefox, ve Safari’dir35.
Domain Name, (DNS, Domain Name System/ alan adÕ sistemi) olarak adlandÕrÕlan hiyerarúik bir isimlendirme sistemi ile (alan adÕ sistemi), internete ba÷lÕ bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS de aslÕnda bir TCP/IP
servis protokolüdür. DNS, ‘host’ olarak adlandÕrÕlan internete ba÷lÕ tüm birimlerin
yerel olarak bir a÷aç yapÕsÕ içinde gruplandÕrÕlmasÕnÕ sa÷lar. Bu úekilde, bütün adreslerin her yerde tanÕmlÕ olmasÕna gerek kalmaz.36 Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karúÕlÕk gelir, a.b.c.d úeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaralarÕ denir. Burada, a,b,c ve d 0-255 arasÕnda de÷iúen bir tam sayÕdÕr.
(32 bit adresleme sistemi). Her internet adresinin ilk kÕsmÕ bulundu÷u domain’in
network adresini, son kÕsmÕ ise makinenin (host) numarasÕ verecek úekilde ikiye
bölünür.37 ønternet üzerindeki her bilgisayarÕn o anda sadece kendisine ait olan bir
adresi vardÕr. Statik IP sürekli size ait olan bir IP adresinin olmasÕ ve bilgisayarÕnÕza
tanÕmlanmasÕdÕr.38 1992 yÕlÕndan beri. Avrupa’da IP numarasÕ da÷ÕtÕmÕ Yerel Internet KayÕt Merkezleri (Local Internet Registries) tarafÕndan yapÕlmaktadÕr. ABD’de
bulunan Global Internet Registry, Avrupa bölgesindeki IP numarasÕ da÷ÕtÕm yetkisini RIPE NCC (Réseaux IP Europens Network Coordination Center) organizasyonuna vermiútir. RIPE NCC’ de elindeki IP numarasÕ bloklarÕnÕ Avrupa’daki ülkelerde Yerel Internet KayÕt Merkezleri aracÕlÕ÷Õ ile da÷ÕtmaktadÕr. Türkiye de ise IP
numarasÕ da÷ÕtÕm yetkisi RIPE tarafÕndan ULAKBøM’e verilmiútir.39 Ülkemizde hali
34

35

36
37
38

39

Ahmet Turan Köksal, Oktay Dilek, Eser Sarp, Kim Korkar Bilgisayardan- ønternet, østanbul, 1999 s.50.
A÷ tarayÕcÕ modelleri: Gecko tabanlÕ olanlar, Mozilla, Mozilla Firefox, Netscape, Galeon, K-Meleon,Camino/ Internet Explorer tabanlÕ olanlar: Maxthon (Eski adÕ MyIE2),
NetCaptor, Crazy Browser, NeoP lanet, MSN Explorer, Windows Explorer, Avant Browser /KHTML tabanlÕ olanlar:Konqueror, ABrowse, Apple Safari OmniWeb (4.5 ve sonrasÕ) /Di÷er a÷ tarayÕcÕlarÕ: Opera,,Oregano, Amaya,iCab, NetPositive, OmniWeb, Dillo,
IBrowse, AWeb, Voyager, Espial Escape, HotJava, Arachne, Off By Oney Emacs/W3,
Grail, SkyKruzer /Metin tabanlÕ a÷ tarayÕcÕlar: ELinks, Lynx, w3m, Links, Netrik, bkz.
http://www.ebilge.com/56614/Web_tarayicisi_nedir.html (20.04.2010)
ønternet Adresi Nedir? http://www.insite.com.tr/index.asp? (10.1.2006)
Ö. Eralp, 2005.
Güven ùeker, “Biliúim SuçlarÕnÕn Delillendirilmesinde øzmir Emniyet Müdürlü÷ü Bilgi øúlem ùube Müdürlü÷ü UygulamasÕ”, Polis Dergisi, S.37, KasÕm-AralÕk 2003, s.74.
Ö. Eralp, 2005, daha geniú bilgi için bkz. http://www.insite.com.tr/index.asp?
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hazÕrda alan adÕ ve IP numaralarÕnÕn da÷ÕtÕmÕ ODTÜ, ULAKNET tarafÕndan yapÕlmaktadÕr40. ønternet a÷ÕnÕ oluúturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullanÕcÕlarÕn kullanÕmÕ için www.site_adÕ.com gibi kolay hatÕrlanÕr adreslere karúÕlÕk düúürülür. DNS sunucularÕ, internet adreslerinin IP adresi
karúÕlÕ÷ÕnÕ kayÕtlÕ tutmaktadÕr. Sistem makine isimlerini IP adreslerine, IP adreslerini ise makine isimlerine çevirir. Bir DNS istemci bir bilgisayarÕn ismine karúÕlÕk IP
adresini bulmak istedi÷i zaman isim sunucuya baúvurur. øsim sunucu, yani DNS
sunucu da e÷er kendi veritabanÕnda öyle bir ad varsa, bu ada karúÕlÕk gelen IP
adresini istemciye gönderir. DNS veritabanÕna kayÕtlarÕn elle, tek tek girilmesi gerekir. DNS üstlendi÷i görev gere÷i hÕzlÕ olmak zorundadÕr. Bu yüzden sorgulamalar
512 byteden küçük ise UDP üzerinden çalÕúacaktÕr. ønternet adresleri ilk önce ülkelere göre ayrÕlÕr. Adreslerin sonundaki tr, de, uk gibi ifadeler adresin bulundu÷u ülkeyi gösterir. Örne÷in tr Türkiye’yi, de Almanya’yÕ, uk øngiltere’yi gösterir. ABD adresleri için bir ülke takÕsÕ kullanÕlmaz çünkü DNS ve benzeri uygulamalarÕ yaratan
ülke ABD’dir. Öte yandan, ABD’ye özel kuruluúlar için us uzantÕsÕ yaratÕlmÕútÕr. ønternet adresleri ülkelere ayrÕldÕktan sonra com, edu, gov gibi daha alt bölümlere
ayrÕlÕr. Bu ifadeler DNS’de üst düzey (top-level) alan adlarÕna karúÕlÕk gelir. Üst düzey alan adlarÕ aúa÷Õdaki gibidir:
com : Ticari kuruluúlarÕ,.
edu : E÷itim kurumlarÕnÕ,
40

Nic.tr (“.tr” Alan AdlarÕ) Yönetimi, 1991 yÕlÕndan bu yana Türkiye’ yi ilk olarak ønternet’e
ba÷layan Orta Do÷u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde, ICANN ve IANA rehberli÷inde çalÕúmalarÕna devam etmektedir. “.tr” alan adÕ iúlemleri için gerekli olan politika ve
prosedürler, 1991-1998 yÕllarÕ arasÕnda, ODTÜ- Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ’nca oluúturulmuú ve uygulanmÕútÕr. Alan adÕ tescil ve destek iúlemleri, hÕzla artan iúlemler ve yönetim
yükü nedeniyle 1998 yÕlÕndan itibaren BøDB binasÕnda, ayrÕ bir birim olarak yürütülmektedir. Nic.tr (“.tr” Alan AdlarÕ) Yönetimi’nde güçler ayrÕlÕ÷Õ ilkesini uygulamak ve alan adÕ
da÷ÕtÕmÕnda “yasama”, “yürütme” ve “yargÕ” iúlevlerini ayÕrmak adÕna 2000 yÕlÕnda UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ, Internet Kurulu’ na ba÷lÕ olarak çalÕúan, sektör temsilcilerinin yer aldÕ÷Õ
ve 11 kurumsal üyeden oluúan “DNS ÇalÕúma Grubu” oluúturmuútur. Bu ba÷lamda,
2000 yÕlÕndan bu yana DNS ÇalÕúma Grubu politika ve kurallarÕ belirleme (yasama iúlevi), ODTÜ ise tahsis (yürütme) iúlevini yerine getirmektedir. Söz konusu çalÕúma grubu,
alan adlarÕ konusunda kamuoyunun katkÕ ve görüúlerini almak, çok sesli bir ortamda
de÷erlendirme yapmak, Türkiye’de ønternet Alan AdlarÕ’nÕn sa÷lÕklÕ geliúmesi için temel
öneriler oluúturmak ve bu önerileri Alan AdÕ Yönetimi (ODTÜ)’ne ileterek uygulanmalarÕnÕ sa÷lamak amacÕyla görev yapmaktadÕr. Internet kullanÕmÕndaki hÕzlÕ artÕú ve beraberinde ortaya çÕkan elektronik ticaretteki geliúmelerle birlikte, alan adlarÕnÕn önem ve
fonksiyonu her geçen gün daha çok artmakta, bu ise alan adlarÕ üzerindeki uyuúmazlÕklarÕ ortaya çÕkarmaktadÕr. Bütün dünyada oldu÷u gibi ülkemizde de alan adlarÕna iliúkin
uyuúmazlÕklar son yÕllarda artÕú göstermekte, bu uyuúmazlÕklarÕn çözümüne yönelik olarak gerek uluslararasÕ gerekse ulusal düzeyde tedbirler alÕnmaya, kurallar oluúturulmaya
çalÕúÕlmaktadÕr. Güçler ayrÕlÕ÷Õ ilkesinin di÷er bir iúlevi, dünyadaki örneklerine benzer bir
anlayÕúla, UyuúmazlÕklarÕ Çözüm MekanizmasÕ (UÇM)’dÕr. UÇM’ nin oluúturulmasÕna
yönelik çalÕúmalar, halen DNS ÇalÕúma Grubu koordinatörlü÷ünde devam etmektedir..
http://www.msxlabs.org/forum/ext.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.nic.tr%2F (22.04.2010)
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org : Ticari olmayan, hükümete de ba÷lÕ bulunmayan kurumlarÕ,
net : Internet omurgasÕ iúlevini üstlenen a÷larÕ,
gov : Hükümete ba÷lÕ kurumlarÕ,
mil : Askeri kurumlarÕ gösterir.
num : Telefon numaralarÕnÕ bulabilece÷iniz yerleri,
arpa : Ters DNS sorgulamasÕ yapÕlabilecek yerleri göstermektedir.
Bu isimlere yakÕn zaman önce biz veya tv gibi isimler da eklenmiútir41.
Alan adlarÕ, a÷aç yapÕsÕ denilen ve belli bir kurala göre dallanan bir yapÕda kullanÕlmaktadÕr. Amerika haricinde, internete baglÕ olan tüm ülkelerdeki adresler, o ülkenin ISO3166 ülkekodu ile bitmektedir. Türkiye’deki tüm alt alan adresleri, .tr ile
bitmektedir. Örne÷in; marine.ulakbim.gov.tr adresinde: tr Türkiye’yi, gov alt ala41

Ülkemizde alan adÕna iliúkin tarihsel süreç úu úekilde geliúmiútir: 1991: Türkiye internet’e
ba÷lanmÕú ve ICANN & ODTÜ “.tr” alan adÕ Da÷ÕtÕmÕ baúlamÕútÕr.1997: 30 Nisan 1997
tarihinden itibaren, mil.tr uzantÕlÕ alan adÕ, T.C. askeri kurum ve kuruluúlarÕna tahsis
edilmektedir. 1998: ODTÜ- BøDB tarafÕndan tüm Türkiye için tutulmakta olan DNS
(Domain Name System) kayÕtlarÕna baúvurularÕ kolaylaútÕrmak adÕna, WWW üzerinden etkileúimli olarak alÕnan baúvuru sistemini geliútirmek amacÕyla 2 yeni alan adÕ
sunumcusu devreye sokulmuútur. 16 Haziran 1998 tarihi itibariyle gen.tr (genel kullanÕm alan adÕ) baúvurularÕ kabul edilmeye baúlamÕútÕr. 1 Temmuz 1998 tarihi itibariyle
nom.tr (kiúisel alan adÕ) baúvurularÕ da kabul edilmeye baúlanmÕútÕr. 1999: Alan adÕ
tanÕmlamalarÕn daha hÕzlÕ ve organize yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla yeni bir veritabanÕ oluúturulmasÕ çalÕúmasÕ baúlatÕlmÕútÕr. 1999 sonu itibarÕ ile, ODTÜ’ye kayÕt ettirilmiú bulunan 14.477 adet alan adÕ tanÕmÕ bulunmaktadÕr. 2000: 2 KasÕm 2000 tarihinde, kamuoyunun katkÕ ve görüúlerini almak, çok sesli bir ortamda de÷erlendirme
yapmak, Türkiye’de ønternet Alan AdlarÕ’nÕn sa÷lÕklÕ geliúmesi için temel öneriler oluúturmak ve bu önerileri Alan AdÕ Yönetimi (ODTÜ)’ne ileterek uygulanmalarÕnÕ sa÷lamak amacÕyla DNS ÇalÕúma Grubu (DÇG) kurulmuútur. 2003: 26 MayÕs 2003 tarihinde
nic.tr alan adlarÕ sahipli÷inin güvenli÷ini esas alan, kullanÕúlÕ, web-tabanlÕ elektronik
bir sisteme geçiú yapmÕútÕr. Yeni sisteme geçiú öncesi toplam alan adÕ sayÕsÕ, 45.494
adettir. ølk av.tr (mesleki kullanÕm alan adÕ) uzantÕlÕ alan adÕ 29 Eylül 2003 tarihinde
tahsis edilmiútir. 2004: 8 AralÕk 2004 tarihi itibariyle dr.tr (mesleki kullanÕm alan adÕ)
baúvurularÕ kabul edilmeye baúlamÕútÕr. 2005: 25-26 Haziran 2005 tarihlerinde, toplumun ilgili kesimlerinden UyumsuzluklarÕ Çözüm MekanizmasÕ (UÇM) oluúturulmasÕna
yönelik görüú alÕú-veriúinde bulunabilmek amacÕ ile DNS ÇalÕúma Grubu (DÇG) tarafÕndan çalÕúma toplantÕlarÕ düzenlenmiútir. 2006: 04 AralÕk 2006’da Türkçe karekterli
alan adlarÕ tahsisi baúlamÕútÕr. 2007: 10 Ekim 2007’de, Nic.tr CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) tam üyelik baúvurusu kabul edilmiútir.
2008: 30 MayÕs 2008 tarihinden itibaren, tsk.tr uzantÕlÕ alan adÕ tahsis edilmektedir.
6 Eylül 2008 tarihinde “.tr” uzantÕlÕ alan adlarÕ mevcut kurallar dahilinde ve “RegistryRegistrar (KayÕt otoritesi - KayÕt operatörü)” iú modeli uygulamalarÕ ile tahsis edilmeye
baúlanmÕútÕr. 17 KasÕm 2008 tarihinde biz.tr, info.tr ve tv.tr uzantÕlarÕ belgesiz olarak
tahsis edilmeye baúlanmÕútÕr. 2010: 1 Ocak 2010 tarihinde mil.tr uzantÕlÕ alan adlarÕ
tahsisi durdurulmuútur.
http://www.msxlabs.org/forum/ext.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.nic.tr%2F (22. 04. 2010)
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nÕn devlet kurumu oldu÷unu, ulakbim bu devlet kurumunu marine bu kurumda
bulunan bir makinayi göstermektedir42.
Elektronik Posta (E-Mail, E-Posta), internete ba÷lÕ çok sayÕdaki kullanÕcÕnÕn birbirleriyle haberleúebilmek için kullandÕklarÕ elektronik mesaj iletim sistemidir.43 Internet hizmetleri içinde en çok kullanÕlan hizmet türü e-mail’dir. E-mail geleneksel posta
sistemi ile aynÕ iúleve sahip olan bir iletiúim türüdür.44 1971 yÕlÕnda geliútirilen e-mail
baúlangÕçta sadece düz yazÕ mesajlar göndermek amacÕyla kullanÕlabilirken, 1995’ten
itibaren teknolojik ilerleme ile, e-maille resim, ses, video, html dokümanlarÕ, çalÕúabilir
program vb. iletme mümkün hale gelmiútir.45 E-mail sisteminden yararlanabilmek için
kullanÕcÕlarÕn bir e-mail adresine sahip olmalarÕ gereklidir. E-mail adresleri, kullanÕcÕlara eriúim sa÷ladÕklarÕ servis sa÷layÕcÕ aracÕlÕ÷Õyla sa÷lanabilece÷i gibi, internet üzerinde bulunan çok sayÕdaki e-mail sistemlerinden de ücretsiz olarak temini mümkündür. Bir e-mail adresine sahip olan herkes, bir internet ba÷lantÕsÕnÕ kullanarak e-mailin
sa÷ladÕ÷Õ imkanlardan yararlanabilmektedir. AlÕcÕya gönderilen e-mail mesajlarÕ bilgisayarÕn belle÷ine veya CD/diskete kaydedilebilece÷i gibi bir yazÕcÕ yardÕmÕyla basÕlabilir veya baúka kullanÕcÕlara yine e-mail yoluyla gönderilebilir. Gönderilen e-mail mesajlarÕ, alÕcÕ için ayrÕlan dijital e-mail kutusunda depolanÕr ve alÕcÕ diledi÷i an herhangi
bir yerde bulunan internet ba÷lantÕsÕnÕ kullanarak e-mail kutusunu açar ve mesajlarÕna ulaúabilir. Elektronik postalarÕn çok güvenli oldu÷u söylenemez; e-mail bir yere
ulaúÕrken pek çok domain’den geçebilir ve buralarda istenilirse e-maillerin içeri÷ine
bakÕlabilir. ønternetteki güvenlik sorunlarÕ, ticari kullanÕmÕn artmaya baúladÕ÷Õ 1995’ten
itibaren ciddi olarak ele alÕnmÕútÕr. Birçok e-mail adresinin ana server’Õ, hosting’i Amerika Birleúik Devletlerinde yer almaktadÕr. DünyanÕn internet alt yapÕsÕna sahip olan
ülkesi de ABD oldu÷undan istenir ise bütün e-mailler ABD tarafÕndan okunabilmektedir. Okunmasa da e-maillerin bir kopyasÕ saklanmaktadÕr.
Posta Listeleri ve Haber GruplarÕ, internet belirli konularla grup oluúturan çok
sayÕda kiúi arasÕnda görüú ve düúünce alÕúveriúi veya tartÕúma olana÷Õ sa÷layan
bir araç olma özelli÷ini de taúÕr. Bu tartÕúma ortamlarÕ e-mail yoluyla oluúturulduklarÕnda buna posta listeleri denir. Bu gruplar haber grubu úeklinde özel bir nitelikte
de olabilir. Posta listeleri belirli bir konu üzerinde görüú, düúünce alÕúveriúinde bu42

43

44

45

http://74.125.77.132/search?q=cache:T6K45EtNQgAJ:www.mehmetduran.com/Blog.
aspx/Makale/DNS-(Domain-Name-System---Alan-Adi-Sistemi)/112+alan+ad%C4%B1
+sistemi+domain+name&cd=6&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (22,04.2010).
ATO(Ankara Ticaret OdasÕ), Elektronik Ticaret ve ønternet, Ankara 1999, s. 27; Recep
Baki Deniz., Internet’te Pazarlama ve Türkiye’deki BoyutlarÕ, østanbul 2001, s. 4; øbrahim
KÕrçova, PÕnar Oztürk., Internet’te Ticaret ve Hukuksal Sorunlar, østanbul Ticaret OdasÕ,
østanbul 2000, s. 9.
Sibel Özel., Medya ve Internet’te Kiúilik HakkÕnÕn KorunmasÕ, Ankara 2004, s. 151; M.
Teveto÷lu. (Derleyen), Biliúim Hukuku, Kadir Has Üniversitesi YayÕnlarÕ, 2006, M. F. YÕldÕrÕm / T. Memiú’in Tebli÷i, s. 514-532.
ATO,a.ge., s. 27; E-mail, esas olarak metin haline dönüútürülmüú yazÕlarÕn iletilmesinde
kullanÕlsa da, sayÕsallaútÕrÕlmÕú konuúmalar, gra¿k görüntüler ile her tür dosyanÕn ek úeklinde karúÕ tarafa ulaútÕrÕlmasÕnda da kullanÕlmaktadÕr.
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lunmak amacÕyla oluúturulan ve katÕlÕmcÕlarÕn e-mail adreslerinden oluúan ortamlardÕr. Bu gruptaki herhangi bir kiúi, e-mailini ilgili listeye gönderir, liste düzenleme
servisi de gelen bu e-maili bu gruba üye olan herkese da÷ÕtÕr.46 Bu ortam sayesinde birbirlerini tanÕmayan ancak ilgi konularÕ benzeyen kullanÕcÕlar aynÕ konuda
görüú bildirme ve tartÕúma yoluyla yeni düúünceler üretebilirler.
Haber gruplarÕnda ise, posta listelerinden farklÕ olarak üye olmak gerekmemektedir. Haber gruplarÕ, internet a÷Õ üzerinde tartÕúmalarÕn yapÕlabildi÷i bölümlere verilen isimdir.47 Bu bölümlere tüm kullanÕcÕlar tarafÕndan mesaj gönderilebilir ve di÷er
kullanÕcÕlar da bu mesajlarÕ izleyebilir.48 Haber gruplarÕnÕn mesajlarÕnÕn gönderilmesi NNTP isimli bir internet protokolü ile gerçekleútirilmektedir.49
Usenet (Dünya çapÕnda çoklu tartÕúma ve iletiúim platformu), konularÕna göre
hiyerarúik olarak sÕnÕflanmÕú binlerce haber grubundan oluúan ve dünyadaki milyonlarca kullanÕcÕnÕn çok de÷iúik konularda görüú ve düúüncelerini açÕklamak üzere yazÕlar ve haberler gönderdi÷i bir tartÕúma ortamÕdÕr.50 Usenet en eski internet servislerindendir. Usenet’i oluúturan her haber gurubunun bir ismi vardÕr. Bu gruplar konularÕna
göre hiyerarúik olarak sÕnÕflandÕrÕrlar bu nedenle bir haber grubunun isminden hangi
konuyla ilgili oldu÷unu ve o konuyla ilgili di÷er haber gruplarÕ arasÕndaki hiyerarúik
yeri belirlemek mümkündür.51 Usenet’te mesaj trafi÷i internet hatlarÕnÕn yanÕnda Bitnet, UUCP gibi hatlar üzerinde de yapÕlabilir. DolayÕsÕyla Usenet sÕrf internet’e özgü
bir iletiúim yolu, alanÕ de÷ildir.52 Usenet bir kuruluú veya bir örgüt olarak nitelendirilemez. Zira Usenet sisteminin bütünü üstünde mesaj akÕúÕnÕ kontrol eden merkezi bir
otorite yoktur.53 Ancak yerel Usenet servis sa÷layÕcÕlarÕ bünyelerindeki gruplarÕ kontrol edip bazÕ gruplarÕ listelerden çÕkarabilirler. Usenet gruplarÕ genellikle bir iúleten
tarafÕndan yönetilir ve mesajlar haber grubundan sorumlu olarak iúletene gönderilir,
iúletende bu mesajlarÕ toplu olarak da÷ÕtÕr. DolayÕsÕyla bu yolla iúleten, mesajlarÕ hukuka ve grubun amacÕna uygunluk açÕsÕndan denetleyebilir.54
IRC (ønternette CanlÕ Sohbet- chat/leúme), ønternet aracÕlÕ÷Õyla sohbet anlamÕndadÕr. ønternette “sohbet” (chat) ve “anÕnda karúÕlÕklÕ mesajlaúma55” (Instant
46
47

48
49
50

51
52
53
54
55

ø. KÕrçova- P. Öztürk, s. 12.
Hasan SÕnar, ønternet ve Ceza Hukuku, østanbul 2001, s. 36; KÕrçova/Öztürk, s. 11; Deniz, s. 5.
Hasan SÕnar, s. 36.
Recep B. Deniz, s. 5.
Sibel Özel, s. 153; Sevil YÕldÕz, Suçta Araç Olarak ønternetin Teknik ve Hukuki Yönden
øncelenmesi, Ankara, 2007, s. 30; Aslan ønan., Internet El KitabÕ, østanbul 2000, s. 47.
Hasan SÕnar, s.36.
ATO, s. 34; KÕrçova/Öztürk, s. 11.
Hasan SÕnar, s.37.
Hasan SÕnar, s.37; Aslan ønan, s. 47; Sevil YÕldÕz, s. 31.
AnÕnda mesajlaúma, bir bilgisayar programÕ sayesinde, üye olarak, listenize ekledi÷iniz
kiúilerle gerçek zamanlÕ olarak iletiúim kurmaktÕr. En bilinen anÕnda mesajlaúma programlarÕ Yahoo Messenger, MSN Messenger, Google Talk ve Skype’dÕr. Günümüzde ise
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Messaging-IM) ønternet üzerinden olarak karúÕlÕklÕ iki veya daha fazla kiúi arasÕnda
yazÕúarak kurulan iletiúimdir. Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Skype,
vb. kullanÕcÕlarÕ bu hizmetlerinden ücretsiz yararlandÕrmaktadÕr. Günümüz teknolojileri, çevrimiçi olarak sohbet etmeyi, birbirini görerek (bilgisayar kameralarÕ aracÕlÕ÷Õ
ile) ve üstelik bedava olmasÕ nedeni ile daha da çekici hale getirmektedir. Bu hizmetlerden yararlanan kullanÕcÕlar arkadaú listelerine ekledikleri kullanÕcÕlarÕn çevrimiçi (online) olup olmadÕklarÕnÕ, çevrimiçi iseler meúgul olup olmadÕklarÕnÕ görebilirler. KullanÕcÕlar sohbet etmek veya karúÕlÕklÕ mesajlaúmak istemedikleri kiúileri
engelleme olana÷Õna sahiptirler56. Sohbet için ba÷lanan server’a (sunucu) IRC server denir. Bir IRC Server’a (sunucusuna) “server irc.domain.com” úeklinde ba÷lanÕlabilir. Bir çok kiúinin aynÕ anda etkileúimli mesajla haberleúebildi÷i platformun ve
bunu sa÷layan programlarÕn genel ismidir.57 IRC’in haber gruplarÕndan farkÕ, iletiúimin aynÕ anda gerçekleúmesidir. IRC’de belirli bir konuda konuúmak, tartÕúmak
isteyen insanlar kanal olarak isimlendirilen ve genellikle bir konusu olan alanlarda
toplanÕrlar. Birisinin yazdÕ÷Õ mesaj, o anda kanaldaki herkese aynÕ anda iletilir.58
IRC olarak nitelenen sohbet faaliyetini, sadece internetin bir e÷lence aracÕ olarak
kullanÕlmasÕ úeklinde düúünmek do÷ru sayÕlamaz. Zira, internet sohbetleri, dünyanÕn dört yanÕndaki farklÕ ülkelerden katÕlan insanlarÕ, aynÕ anda tek bir kanalÕn içerisine toplamasÕyla, bugüne kadar eúi görülmemiú bir iletiúim zenginli÷i gerçekleútirmekte ve gelece÷e dönük yeni iletiúim modellerine de örnek teúkil etmektedir.59
Günümüzde, en çok kullanÕlan IRC programlarÕna örnek olarak, ICQ ve MIRC verilebilir. Teknolojinin yaygÕnlaúmasÕyla internet üzerinden yapÕlan haberleúmelerde
büyük oranda bir artÕú oluúmaktadÕr. internet üzerinden yapÕlan haberleúmelerin
büyük bir bölümünü de kullanÕcÕlarÕn karúÕlÕklÕ kullandÕ÷Õ MSN, messenger programÕ oluúturmaktadÕr. Kiúisel haberleúme ve bir sohbet programÕ olan MSN’ de kullanÕcÕlarÕn úifrelerinin çalÕnmasÕ/ kÕrÕlmasÕ gibi olaylarla sÕklÕkla karúÕlaúÕlmaktadÕr. 60
ønternette bir di÷er önemli iletiúim ortamÕ da sohbet odalarÕdÕr. Bunlar, çok sayÕda
kiúinin çevrimiçi olarak gerçek zamanda buluútu÷u bazen forum da denen ortam-

56
57
58
59
60

bazÕ anÕnda mesajlaúma yazÕlÕmlarÕ video konferans, Voice Over IP özelli÷i de sunmaya
baúlamÕútÕr. Mesajlaúma yazÕlÕmlarÕ kiúiler arasÕnda çok pratik ve hÕzlÕ bir úekilde bir iletiúim kurulmasÕ için çok faydalÕ olmak ile birlikte, beraberinde çok ciddi güvenlik riskleri de taúÕmaktadÕrlar. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri
(27.04. 2010).
http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (27.04. 2010).
ATO, s. 36; Deniz, s. 6; SÕnar, s. 38; KÕrçova / Öztürk, s. 12.
KÕrçova/Öztürk, s. 12.
H. SÕnar, s. 38.
MSN úifre hÕrsÕzlarÕ hakkÕnda TÜRK TøCARET KANUNU hükümlerine göre biliúim suçlusu
iúlemi yapÕlmakta, MSN úifresi çalan kiúiler yakalanabilmektedir. Microsoft Corporation’un
Türkiye temsilcili÷i olan østanbul’daki úirkete savcÕlÕklar tarafÕndan yazÕ yazÕlarak úifresi
çalÕnan kiúinin adresini kullanan kiúilerin IP numaralarÕnÕn tarih ve saat detaylarÕ ile birlikte gönderilmesi istenmekte, bunun üzerine úirket tarafÕndan IP numaralarÕnÕn tarih ve
saatlerinin oldu÷u döküm savcÕlÕklara gönderilmektedir. Daha sonra IP numaralarÕ, karúÕsÕndaki tarih ve saatleri øl Telekom Müdürlüklerine gönderilerek kullanÕcÕlar tespit edilebilmektedir. Bkz. V. SÕrabaúÕ, Volkan SÕrabaúÕ, ønternet ve Radyo Televizyon YayÕncÕlÕ÷Õyla Kiúilik HaklarÕna Tecavüz (ønternet Hukuku) Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2007.
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lardÕr. Bu ortamlarda istenmeyen davranÕúlarda bulunanlar, bazÕ sitelerde gönüllü
kiúiler tarafÕndan gözlemlenir ve uygunsuz yazÕ ve davranÕúlarda bulunanlarÕn o
ortama tekrar giriúleri engellenir. E÷er böyle bir denetimin olmadÕ÷Õ ortamlarda çocuklar bulunuyor ise bu onlar açÕsÕndan tehlikeler do÷urabilir61.
Telnet, internet a÷Õ üzerindeki bir makineye uzaktan ba÷lanmak için geliútirilen bir TCP/IP protokolü ile bu iúi yapan programlara verilen genel isimdir.62 Telnet sistemi, bilgiye daha kolay ve hÕzlÕ ulaúabilme gereksiniminin bir sonucudur.
Bu nedenle, bu sistemi en çok kullanan kuruluúlar kütüphanelerdir.63 Örne÷in,
østanbul’dan veya ülkenin herhangi bir yerinden ODTÜ Kütüphanesi’ne ve ABD
Kongre Kütüphanesi’ne telnet sistemi ile ulaúÕlabilmektedir.
Bilgisayar ølan PanolarÕ (BøP), Burada gönderilen mesajlar özel de÷ildir, ilan
panosuna giren her kullanÕcÕ tarafÕndan okunabilir, merkezi bir host tarafÕndan idare
edilen sanal panoya e-mail yoluyla abone olan kullanÕcÕlardan gelen mesajlar, di÷er
abone kullanÕcÕlara gönderilir. BøP aracÕlÕ÷Õyla iletiúim geleneksel iletiúim çeúitlerine
göre birçok avantaj sa÷lamaktadÕr. SÕnÕrsÕz bilgi akÕúÕ bu sayede mümkün olmaktadÕr. BøP’e bir kez girildikten sonra kullanÕcÕ, ilan panosuna kendi mesajÕnÕ gönderebilir veya önceden gönderilmiú bir mesaja cevap verebilir ya da mesaj göndermeden
tartÕúmalarÕ izleyebilir. BøP sa÷ladÕ÷Õ hürriyet ortamÕyla dünyanÕn çeúitli yerlerindeki
insanlarÕ bir araya getirmektedir. BøP kullanÕcÕlarÕn takma isimlerle (nick name/ müstear) veya gerçek isimlerini de÷iútirerek panoya mesaj göndermeleri, gerçek isimlerini kullansalar dahi adreslerinin, telefon numaralarÕnÕn bilinmemesi kiúileri daha özgür
kÕlmaktadÕr. Özellikle çöpçatanlÕk, arkadaúlÕk, flört amaçlÕ kullanÕlan BøP’lere dünyanÕn her yanÕnda rastlanmaktadÕr. Üstelik, internetin küresel ölçekte sa÷ladÕ÷Õ imkanlarla bu türden sitelerin sayÕlarÕ onbinleri, yüz binleri aúan aboneleri olabilmektedir.
BøP’lerdeki bu özgürlükler kolaylÕkla kiúilik hakkÕ tecavüzlerine imkan vermektedir.64
61
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Sadece yazÕlÕ olarak ve iki kiúinin özel veya bir tartÕúma ortamÕ úeklinde çok sayÕda kiúinin aynÕ anda sohbet etmesine olanak sa÷layan ortamlarÕn yanÕ sÕra 2 boyutlu (2B)
görseller ile hazÕrlanmÕú sohbet odalarÕnda arka planda yer alan gra¿k tasarÕmla desteklenen sanal bir ortamda kullanÕcÕlar “avatar”larÕnÕ yönlendirirler. (Çocuklar için örnek:
Penguen Club) Bu ortamlar oyun veya e÷itici içeri÷e de sahip olabiliyorlar. 2B ortamlar
bazen görsel iletiúime ve video deste÷ine sahip olabilirler. Bu sayede kullanÕcÕlar birbirlerini görebilir ve duyabilir. 3 boyutlu (3B) görseller ile hazÕrlanmÕú sohbet ortamlarÕ ise
2B ortamlarÕna benzer, sadece görsel tasarÕmlar 3 boyutludur. Bu da kullanÕcÕlarÕn daha
gerçekçi bir ortamda etkileúimde bulunmalarÕna olanak sa÷lar. Bu ortamlar, kullanÕcÕlarÕnÕn kendi úehirlerini, odalarÕnÕ, ordularÕnÕ yapmalarÕna da olanak sa÷lar. Avatar ise, internette bir kullanÕcÕyÕ tanÕmlamaya yarayan gra¿ksel bir çizim veya resimdir. 2B veya
3B olabilece÷i gibi sadece bir resim/foto÷raf úeklinde de olabilir. Bilgisayar oyunlarÕnda,
forumlarda, sohbet odalarÕnda ve mesajlaúma sÕrasÕnda her kullanÕcÕnÕn kendine özgü
(genellikle kendini simgeleyen) bir avatarÕ vardÕr. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (27.04. 2010).
ATO, s. 37; Deniz, s.5; SÕnar, s. 39.
SÕnar, s.40; Telnet sistemi yo÷un olarak bilim dünyasÕnda ve araútÕrmacÕlarca kütüphanelerde kaynak taramasÕ amacÕyla kullanÕlmaktadÕr.
S. Özel, s. 153-154.
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Dosya Aktarma Protokolü (FTP), internete ba÷lÕ bilgisayarlardan birinden di÷erine iki yönlü olarak dosya aktarÕmÕ yapÕlabilmesini sa÷layan protokoldür. FTP
ile iki úey yapÕlmaktadÕr; birincisi büyük dosyalarÕn herhangi bir sorunla karúÕlaúmadan uzak mesafelere aktarÕlmasÕ, ikincisi ise aktarÕlan dosyanÕn do÷rudan bilgisayarÕn belle÷inde bir dosyaya yerleútirilerek orada saklanmasÕdÕr.65 FTPlerde
genellikle ücretsiz olarak eriúilebilen çok de÷iúik türden malzeme bulunmaktadÕr.
Bunlar yazÕlÕ metinlerle birlikte grafikler, sesli yapÕtlardan oluúabilmektedir. internet
üzerinden dosya aktarÕmÕ dosya bütünlü÷ünün korunamamasÕ, bilgisayar güvenli÷inin sa÷lanamamasÕ ve telif hakkÕ sorunlarÕ gibi durumlarÕ içeren pek çok sorunu
beraberinde getirmektedir.66
Biliúim, Sözlük anlamÕyla “biliúim”, “insano÷lunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiúiminde kullandÕ÷Õ ve bilimin dayana÷Õ olan bilginin özellikle
elektronik makineler aracÕlÕ÷Õyla düzenli ve akla uygun bir biçimde iúlenmesi bilimi”
olarak tanÕmlanmakta ve FransÕzca kökenli “enformatik”, “informatik” terimlerine
karúÕlÕk gelmektedir67.ølk olarak 1962 yÕlÕnda, Philippe Dreyfus tarafÕndan kullanÕlan
“enformatik” terimi68, “enformasyon” ve “otomatik” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle türetilmiú ölüp, genel olarak enformasyonun otomatik makineler aracÕlÕ÷Õyla
iúlenmesi anlamÕndadÕr. FransÕz Akademisi tarafÕndan 1967 yÕlÕnda, ortaya çÕkan
yeni bilim dalÕnÕ tanÕmlamak amacÕyla kabul edilen bu terim, Almanca “informatik”
øngilizce’de “informatic” ve øtalyanca’da “informatica” olarak kullanÕlmaktadÕr69. Ketizmen, bir disiplin olarak “informatik”in ise, bilimsel enformasyonun yapÕsÕnÕ, özelliklerini ve aynÕ zamanda bilimsel enformasyonun düzeni, teorisi ve metodolojisini
araútÕran bir bilim dalÕ olarak tanÕmlandÕ÷ÕnÕ belirtir.70. Biliúim, insano÷lunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiúiminde kullandÕ÷Õ ve bilimin dayana÷Õ
olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracÕlÕ÷Õyla düzenli ve rasyonel biçimde
iúlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eriúim dizgeleri, bilginin iúlenmesi,
65
66
67
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H. SÕnar, s. 39; S. YÕldÕz, s. 28.
S. YÕldÕz, s. 28.
Bkz., TDK “Güncel Türkçe Sözlük”, www.tdk.gov.tr AydÕn, biliúimin “bilginin ve komünikasyonun yapÕsÕ ve özellikleri; bilginin aktarÕlmasÕ, organize edilmesi, de÷erlendirilmesi
ve da÷ÕtÕmÕ için gerekli kuram ve yöntemler ve öte yandan da bilgiyi kayna÷Õndan alÕp
kullanÕcÕya aktaran genel sistem bilimi, sibernetik, otomasyon ile, insanÕn çalÕúma çevrelerindeki yerinde ve zamanÕnda kullanÕlan temel alan bilgi sistemleri, úebekeleri, iúlevleri, süreçleri ve etkinlikleri” içeren bir bilgi bilimi ve teknolojisi olarak tanÕmlandÕ÷ÕnÕ
ifade etmektedir. Emin D. AYDIN, Biliúim Terimleri Sözlü÷ü, 1. B., 1992, s. 307. Aktaran: Muammer Ketizmen; Türk Ceza Hukukunda Biliúim SuçlarÕ, Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2008, sf. 10.
Georges IFRAH, RakamlarÕn Evrensel Tarihi -IX-, Bilgisayar Ne Sayar, Çev. Kurtuluú
Dinçer, 2. B., 2002, s. 69. Aktaran: Aktaran: M.Ketizmen; Türk Ceza Hukukunda Biliúim
SuçlarÕ, Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2008, sf. 10.
Michael FOURMAN, Informatics, s. 1. http://www.inf.ed.ac.uk/publications/ online/0139.
pdf. AyrÕca bkz., http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire& de¿nition=162, http://
en.wikipedia.org/wiki/Informatics, Aktaran: M. Ketizmen; sf. 10.
M. Ketizmen; sf. 10.
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aktarÕlmasÕ ve kullanÕlmasÕ yöntemlerini, toplum ve insanlÕk yararÕ gözeterek inceleyen bilim dalÕ olarak tanÕmlanabilir.71 KÕsacasÕ; biliúim hem verilerin iúlenmesini,
yani bilgi iúlemi, hem de bilgi iúlemin sonucunun aktarÕlmasÕnÕ, yani veri iletiúimini
ifade eden bir kavramdÕr. Teknik, ekonomik, sosyal, hukuk ve benzeri alanlardaki
verinin saklanmasÕ, saklanan bu verinin otomatik olarak iúlenmesi, organize edilmesi, de÷erlendirilmesi ve aktarÕlmasÕ ile ilgili bilim dalÕdÕr.72
AçÕk Anahtar AltyapÕsÕ (AAA): Bir mesajÕ gönderenin ya da alanÕn kimli÷ini
do÷rulamak ve/veya bir mesajÕ úifrelemek için kullanÕlan bir yöntem. AAA, ønternet
gibi güvenli olmayan kamusal bir a÷Õn kullanÕcÕlarÕnÕn, güvenilir bir yetkiliden alÕnan ve onun aracÕlÕ÷Õyla paylaúÕlan bir kriptografik anahtar çifti kullanarak güvenli
ve gizli bir úekilde veri de÷iúimi yapmalarÕnÕ sa÷lar. Bir kiúi ya da kuruluúun kimli÷im tanÕmlayan sayÕsal sertifikalarÕn ve sertifikalarÕ saklayabilen, do÷rulayabilen ve
gerekti÷inde iptal edebilen dizin hizmetlerinin kullanÕmÕna imkân verir.
Günümüzde internet kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ özellikle elektronik bankacÕlÕk
ve elektronik ticaret sistemleri ile elektronik haberleúme ve elektronik e÷itim platformlarÕnÕn kullanÕma alÕnmasÕnÕ beraberinde getirdi. ønsanlarÕn evden veya iúyerlerinden tüm ihtiyaçlarÕnÕ elektronik platform ve uygulamalar ile yürütmesi kullanÕm
açÕsÕndan çok büyük kolaylÕklar sa÷lamakla birlikte; özellikle elektronik bankacÕlÕk
ve elektronik ticaret platformlarÕndaki güvenlik açÕklarÕ neticesinde ortaya çÕkan kayÕplar (ticari casusluk, para aktarÕmÕ, yetkisiz eriúim v.s.) çok büyüktür. Özellikle bu
uygulamalarda kullanÕlan statik úifreler ile buna benzer statik kimlik tanÕma yöntemleri güvenli÷in sa÷lanmasÕnda aktif rol oynasa da gerçek bir kimlik tanÕma iúlevi
sa÷lamamaktadÕrlar. DolayÕsÕyla, baúta bankacÕlÕk iúlemleri olmak üzere pek çok
sektörde tam ve güvenli olarak elektronik ortamda yapÕlabilmesi için, onay ve yetki
güvenli÷inin sa÷lanmasÕ, giderilmesi gereken eksikliklerin baúÕnda yer almaktadÕr.
Keza, internet üzerinde yapÕlan iúlemlerde, elektronik mesaj gönderen veya iúlem
gerçekleútiren kiúinin kimli÷inin belirlenmesi, yasalar önünde delil niteli÷i taúÕmasÕ
ihtiyacÕ nedeniyle dijital sertifika sistemi oluúturulmuútur. Tüm dijital sertifika sistemleri PKI (Public Key Infrastructure) AçÕk Anahtar AltyapÕsÕ üzerine kurulmuútur. Bu
yapÕda en üstte sertifika tanzim eden kurum, ortada sertifika da÷ÕtÕmÕ konusunda
yetkili kurumlar ile en altta kullanÕcÕlarÕn/kiúilerin bulundu÷u güvene dayalÕ bir düzen mevcuttur. KullanÕlan dijital sertifikalar 1 veya 3 yÕllÕk periyodlarda kullanÕlmak
üzere da÷ÕtÕlÕr. KullanÕm süresi dolan dijital sertifika ise yenilenir. PKI (Public Key
Infrastructure) AçÕk anahtar altyapÕsÕ, Veri/Bilgi iletiúiminde açÕk anahtarlÕ kriptografinin yaygÕn ve güvenli olarak kullanÕlabilmesini sa÷layan ve birbirleriyle eúgüdüm
içinde çalÕúan anahtar üretimi, anahtar yönetimi, onay kurumu, sayÕsal noterlik, zaman damgasÕ gibi hizmetlerin tümünü kapsamaktadÕr. AçÕk Anahtar AltyapÕsÕ modellerine göre; tek anahtarlÕ simetrik úifreleme sistemlerinde, veriyi úifrelemek için
kullanÕlan anahtar ile úifrelenmiú veriyi okuyabilmek için aynÕ anahtar kullanÕlmak
71
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C. Tavukçuo÷lu, Biliúim Terimleri Sözlü÷ü, Ankara, 2004, s.55.
Yenidünya ve De÷irmenci, 2003, s.27.
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zorundadÕr. KarúÕlÕklÕ olarak úifreli haberleúebilmek için her iki taraf simetrik úiflereleri birbirleriyle paylaúmak zorundadÕrlar. AçÕk anahtarlÕ úifreleme sistemlerinde
bu durum farklÕdÕr. Bu sistemde açÕk anahtar ve özel anahtar bulunmaktadÕr. Bu
anahtarlar tek yönlü çalÕúmakta ve birbirlerini tamamlamaktadÕrlar. AçÕk anahtar
veriyi úifrelemek özel anahtar ise açÕk anahtar tarafÕndan úifrelenmiú veriyi deúifre
etmek rollerini üstlenmiúlerdir. Özel anahtarlar sadece ait olduklarÕ kiúide bulunurlar. Fakat açÕk anahtarlar halka açÕk durumdadÕrlar ve da÷ÕtÕmlarÕ açÕk olarak yapÕlÕr. PKI; gizlilik, bütünlük ve kimlik kontrolü fonksiyonlarÕnÕ kullanÕcÕlarÕn dijital sertifika kullanmasÕ yolu ile sa÷lar. Sertifika dijital bir kimlik oldu÷u gibi aynÕ zamanda
sahibine ait bilgiler ile gerekli algoritma anahtarlarÕnÕ üzerinde bulundurur. Sertifikalar kiúiye özeldirler. Güvenli bir úekilde ve güvenli ortamlarda muhafaza edilmeleri gerekmektedir. ùayet sertifikalar sabit disk gibi güvensiz ortamlarda muhafaza
edilirse, kolayca de÷iútirilebilirler ve baúka kiúiler tarafÕndan kötü niyetli olarak kullanÕlabilirler. Bu aslÕnda PKI yapÕsÕnÕn bir güvenlik açÕ÷ÕdÕr. Bu açÕk ancak ve depolama aracÕ olarak akÕllÕ kartlarÕn kullanÕmÕyla ortadan kaldÕrÕlÕr. AkÕllÕ kartlarÕn kullanÕmÕ ve taúÕnmasÕ yapÕsÕ nedeniyle oldukça kolaydÕr. AkÕllÕ kartlar bir kredi kartÕna
benzemektedir (Günümüzde kredi kartlarÕ akÕllÕ kartlar olarak da÷ÕtÕlmaktadÕr). AkÕllÕ
kartlar sahip olduklarÕ güvenlik mekanizmalarÕ sayesinde fiziksel, elektriksel ve kimyasal (kart içindeki bilgiyi çalma amaçlÕ yapÕlan tüm saldÕrÕlar) etkilere karúÕ kendilerini kilitleyebilirler. Kart üzerine gizli anahtarlar yüklendi÷inde kesinlikle bu bilgiler
karttan okunamazlar ve kullanÕmlarÕ bir úifre ile korunur (PIN kodu).
PKI üzerinde çalÕúan elektronik imza ile, internet üzerinde yapÕlan tüm elektronik
iúlemlerin (e-mail gönderimi/alÕmÕ, B2C, elektronik bankacÕlÕk uygulamalarÕ, e-devlet
platformlarÕ) ve gönderilen her türlü bilginin iletimi esnasÕnda, bilgiyi gönderen kiúinin kendisi oldu÷unun, bilgiyi gönderen kiúinin gönderdi÷i bilginin içeri÷ini bildi÷inin,
gönderilen bilginin taúÕma esnasÕnda de÷iútirilmedi÷inin, bilgiyi gönderen kiúinin bilgiyi gönderdi÷ini inkar edemeyece÷inin garantisi ve güvenli÷i sa÷lanÕr73.
Ara yazÕlÕm: Hizmetleri ve da÷ÕnÕk uygulamalarÕ ønternet ya da yerel alan a÷larÕ üzerinde entegre eden ve içimlik do÷rulama, mesaj, iúlemler gibi bir dizi hizmeti
sunabilen yazÕlÕm. Ara yazÕlÕm, ön ofis hizmet sunma kanallarÕ ile arka ofis uygulama ve süreçlerinde, kamu kuruluúlarÕnÕn kurum içinde ve kurumlar arasÕnda veri
paylaúmalarÕm sa÷lamakta; giderek artan bir úekilde, entegre e-devlet hizmetlerinin sunulmasÕ için bir teknoloji olarak algÕlanmaktadÕr.
Arka ofis kavramÕ, bir kuruluúun, iú süreçlerini destekleyen ve kullanÕcÕlar açÕsÕndan görünür olmayan ya da eriúilemeyen iç faaliyetleri; Ön Ofis, “Devletin görünen yüzü” - bilgi ve hizmet sa÷layÕcÕlarÕ, devlet, vatandaú ve iúletmeler arasÕnda
etkileúimi ifade etmektedir.
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Bilgi toplumu: Bilgi a÷larÕ ve BøT’i yaygÕn bir úekilde kullanan, büyük miktarlarda bilgi ve iletiúim ürünleri ve hizmetleri üreten, çeúitlendirilmiú içerik endüstrisine sahip bir toplum.
Bilgi a÷Õ: KullanÕcÕlara verilen bir bilgi kümesi için eriúim ve üretim hizmetleri
sunan BøT, donanÕm ve hizmetler sistemine (örne÷in elektronik posta, dizinler ve
video hizmetleri) verilen addÕr. Bilgi a÷Õ altyapÕsÕ ise, øletim ba÷lantÕlarÕ, eriúim prosedürleri, hukuki ve genel çerçeve ile bilgi a÷ÕnÕn temel ve destekleyici hizmetlerini
içeren sistemin tümünü anlatmaktadÕr.. Bilgi teknolojileri (BT): Verilerin elektronik ortamda iúlenmesi ve aktarÕmÕ için kullanÕlan donanÕm, yazÕlÕm ve yöntemlerini;
bilgi ve iletiúim teknolojileri (BøT): Çeúitli biçimlerdeki bilgiyi oluúturmak, saklamak, düzenlemek, yönetmek, taúÕmak, görüntülemek, aktarmak, de÷iútirmek, iletmek ya da almak için kullanÕlan bütün teknolojileri içeren her türlü donanÕm ya da
ba÷lantÕlÕ sistem (veya alt sistem). Bu biçimler; iú verileri, konuúmalar, dura÷an görüntüler, filmler, çoklu ortam sunumlarÕ ve henüz bilinmeyen di÷er biçimleri içerebilir. øletiúim, insanlarÕ bir grup, topluluk ya da kültür çerçevesinde birbirine ba÷layan,
paylaúÕlan semboller ve anlamlar sistemi anlamÕna gelir. Bilgi teknolojilerine (BT) iletiúim kelimesinin eklenmesi ile oluúan BøT, bilgi teknolojileri kullanÕmÕ a÷Õna tekabül
etmektedir. BøT, hem bilgisayar hem de iletiúim teknolojilerini ifade etmektedir.
Bilgi Yönetimi (BY/ Information Management): Bir bilgi iúlem sisteminde bilginin elde edilmesi, incelenmesi, muhafaza edilmesi, geri getirilmesi ve da÷ÕtÕlmasÕnÕ kontrol eden fonksiyonlardÕr74.
Çevrimiçi devlet hizmetleri: Kamu kurumlan tarafÕndan bilgi a÷larÕ aracÕlÕ÷Õyla vatandaúlara, iúletmelere ve kuruluúlara (di÷er kamu kurumlarÕ dâhil) sunulan hizmetler (bu hizmetlerin sa÷layÕcÕsÕnÕn her zaman kamu kurumlarÕ olmasÕ gerekmez).
e-Devlet: vatandaúlara devlet tarafÕndan verilen hizmetlerin elektronik en kolay ve en etkin bir biçimde, kaliteli, hÕzlÕ, kesintisiz ve güvenli ulaútÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr. Bürokratik ve klasik devlet kavramÕnÕn yerini alan e-devlet anlayÕúÕ, her
kurum ve bireyin bilgi teknolojilerini kullanan sistemler ile devlete ulaúmasÕnÕ hedeflemektedir.
Daha iyi yönetim amacÕyla ønternet baúta olmak üzere bilgi ve iletiúim teknolojilerinin (BT) kullanÕmÕ. e-devletin karúÕlaútÕ÷Õ ve aúÕlmasÕ için özel önlemler (örne÷in
kanun de÷iúikli÷i) gerektiren engellere ise dÕú engeller denilmektedir.. DÕú engeller, ço÷u zaman, e-devlete iliúkin genel çerçevedeki hatalar, eksiklikler ya da esneklikten yoksunluk ile ilgilidir. Bunlar ço÷u zaman e-devletin etkin bir úekilde uygulanmasÕna engel teúkil eder. Kamu hizmetlerine eriúim yollarÕ (internet, telefon
ya da bir kamu kurumuna gitmek gibi) kanallar olarak ifade edilmektedir. FarklÕ
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Biliúim Terimleri Sözlü÷ü, TSE YayÕnÕ, Ankara, 2006, sf. 106.
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türde kullanÕcÕlar farklÕ hizmet eriúim kanallarÕ kullanÕr. Portal ise, çeúitli sa÷layÕcÕlardan bilgi ve hizmetleri koordine ederek, kullanÕcÕlarÕn ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda
úekillenmiú bir içerikle sunan ønternet sitesine verilen addÕr.
Kiklik do÷rulama: KullanÕcÕlarÕn çevrimiçi bir bilgi sistemi ya da uygulamaya
eriúimine izin vermeden önce kimliklerini kontrol eden bir güvenlik önlemi.
Kurumsal mimari: Bir kurumun temel amaç ve stratejilerinin kurumun organizasyon süreçleri, bilgi sistemleri, personeli ve birimleri ile uyumu da kapsayan
genel yapÕsÕ.
Biliúim AlanÕ, bilgisayarlarÕ da kapsayan ve özellikle bilgisayar ve bu tür aygÕtlarÕn yer aldÕ÷Õ bir alan,75 verileri toplayÕp yerleútirdikten sonra bunlarÕ otomatik iúlemlere tabi tutma imkânÕ veren manyetik sistemlerdir.76
Biliúim Sistemi, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 243. madde gerekçesinde, biliúim sistemi, “veri toplayÕp yerleútirdikten sonra bunlarÕ otomatik iúlemlere tabi tutma
olana÷ÕnÕ veren manyetik sistemlerdir” úeklinde tanÕmlanÕrken, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleúmesi’nin “TanÕmlar” baúlÕklÕ 1. maddesinde “bilgisayar sistemi” terimi, ‘bir veya birden fazlasÕ belirli bir yazÕlÕm çerçevesinde otomatik olarak veri
iúleyebilen bir cihazÕ veya birbirine ba÷lÕ veya birbiriyle iliúkili bir dizi cihazÕ ifade
edecektir’,77 úeklinde ifade edilmektedir. Biliúim sisteminin biri maddi di÷eri de soyut olmak üzere iki bileúeni bulunmaktadÕr. Biliúim sisteminin, verileri depolamaya,
iúlemeye, kullanmaya ve nakletmeye yarayan cihazlarÕna donanÕm, bunlarÕn bu úekilde çalÕúmasÕnÕ sa÷layan programlara da yazÕlÕm denmektedir. Biliúim sistemi, yazÕcÕ, modem gibi tüm çevre birimleri de dâhil olmak üzere bilgisayardan beklenen
tüm amaçlarÕ gerçekleútirmeye elveriúli donanÕm ve yazÕlÕm ö÷elerinin bütünüdür.
ZararlÕ øçerik, ønternet üzerindeki içeriklerin yaklaúÕk % 8’i istenmeyen, zararlÕ içerik olarak kabul edilmektedir. østenmeyen içerik 3 baúlÕk altÕnda incelenebilir. Bunlar
Yetiúkin (Adult), Suç (Criminal) ve Sosyal Sapma (Social Deviance) içerikleridir.
Yetiúkin(Adult): a) Pornografi, b) Erotik/Seks,
Suç (Criminal): a) Anonim proxy’ler, b) Biliúim suçlarÕ, c) YasadÕúÕ
aktiviteler,d) Sa÷lÕk için tehlikeli madde temini, e) ZararlÕ yazÕlÕmlar, f) ùiddet
g) YazÕlÕmhÕrsÕzlÕ÷Õ/YasadÕúÕ yazÕlÕm/Hacking
Sosyal Sapma (Social Deviance): a) AúÕrÕ Uç/ IrkçÕlÕk, b) SapÕk ønançlar
75
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ZararlÕ içeri÷e karúÕ Dünyada ønternetin filtrelenmesi konusunda çeúitli uygulamalar bulunmaktadÕr. BazÕ ülkeler çeúitli gerekçelerle ve herhangi bir hukuki de÷erlendirmeye ihtiyaç duymaksÕzÕn bütün ülke ønternet trafik çÕkÕúÕ üzerinden kapsamlÕ ve
sansür anlamÕnda internet filtrelemesi yapmaktadÕr. AB ülkeleri ise genelde daha çok
belirli suçlar çerçevesinde engelleme ve nesne temelli filtreleme iúlemi gerçekleútirmekte ya da ønternet konusunda özel bir kanunla düzenleme yapmak yerine internet
ortamÕnda iúlenen suçlarla mücadele etmeye çalÕúmaktadÕr. Nesne temelli filtreleme
birçok ülke açÕsÕndan ekonomik bulunmamakla birlikte, zararlÕ içerikten ötürü adeta
bir kitap nedeniyle bir kütüphaneyi kapatmaya benzeyen tüm site içeri÷ine eriúimi
yasaklama anlayÕúÕna tercih edilmektedir. øçlerinde Türkiye’nin de bulundu÷u bazÕ
ülkeler ise bu tür içeriklerle ilgili “uyar kaldÕr (notice an takedown)” yöntemiyle suç
unsuru taúÕyan kÕsmi içeriklerin kaldÕrÕlmasÕ için ilgili ønternet siteleriyle irtibata geçilmekte, böylelikle sakÕncalÕ içeriklerin kaldÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamayÕ tercih etmektedir78.
Biliúim Suçu, biliúim alanÕndaki geliúmelere paralel artÕú gösteren ve teknolojinin yardÕmÕ ile genellikle sanal bir ortamda kiúi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verecek davranÕúlarda bulunmaktÕr.79 Biliúim suçu, biliúim sistemine yönelik veya biliúim sisteminin kullanÕldÕ÷Õ suçtur.80
Bizim de katÕldÕ÷ÕmÕz bir tanÕmda “bir bilgisayarda ya da bilgisayar olarak nitelendirilememesine ra÷men veri-iletiúimi sa÷ladÕ÷Õ için biliúim alanÕnÕn unsurlarÕndan
oldu÷u kabul edilmesi gereken di÷er elektronik, manyetik, mekanik araçlar üzerinde (örne÷in, cep telefonlarÕ, üzerindeki web paneli sayesinde a÷a ba÷lanÕp bilgi
aktarÕmÕ yapabilen elektronik ev aletleri, üzerinde yüklü programlar aracÕlÕ÷Õyla úifreli yayÕnlarÕ alan, bunlarÕ iúleyen ve bunlardan sonuç çÕkaran dekoderler) veyahut
bunlarÕ veri-iletiúimi için birbirine irtibatlayan soyut veya somut bir a÷ üzerinde gerçekleútirilebilir eylemler” biliúim suçu olarak nitelendirilmektedir.81 Ne var ki, doktrinde üzerinde uzlaúÕlmÕú bir biliúim suçu tanÕmÕ da tam olarak bulunmamaktadÕr.
Biliúim ortamÕnda iúlenen suçlarÕ karúÕlamak için; Bilgisayarla (Kompüter) øúlenen Suçlar, Bilgisayar Suçu/ SuçlarÕ, Bilgisayarla ølgili Suç, Bilgisayar Suçlulu÷u, Biliúim øhlali, ønternet SuçlarÕ, Biliúim SuçlarÕ, Siber Uzay SuçlarÕ, øleri teknoloji Suçu
ve Çok YargÕsal Suçlar gibi kavramlar kullanÕlmaktadÕr. Bu kavramlardaki çeúitlilik
bütün ihlalleri tek bir kavram altÕnda toplama ihtiyacÕnÕ do÷urmuútur.82
78
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Türkiye konuyu 5651 sayÕlÕ Yasayla düzenlemiú, ayrÕca Avrupa ülkelerinden farklÕ olarak
engelleme yapÕlabilecek suç türlerini özellikle sÕnÕrlandÕrmÕútÕr. TøB, resen eriúimin engellenmesi kararlarÕ, yasal olmayan içerik barÕndÕran ønternet sitelerine (örne÷in, çocuklarÕn cinsel istismarÕna sebep olan içerikler) ya da suç unsuru içerikleri çÕkarmamakta direnen ønternet sitelerine uygulanmaktadÕr.
C. Tavukçuo÷lu, 2004, s.56.
A. Karagülmez, 2005, s.40.
Yenidünya ve De÷irmenci, 2003, s.31.
Y. Beceni, 2004. Aktaran: øsmail Ergün, Siber suçlarÕn CezalandÕrÕlmasÕ ve Türkiye’de
Durum, Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2008. s.13.
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Türkiye’nin üyesi oldu÷u Avrupa Konseyi biliúim suçlarÕnÕ nitelendirirken “Siber
Suç” kavramÕnÕ kullanmÕútÕr. UluslararasÕ platformlarda da yo÷unlukla yine siber
suçlar kavramÕ kullanÕlmaktadÕr83.
Biliúim suçu Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 yÕlÕnda 3756 sayÕlÕ Kanun’la
girmiútir. Mezkur Kanun,
1. Sistemde yer alan ve sÕr teúkil eden bilgiyi hukuka aykÕrÕ úekilde elde edip ö÷renmeyi,
2. BaúkasÕna zarar vermek için sistemde bulunan bilgileri kullanmayÕ nakletmeyi
ve ço÷altmayÕ,
3. BaúkasÕna zarar vermek veya kendisine yarar sa÷lamak maksadÕyla sistemi
ve unsularÕnÕ tahrip etmeyi, de÷iútirmeyi, silmeyi ve sistemin iúlemezine engel
olmayÕ, yanlÕú bir úekilde iúlemesini sa÷lamayÕ,
4. Sistemi kullanarak kendisi veya baúkasÕ lehine hukuka aykÕrÕ yarar sa÷lamayÕ,
dolandÕrÕcÕlÕ÷Õ,
5. Sistemi kullanarak sahtecilik yapmayÕ, biliúim suçlarÕ içinde ele almÕútÕr.
Konu ilerleyen bölümlerde ayrÕntÕlÕ olarak ele alÕnacak ve meriyetteki mevzuat bakÕmÕndan incelenecektir. Bu sebeple burada kÕsaca de÷inilmesi yeterli olacaktÕr.
Siber suç kavramÕ, “siber uzay ortamÕnda iúlenen suç” olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Dünyada bilgisayar a÷larÕnda iúlenen suçlara (crimes related to computer networks)
siber suçlar (cyber crime) tabiri kullanÕlmaktadÕr.84 Siber suç deyimi, bilgisayarlar
aleyhine veya bilgisayarlar aracÕlÕ÷Õyla iúlenen suçlar olarak ta tanÕmlanmaktadÕr.85
Herhangi bir suçun elektronik ortam içerisinde iúlenebilme imkânÕ bulunuyor ve bu
ortam içerisinde gerçekleútirilen fiil, genel olarak hukuka aykÕrÕ veya suç olarak tanÕmlanabiliyorsa bu suçlarÕ siber suçlar olarak de÷erlendirebiliriz. Siber suç, bilgisayar
veya a÷ sistemleri yolu ile bilgisayar veya a÷ sistemleri içerisinde ya da bilgisayar
ve a÷ sistemlerine karúÕ iúlenebilir. Siber suçlar daha önceleri kanunlar tarafÕndan
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Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleúmesinin orijinal baúlÕ÷Õnda yer alan “cyber” kelimesi
Türkçe’ye “siber” olarak çevrilmiútir. Bunun en önemli nedeni siber sözcü÷ünün geliúimi içerisinde yüklenmiú oldu÷u kültürel ve dönemsel anlam bütünlü÷üdür. Siber; Yunanca baúdümenci anlamÕna gelen kybernetes’ten türetilmiútir. ølk kez 1984’ te William
Gibson’ un “Neuromancer” romanÕnda telaffuz edilip ses görüntü ve histen oluúan sanal çevreyi tanÕmlamak için kullanÕlmÕútÕr. Merriam-Webster sözlü÷ünde “Cyber” kelimesinin etimolojik olarak kökeninin “cybernetic” ten geldi÷i ifade edilmektedir. “Cybernetic”,
otomatik kontrol sistemleri (sinir sistemi gibi) çerçevesinde iletiúim ve kontrol teorisinin
yer aldÕ÷Õ bilim dalÕ olarak tanÕmlanmaktadÕr. “Cyber” ise, “cybernetic”ten türemiú ve bilgisayar a÷larÕ için kullanÕlmÕútÕr. 1980’li yÕllarda, bilgisayar a÷larÕnÕn çevrimiçi dünyasÕ
“Cyber space” olarak adlandÕrÕlmÕútÕr. Aktaran: øsmail Ergün, s. 14.
Y. YazÕcÕo÷lu, 2002, s.452, 3 nolu dipnot.
Hüseyin Çeken, “ABD’de ønternet Yoluyla øúlenen Suçlardan Do÷an Ceza Sorumlulu÷unun Hukuki EsasÕ”, http://www.jura.uni.sb.de/turkish/HCekenl.html - 25.2.2005.
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suç olarak tanÕmlanmÕú fiillerin siber ortamda iúlenmesi ve daha önce suç olarak
tanÕmlanmamÕú bu ortamÕn karakteristi÷ine has bir takÕm ihlallerin bir bütünüdür.86
Siber suç kavramÕyla biliúim suçlarÕ ifade edilmekle birlikte, biliúim suçlarÕnÕn tek
bir biliúim sisteminde iúlenen úekli de÷il, biliúim sistem a÷larÕ vasÕtasÕyla (özellikle
internet) iúlenen suçlar kastedilmektedir.87 Siber suç “bilgisayarÕn amaç veya araç
veya her ikisi olarak kullanÕldÕ÷Õ hukuka aykÕrÕ eylem” úeklinde ifade edilmiútir.88
Birleúmiú Milletler 10. Kongresi’nde siber suçlar, bilgisayar a÷larÕnda veya a÷larÕna karúÕ gerçekleútirilen her türlü eylem olarak kabul görmekte ve bu suçlar dar
anlamda siber suçlar ve geniú anlamda siber suçlar olmak üzere iki alt kategori
içinde de÷erlendirilmektedir.89
Bu neviden suçlarÕ klasik suç tiplerinden ayÕran ve kendine özgü suçlar olmasÕnÕ sa÷layan en önemli özellik, iúlenme úekilleridir.
Klasik suç tiplerinde suçun maddi unsurunu oluúturan eylemler faillerin fiziki hareketleriyle meydana gelmektedir. Biliúim suçlarÕnda (siber suç veya internet ortamÕnda iúlenen suçlar) ise, genellikle failin bilgisayarÕn klavyesine dokunmasÕ veya
mouse tÕklamasÕ dÕúÕnda fiziki hareket olmamakta ancak fiziki hareketlerle meydana getirilebilecek zararlardan çok daha fazlasÕ bu úekilde oluúabilmektedir.90 Biliúim alanÕndaki suçlar, bilinen, klasik usullerin dÕúÕnda çok daha hÕzlÕ, kolay ve dikkatlerden uzak iúlenebilmekte, tespit edilebilmesi ise daha zor olmaktadÕr.91 Bu tür
suçlar, sadece çÕkar amaçlÕ yapÕlmamakta; kimi zaman da toplumda aradÕ÷ÕnÕ bulamayan insanlarÕn, kendilerini ispat için baúvurduklarÕ bir yol olabilmektedir.92
Bu gün biliúim suçlarÕnÕn büyük bir kÕsmÕ internet ortamÕ aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirildi÷inden, fiiller de daha ziyade amaçlanan iúi yerine getirmeye yönelik olarak
yapÕlmÕú “yÕkÕcÕ yazÕlÕmlar” adÕ verilen programlar üzerinden yapÕlmaktadÕr. Bu yazÕlÕm ya da tekniklere her gün yenileri eklenmekle birlikte, úu ana kadar sÕk rastlananlardan hareketle, örnek olarak sistem güvenli÷inin kÕrÕlÕp içeri girilmesi (hacking),
salam tekni÷i, Truva atÕ (trojan horse), a÷ solucanlarÕ (Network worm), tavúanlar
(rabbits), bukalemunlar (chamelon), mantÕk bombalarÕ (logic bombs), virüsler, çöpe
dalma, gizli dinleme, veri aldatmacasÕ v.s. verilebilir.93
Konumuzla ilgisi bakÕmÕndan bu türden yazÕlÕmlara iliúkin kÕsaca bilgi aktarmak,
terminolojiyi kavramak ve suçlarÕ anlamak bakÕmÕndan yararlÕ olacaktÕr.
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C. Tavukçuo÷lu, 2004, s.287.
Yenidünya ve De÷irmenci, 2003, s.33.
Yenidünya ve De÷irmenci, 2003, s.33.
Y. YazÕcÕo÷lu, 2002, s.460.
M. Dülger, 2004, s.69.
Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.150.
AkÕncÕ/AlÕç/Er, 2004, s.158.
M. Dülger, 2004, s.69.
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Biliúim alanÕnda en sÕklÕkla rastlanan suç iúleme yöntemi olan Truva atÕ yazÕlÕmÕ, Truva savaúÕnda kullanÕlan tahta atÕn hediye olarak TruvalÕlara gönderilip, tahta
at kalenin içine girdikten sonra atÕn içine gizlenen düúman askerlerinin kaleyi ele
geçirmelerindeki mantÕk ile çalÕúmaktadÕr. Bunlar internet üzerinden veya e-posta
yoluyla bilgisayarlara sÕzan ve kullanÕcÕ farkÕna varmadan kendi kendilerine internete ba÷lÕ olundu÷u anlarda dÕúarÕya veri gönderen programlardÕr. Ço÷unlukla internet üzerinden ücretsiz indirilen yazÕlÕmlardaki sistem dosyalarÕ içine, Truva atÕ
yazÕlÕmÕ eklenerek kullanÕcÕlara ulaútÕrÕlmaktadÕr. Bu yazÕlÕmÕ bilgisayarÕna yükleyen kullanÕcÕ, görünüúte yararlÕ olan yazÕlÕmÕ bilgisayarÕna kurdu÷unda Truva atÕ
yazÕlÕmÕ da kendisini fark ettirmeden çalÕúmaya baúlamaktadÕr.
Genel olarak bir trojan programÕ iki kÕsÕmdan oluúur; istemci kÕsmÕ ve sunucu
kÕsmÕ. Sunucu kÕsmÕ, hedef seçilen kiúinin bilgisayarÕnda, istemci kÕsmÕ ise di÷er
bilgisayarda yani uzaktan yöneten kiúinin bilgisayarÕnda çalÕúÕr. Sunucu kÕsmÕ hedefteki kiúiye gönderilmeden önce gidece÷i adres, port, nerede saklanaca÷Õ gibi
gerekli ayarlar yapÕlmaktadÕr. Bundan sonra Truva atÕ yazÕlÕmÕ kurulmuú oldu÷u bilgisayarÕn iúletim sisteminin açÕklarÕndan yararlanarak bütün sisteme hakim olmakta
ve kendisini gönderen kiúinin bütün komutlarÕnÕ yerine getirmektedir.94 Trojan programÕnÕn bu özelli÷i nedeniyle faydalÕ iúlerde de kullanÕlmasÕ söz konusudur. Örne÷in
kurumsal sistem yöneticileri kendi sorumluluklarÕ altÕnda olan bilgisayarlarda meydana gelen arÕzalarÕ giderebilmek için bizzat kendileri bilgisayarÕn bulundu÷u yere
gidemediklerinde, arÕzasÕ olan bilgisayara trojan programÕ gönderip bu program sayesinde arÕzalÕ bilgisayarÕn arÕzasÕnÕ tespit ederek giderebilmektedirler. Truva atlarÕ
her ne kadar sisteme zararlÕ bir yazÕlÕm olmalarÕ sebebiyle biliúim virüslerine benzetilebilirlerse de, kendi kendilerine ço÷alma özelliklerinin olmamasÕ ve zararsÕz yazÕlÕmmÕú gibi görünebilme özellikleri nedeniyle biliúim virüslerinden ayrÕlmaktadÕrlar.95
Truva atÕ metodunun bir türü de mantÕk bombalarÕdÕr. Bunlar, bilgisayar sistemini úaúÕrtmak, bozmak veya felç etmek için programlanmaktadÕr ve bunu gerçekleútirmek içinde, bilgisayara ya mantÕk dÕúÕ ya da yapÕlan iúlemin aksine sürekli bilgi göndermektedir. MantÕk bombalarÕ, biliúim sistemlerinde veya a÷larÕnda,
daha önceden belirlenmiú özel durumlarÕn gerçekleúmesi durumunda zarar verici sonuçlar oluúturur. Bir mantÕk bombasÕ, belirlenmiú özel durum gerçekleúene
kadar ‘Truva atÕ’ programÕ gibi davranÕr. Ancak özel durumun gerçekleúmesinden
sonra biliúim sisteminde zararlÕ etkisini meydana getirir ve bu noktada her zaman
kendisini gizli tutmaya çalÕúan Truva atÕ programÕndan ayrÕlÕr.96
A÷ solucanlarÕ, virüs gibi kendisini bir bilgisayardan di÷erine kopyalamak için
tasarlanmÕútÕr. Bunu otomatik olarak yaparlar. Bellek veya a÷ bant geniúli÷ini tüke94
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Olgun De÷irmenci, “Biliúim SuçlarÕ”, YayÕnlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim DalÕ Kamu Hukuku Bilim DalÕ), østanbul, 2002, s.79.
M. Dülger, 2004, s.70., Aktaran: øsmail Ergün, s. 17.
O- De÷irmenci, 2002, s.101.

49

Türkiye Bankalar Birli÷i
tirler. YakÕn geçmiúteki solucanlar Sasser ve Blasser adÕ verilen solucanlar olmuútur. A÷ solucanlarÕ, kullanÕcÕnÕn etkisi olmadan kendi kendine çalÕúabilen ve aynen
kendisi gibi bir kopyasÕnÕ, veri iletim a÷Õna ba÷lantÕsÕ olan di÷er biliúim sistemlerine
kopyalayabilen yazÕlÕm türlerine verilen genel addÕr.97 A÷ solucanlarÕ, bir iletiúim a÷Õndaki sistemler arasÕnda herhangi bir donanÕm veya yazÕlÕma zarar verme zorunlulu÷u olmaksÕzÕn dolaúÕrlar. A÷ üzerinden bir biliúim sistemine gelen bir a÷ solucanÕ,
ya bir virüs gibi davranarak yazÕlÕma zarar verir ya da sisteme bir Truva atÕ bÕrakÕr.
Ço÷u zaman ise iletiúim a÷Õnda çalÕúan sistem operatörlerine yakalanmamak için
bÕraktÕklarÕ tüm izleri silerler.98 Solucanlar, bilgisayarÕn hafÕzasÕna yerleúen ve hafÕza
kÕsmÕ yokmuú gibi davranarak sürekli olarak kendilerini buraya yazan yazÕlÕmlardÕr.99
Tavúanlar, çok hÕzlÕ üreyen, kÕsa zamanda kolonileúerek biliúim sisteminin bilgi
iúleme gücünü azaltan, bilgisayara veya biliúim sitemine durmaksÕzÕn gereksiz iúler yapmasÕ için komut veren bir yazÕlÕmdÕr.100 Bunlar, iúlemciye sürekli anlamsÕz
komutlar vererek iúlemcinin biliúim sisteminin normal iúleyiúini sa÷layan komutlarÕnÕ vermesini engellemekte ve giderek sistemin yavaú çalÕúmasÕna ve en sonunda
da sistemi çalÕúamaz hale getirirler.101
Tavúanlara örnek olarak úu olay verilebilir. Büyük bir úirketten atÕldÕ÷Õ için sinirlenen bir programcÕ, giderken úirketin bilgisayarÕna 400 byte’lÕk, tek iúlevi kendinin
tam bir kopyasÕnÕ yapmak olan “SarmaúÕk” adÕnda bir program bÕrakÕr. Program
iúten çÕkarÕlan programcÕnÕn ayrÕlmasÕndan 24 saat sonra uyanÕr, kendini kopyaladÕktan sonra tekrar uyur. Bir gün sonra SarmaúÕk’Õn iki kopyasÕ kendilerini tekrar
kopyalar ve bu iúlem her gün katlanarak sürüp gider. øki haftan sonunda úirket bilgisayarÕnÕn yan iúlevlerinde gecikmeler ve bariz hatalar olmaya baúlar. ArtÕk belle÷i
sarmaúÕk’Õn tÕpatÕp aynÕ 16.3C kopyasÕnÕ barÕndÕrmaktadÕr, (yani 6,5 milyon byte’lÕk
bir çöplük) 2 gün sonra ise bilgisayar hiçbir úey yapamaz hale gelir. Çünkü belle÷ini sarmaúÕk’Õn yarÕm milyondan fazla kopyasÕ kaplamÕútÕr.102 Görüldü÷ü gibi çok
küçük ve basit iúlevli bir program, çok kÕsa bir sürede kendisini fark ettirmeden büyük bir úirketin bütün sistemini çalÕúamaz hale getirmiútir.
Bukalemun denilen ve sistem için normal çalÕúan ve zararsÕz bir yazÕlÕm gibi
duran ve onun niteliklerine sahipmiú gibi görünen yazÕlÕmlar, Truva atlarÕnÕn yakÕn
akrabalarÕdÕr. Bir bukalemun her defasÕnda çok kullanÕcÕlÕ bir sistemde kullanÕcÕ adlarÕ ve úifreleri için giriú iletilerini taklit edecek úekilde dâhiyane bir úekilde programlanÕr. Sisteme giren bütün kullanÕcÕlarÕn adlarÕnÕ ve úifrelerini gizli dosyaya kaydeder,
daha sonra sistemin bakÕm için geçici süre kapatÕlaca÷Õna iliúkin bir mesaj verir. .103
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M. Dülger, 2004, s.73.
O. De÷irmenci, 2002, s.87.
Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.164.
O. De÷irmenci, 2002, s.103.
M. Dülger, 2004, s.74.
Adrian Berry, Sonsuzlu÷un KÕyÕlarÕ, TÜBøTAK Popüler Bilim KitaplarÕ, 2 Ankara, 6. BasÕm, s.226–227, Aktaran: øsmail Ergün, s. 24.
O. De÷irmenci, 2002, s. 104.
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Salam tekni÷i, çok fazla sayÕda kaynaktan, çok az sayÕda de÷erin transferini
esas alÕr.104 Bu yöntem özellikle bankalarÕn biliúim sistemlerinde gerçekleútirilen hukuka aykÕrÕ yarar sa÷lama suçlarÕ için kullanÕlan etkin bir tekniktir. Sistemin esasÕ
çok fazla kaynaktan (örne÷in çok sayÕda banka hesabÕndan) kaynak baúÕna çok
az miktarda hukuka aykÕrÕ yarar sa÷lanmasÕ esasÕna dayanÕr.105
Bu yöntemde, hesaplardaki rakamlarÕn virgülden sonraki küsuratlarÕnÕn ya son
rakamÕ ya da son iki rakamÕ yani kuruúlar failin belirledi÷i bir hesaba aktarÕlarak
orada biriktirilmektedir.106 Böylelikle banka ya da hesap sahipleri hesaplarda meydana gelen yetkisiz hareketi fark edememekte, ancak küçük miktarlarÕn çok sayÕda kaynaktan toplanmÕú olmasÕ fail açÕsÕndan büyük miktarda bir hukuka aykÕrÕ
yarar sa÷lamaktadÕr.107
Gizli KapÕlar (Trap Door) tekni÷i ise, iúletim sistemleri veya çok iúlevli kullanÕcÕ
sistemleri hazÕrlayan bilgisayar programcÕlarÕnÕn bunlarÕ meydana getirirken ileride
ortaya çÕkabilecek durumlara göre, sistem úifrelerinde de÷iúiklik yapabilmeyi veya
yeni úifreler girebilmeyi sa÷lamak üzere sisteme bÕraktÕklarÕ çeúitli giriú yollarÕna
denmektedir.108 Bu mekanizmalarÕn, program veya iúletim sistemi tamamlandÕ÷Õnda
ortadan kaldÕrÕlmasÕ gerekir, ancak bazen ya hata sonucu veya ileride kullanÕlmak
amacÕyla bu mekanizmalar ortadan kaldÕrÕlmaz. Bu gibi durumlarda, bu kapÕlar kötü
niyetli kiúilerin yasadÕúÕ faaliyetlerine hizmet etmesi amacÕyla kullanÕlÕr.109
Hacking denilen yöntemle, hedefle ilgili keúif yapan korsanlar önemli bilgilere
ulaúmakta ve bu verileri kullanarak internet üzerinden eylem gerçekleútirecekleri
biliúim sistemine girmektedirler. Biliúim korsanlarÕ, ulaútÕklarÕ hedef sistemi tarayarak açÕk portlarÕ, iúletim sistemini, çalÕúan servisleri, paylaúÕlan kaynaklarÕ ve kullanÕcÕ isimlerini belirlemektedirler.110 Bu giriú genellikle biliúim sisteminin iúletim yazÕlÕmÕnÕ yazan kiúilerin gerekti÷inde yazÕlÕmÕ ve dolayÕsÕyla sistemi korumak amacÕyla
bÕraktÕklarÕ arka kapÕlarÕ bularak buradan sÕzmak yoluyla gerçekleútirirler. Bu yolla
sisteme sÕzan sanal korsanlar, bu andan itibaren sistemi çökertmektedirler. Sisteme sÕzmak için ‘hacker’larÕn kullandÕ÷Õ pek çok yöntem vardÕr. ùifre kÕrmak, a÷Õ
gözetlemek, oturum çalmak, tampon belle÷i taúÕrmak, DOS saldÕrÕlarÕ yapmak bu
yöntemlerden sadece bazÕlarÕdÕr.111
Bilgi aldatmacasÕ, bilgisayara yanlÕú veri girilmesi veya bazÕ verilerin kasten bÕrakÕlmasÕdÕr. Böylece fail, bilgisayara girdi÷i veya bilgisayarda bÕraktÕ÷Õ veri104
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O. De÷irmenci, 2002, s.84.
M. Dülger, 2004, s.71.
Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.155.
M. Dülger, 2004, s.71.
Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.156-157.
O. De÷irmenci, 2002, s.85.
D. YÕlmaz, 2004, s.227.
D. YÕlmaz, 2004, s.372.
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ler ile mevcut veriler üzerinde istedi÷i yönde de÷iúiklik yapma veya cihazÕ istedi÷i
yönde kullanma imkânÕna kavuúmaktadÕr.112 Bu yöntem, biliúim sistemlerine yetkisiz veya yetkili müdahale imkânÕ olan kiúilerce iúlenebilir. Bunlar; verileri yaratan, kaydeden, iúlenme esnasÕnda nezaret eden, nakleden, kontrol eden, úifreleyen kiúiler olabilir.113
Örne÷in, Almanya’da øú ve øúçi Bulma Kurumu’nda çalÕúan bir memur, çocuk
zammÕ ödemesi için düzenlenen evrakta, görevli memurun imzasÕnÕ taklit ederek,
her seferinde 5.000 ve 10.000 DM arasÕnda bir mebla÷Õ kendisinin ve bir yakÕnÕnÕn hesabÕna aktarmÕú ve bu durumun ortaya çÕkmasÕnÕ engellemek için, bilgisayar
tarafÕndan hazÕrlanan kontrol fiúinin ilk hanesindeki mebla÷a iliúkin verileri de silerek, yaklaúÕk 10 ayda 29 ayrÕ müdahale sonucu 250.000 DM’lÕk bir haksÕz kazanç
sa÷lamÕútÕr.114 Bu yöntemle iúlenen suçlara ülkemizde de rastlanmaktadÕr. Örne÷in,
iúçi emeklilerinin ço÷unlukta oldu÷u bir ilçemizde Ziraat BankasÕ ùubesinin veznedarÕ uzun süreden beri hareket görmeyen döviz hesaplarÕnÕ takip ederek, kasada
mevcut döviz durumuna göre, kÕsa süreli olarak çalÕútÕ÷Õ bilgisayarÕn baúÕndan ayrÕlan görevlinin yoklu÷undan istifade ederek, ödeme talimatÕ verip veznede kendisi
bulundu÷undan düzenledi÷i ödeme dekontunu para çekmek için vezneye gelen
vatandaúlara imzalatÕp dövizi kendi zimmetine geçirmiútir. Bu úekilde çok sayÕda
hesapta bulunan dövizleri çekmiútir. Bu olay hesap sahiplerinin bankaya müracaatÕna kadar ortaya çÕkmamÕútÕr115.
Çöpe dalma veya artÕk toplama da denilen bir teknikle, herhangi bir bilgisayar sisteminin çalÕúmasÕndan geriye kalan veri ve bulgularÕn toplanmasÕ iúlemi
ifade edilmektedir.116 Bu bilgilerin elde edilme yöntemlerinden ilki, çÕktÕ birimlerince
kullanÕlan ve daha sonra çöpe atÕlan kâ÷Õt, yazÕcÕ úeridi vb. malzemeler üzerinde
kalan bilgilerin toplanmasÕ yöntemidir. økincisi ise biliúim sisteminin belle÷inde bulunan ve artÕk ihtiyaç kalmayan silinmiú bilgiler geliúmiú tekniklerle yeniden elde
edilmektedir.117
Bir di÷er suç iúleme yöntemi de gizlice dinlemedir. Biliúim sistemlerinin veri
naklinde kullandÕ÷Õ a÷lara girilerek veya biliúim sistemlerinin az da olsa yaydÕ÷Õ
elektromanyetik dalgalar yakalanarak verilerin tekrar elde edilmesi tekni÷idir. Bu
teknik bilgisayar ekranlarÕnÕn yaydÕ÷Õ elektromanyetik dalgalarÕn yakalanmasÕ ve
tekrar ekran görüntüsüne çevrilmesi suretiyle iúlenebilece÷i gibi bilgisayarlar arasÕnda veri naklinde kullanÕlan a÷lara yapÕlan fiziksel müdahaleler sonucu, a÷da
nakledilen verilerin ele geçirilmesi úeklinde de iúlenmektedir.
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Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.152.
O. De÷irmenci, 2002, s.77-78.
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O. De÷irmenci, 2002, s. 76.

52

Biliúim Hukuku
Süper darbe, IBM uyumlu yazÕlÕmlarda uygulanan ve disketten diskete programÕn
kopyalanmasÕnÕ önleyen “kopya koruma” programlarÕnÕ atlatan bir program olarak
ortaya çÕkmÕútÕr. Daha sonralarÕ, bütün kontrolleri geçerek, sisteme müdahale eden
programlar olarak tanÕnmÕútÕr.118 øú dünyasÕnda kullanÕlan bilgisayarlarÕn ço÷unda hÕrsÕzlÕ÷a karúÕ bir koruyucu güvenlik sistemi vardÕr.119 Sistemin kilitlendi÷i durumlarda,
en kÕsa zaman içinde yeniden çalÕúÕp iúlevsel olabilmeleri için “süper zap” programlarÕ kullanÕlmaktadÕr: bu programlar bir yandan sistemdeki çeúitli emniyet tedbirlerini
aúarken, di÷er yandan da meydana gelen sorunlarÕ süratli bir úekilde düzeltmektedir.120
Tüm güvenlik kontrollerini aúarak, sistemde de÷iúiklikler yapabilmesi bu programÕn
kötüye kullanÕlmasÕna neden olmakta ve program kullanÕcÕsÕna hiçbir güvenlik kontrolüne u÷ramadan istedi÷i de÷iúiklikleri gerçekleútirme imkânÕ tanÕmaktadÕr.121
EúzamansÕz saldÕrÕlar denilen bir teknik, iúletim sistemlerinin eúzamansÕz olan
çalÕúmasÕndan yararlanÕr. Birçok sistemin, programlarÕ eúzamanlÕ yani aynÕ anda
kullanamamasÕndan hareket eden bazÕ failler, geliútirdikleri saldÕrÕ teknikleri ile, bilgisayar iúletim sistemlerinde, daha do÷rusu programdaki veriler üzerinde çeúitli
ihlaller meydana getirmektedirler. Birçok iúletim sistemi, uygulanan de÷iúik bilgisayar programlarÕnÕn fonksiyonlarÕnÕ ifa etmek için eúzamansÕz olarak çalÕúÕrlar.
Örne÷in bir çÕktÕ alÕnmasÕ sÕrasÕnda bu iúlem için çeúitli görevlerin sÕrayla ça÷rÕlmasÕ gerekir. øúletim sistemi bu istekleri bekletir ve kaynaklar ulaúÕlabilir hale gelince iste÷e uygun olarak istek sÕrasÕna göre veya bir öncelik düzenine göre yerine
getirir. øúte, bu bekleme sÕrasÕnda iyi bir programlama bilgisine sahip bazÕ kimseler çeúitli rutin iúlemler yardÕmÕyla veriler üzerinde istedikleri do÷rultuda de÷iúiklik
gerçekleútirebilmektedir.122
østem dÕúÕ alÕnan elektronik postalar ya da “spam” dedi÷imiz e-mailler, pek çok
kullanÕcÕnÕn ve biliúim sorunudur. øngilizce anlamÕ, “baharatlÕ domuz yollamak” olan
“Spamming”, bir kiúiye ya da bir siteye gereksiz veya kaba çok fazla sayÕda mektup
göndermenin internet dilindeki karúÕlÕ÷ÕdÕr. Burada, aynÕ mesajÕn çok sayÕdaki kopyasÕnÕn bu tip bir mesajÕ alma talebinde bulunmamÕú kiúilere, bir nevi zorlayÕcÕ nitelikte gönderilmesi söz konusudur. Bu sözcük, ürünlerinin reklâmlarÕnÕ ønternet aracÕlÕ÷Õ ile binlerce kiúiye yollayan bazÕ firmalarÕn kullandÕ÷Õ tekni÷i tanÕmlamak için de
kullanÕlÕr.123. Spam, genellikle bir ürünün reklâmÕ, pazarlanmasÕ ve ‘pornografik içerikli
reklâm ve mesajlarÕn dünya çapÕnda kitlelere ulaútÕrÕlmasÕ amacÕnÕ taúÕmaktadÕr.124
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Biliúim virüsleri, kendi kendini ço÷altma özelli÷ine sahip, kopyalarÕnÕ baúka
sistemlere de bulaútÕrarak etkileyen yazÕlÕmlardÕr. Bunlar, biyolojik virüslerde oldu÷u
gibi, kendi kendine ço÷alÕp, bulaúabilme ve sistemi hasta edebilme özelliklerine
sahip olarak ve bulaútÕklarÕ sistemde bulunan yazÕlÕmlarÕ çökerterek, biliúim sistemine en fazla zararÕ verecek úekilde tasarlanmaktadÕrlar. Sisteme giren virüs, ya
hemen ya da zaman ayarlÕ olarak birkaç hafta veya ay içinde harekete geçmekte;
özellikle internet vasÕtasÕ ile çok hÕzlÕ yayÕlmaktadÕr.125
Kimlik hÕrsÕzlÕ÷Õ/ kimlik avÕ, Bir baúkasÕnÕn üçüncü úahÕslarÕ ve bilgi iúlem sistemlerini kendisinin söz konusu kiúi oldu÷una ikna ederek yanÕltmasÕna, o úahsÕn
çÕkarlarÕna zarar verip kendisine çÕkar sa÷lamasÕna, ya da bu dolandÕrÕcÕlÕ÷a olanak verecek bilgilere ulaúmasÕna “kimlik hÕrsÕzlÕ÷Õ” veya “kimlik avÕ” denilmektedir Birçok kiúi bu suçlularÕn nasÕl evine bile girmeden bu bilgilere ulaútÕ÷Õna inanamaz. 126
Kimlik hÕrsÕzlarÕnÕn baúlÕca yöntemleri: Kimlik kartÕ, kredi kartÕ veya banka
kartÕ çalmak, posta kutusundan ya da çöp kutusundan belge çalmak, cep telefonundan ya da bilgisayardan dosya kopyalamak, acil bir telefonmuú gibi arayarak,
“annen kaza geçirdi”, “arabanÕz çalÕnmÕú”, “polis sizi arÕyor”, vb. úeyler söyleyerek karúÕdaki kiúinin pani÷e kapÕlmasÕnÕ sa÷layÕp kiúisel bilgilerini istemek, tam
temizlenmemiú eski bilgisayar, eski disk, eski USB bellek ele geçirmek, güvenilir
bir web sayfasÕnÕn (örne÷in çalÕútÕ÷ÕnÕz bankanÕn) benzerini kurbana sunup kimlik
bilgilerini o yolla vermesini sa÷lamak, bilgi iúlem sistemlerinde korsanlÕk (hacker)
yapmak, kimlik hÕrsÕzlÕ÷Õ amaçlÕ virüs yazÕp bulaútÕrmak, internette kiúisel bilgiler
aramak ve toplamak, kimlik belge ve bilgilerini baúkalarÕna çaldÕrtmak, kiúisel úifre
ve parolalarÕ gizlice izlemek, yüz yüze veya telefonda kiúileri kandÕrÕp bilgi almak,
namÕna adres de÷iúikli÷i kaydettirip belgelerin korunmasÕz bir yere gönderilmesini
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Murat Önemli, 2005, s.29. Örne÷in, 2001 yÕlÕnda Filipinli bir bilgisayar ö÷rencisi tarafÕndan yazÕlan Love Bug (Aúk Virüsü) isimli virüs programÕ, yayÕlmaya baúladÕktan 18 saat
sonra dünyada yüz milyon bilgisayara bulaúmÕútÕr.
Özellikle halka açÕk yerlerde yapÕlan telefon konuúmalarÕndan, kafelerden, kütüphanelerde girilen internet sayfalarÕndan, evlere gelen mektuplarÕn çalÕnmasÕndan, kart kullanÕlan bir iú yerinden, çöpe atÕlan belgelerden hareketle, kimlik hÕrsÕzlarÕ bütün önemli
kimlik bilgilerine sahip olabilirler. Son yÕllarda ønternet’ten kimlik bilgilerinin çalÕnmasÕ oldukça artmÕútÕr. Banka kimlikleri ve úifreleri, farkÕnda bile olunmadan açÕlan “spam”
e-postalarla elde edilebilir. Özellikle, hiç duyulmadÕk bankalardan gelen “please con¿rm your personal info” ( lütfen kiúisel bilgilerinizi teyit ediniz) veya yine hiç bilinmeyen bir ¿nans kuruluúundan “your account is in danger, please respond immediately” ( hesabÕnÕz tehlikede, lütfen hemen cevap veriniz) gibi sahte e-postalar ile
kiúilerin kimlik bilgilerini yazacaklarÕ bir ønternet sitesine yönlendirilerek kimlik bilgilerine
ulaúÕlmak isteyenler bulunmaktadÕr.. AyrÕca, geniú müúteri portföyü olan bankalarÕn veya
e-ticaret úirketlerinin adlarÕ kullanÕlarak, “hesabÕnÕz tehlikede lütfen hemen kimlik bilgilerinizi gönderin yoksa hesabiniz kapatÕlacak” gibi sahte e-postalar ile de kimlik bilgileri
elde edilmek istenebilir.
http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri
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sa÷lamak, kiúinin bilinen bilgilerinden bilinmeyen bilgilerini tahmin etmek, gasp ya
da zor kullanarak kimlik bilgilerine ulaúmak, olarak sayÕlabilir127. Kimlik hÕrsÕzlarÕna
av olmaktan korunmanÕn yollarÕ ise genel olarak hassas kiúisel bilgilerin neler oldu÷unu bilmek ve nerelerde bulundu÷unu bilmek bunlara bilgilere kimlerin normalde
ulaúabildi÷ini bilmekten, bilgileri kilit altÕnda tutmak, úifrelemek, bellek malzemesini
elden çÕkarmadan önce tam silmek, yayÕnlamamak, yazarken elini gizlemek, gerekmiyorsa yazmamak, silmek, bulundurmamak, taúÕmamak, TC kimlik numarasÕnÕ, adresi, anne kÕzlÕk soyadÕnÕ, vb. bilgileri almaya çalÕúacak kimlik hÕrsÕzlarÕna
karúÕ baúta çocuklar olmak üzere tüm aile bireylerini bilinçlendirmek gibi tedbirlerden; keza, bilgi taleplerine karúÕ temkinli olmaktan, kiúisel bilgileri sadece güvenilir
ve iliúkiler dolayÕsÕyla ihtiyacÕ olan kiúilere ve ihtiyaç oldu÷u kadar bilgi vermekten,
kiúisel bilgilerin açÕk edilme riskinin fark edildi÷inde önüne geçmekten, açÕk edilmiú gizli bilgileri/kaybolan belgeleri bir an önce gerekli mercilere haber vermek ve
de÷iútir(t)mek, emniyet’e giderek durumu belgeler ile birlikte anlatmak, dava açÕlmasÕnÕ sa÷lamaktan geçmektedir128.

B. İNTERNETİN ÜLKEMİZDEKİ KAMUSAL KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ
VE TEMEL YASAL DÜZENLEMELER
1. İnternet Kurulu (İK)
UlaútÕrma BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak 5651 sayÕlÕ Kanunun 10. maddesi129 uyarÕnca ve 3348 sayÕlÕ UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ Teúkilat ve Görevleri HakkÕndaki Kanunun Ek-1 maddesi çerçevesinde kurulan ønternet Kurulu’nun ana iúlevi, UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ’na danÕúmanlÕk yapmaktÕr. Türkiye’de internetin alt yapÕdan baúlayarak
tüm boyutlarÕ ile kÕsa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek bu hedeflere eriúmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararlarÕn alÕnmasÕ ve uygulanmasÕ; bilgi
ve iletiúim teknolojilerindeki geliúmelerin ortaya çÕkardÕ÷Õ yeni konularÕn ve bunlarÕn ülkemizde uygulanabilirli÷i ile ilgili olarak oluúturulacak politikalarÕn tespiti; internet üzerinde yapÕlan yayÕnlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve
bilgi toplumu olma yolunda sa÷lÕklÕ yöntemlerin tespiti süreçlerinde UlaútÕrma BakanlÕ÷Õna önerilerde bulunmak ønternet Kurulu’nun amacÕdÕr.
127
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http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (22.04.2010).
http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (22.04.2010).
ønternet OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi ve Bu YayÕnlar Yoluyla øúlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun’un 10. maddesinin beúinci fÕkrasÕ: “BaúkanlÕk;
BakanlÕk tarafÕndan 3348 sayÕlÕ UlaútÕrma BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda
Kanunun ek 1 inci maddesi uyarÕnca, Adalet BakanlÕ÷Õ, øçiúleri BakanlÕ÷Õ, çocuk, kadÕn
ve aileden sorumlu Devlet BakanlÕ÷Õ ile Kurum ve ihtiyaç duyulan di÷er bakanlÕk, kamu
kurum ve kuruluúlarÕ ile internet servis sa÷layÕcÕlarÕ ve ilgili sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕndan seçilecek bir temsilcinin katÕlÕmÕ suretiyle teúkil edilecek ønternet Kurulu ile gerekli iúbirli÷i ve koordinasyonu sa÷lar; bu Kurulca izleme, ¿ltreleme ve engelleme yapÕlacak içeri÷i haiz yayÕnlarÕn tespiti ve benzeri konularda yapÕlacak öneriler ile ilgili gerekli
her türlü tedbir veya kararlarÕ alÕr.”

55

Türkiye Bankalar Birli÷i
Kurul bilgi ve iletiúim teknolojilerinin sa÷lÕklÕ geliúmesi ve bu kapsamda ülkemizde internetin toplumsal faydasÕnÕn en üst düzeye çÕkarÕlmasÕ için temel öneriler oluúturmak amacÕnÕ gerçekleútirmek için, Adalet BakanlÕ÷Õ, øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
çocuk, kadÕn ve aileden sorumlu Devlet BakanlÕ÷Õ ile Kurum ve ihtiyaç duyulan di÷er bakanlÕk, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile internet servis sa÷layÕcÕlarÕ ve ilgili sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕndan seçilen toplam 32 üyeden teúekkül eder.
Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluúlarÕnÕn katÕlÕmcÕlarÕndan oluúan Kurul, yÕlda en az iki kez toplanmakta ve kurulun üyeleri iki yÕllÕk süreler için seçilmektedir. Kurulun çalÕúmalarÕnÕn finansmanÕ UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ bütçesinden sa÷lanmaktadÕr. Kurulun BaúkanÕ ve Baúkan Vekili, Kurul tarafÕndan salt ço÷unlukla
seçilmektedir. Kurul Sekreterine ba÷lÕ olarak sekretarya görevi UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ Haberleúme Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yürütülmektedir.
Kurul, toplam üye sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile toplanÕr ve toplantÕya katÕlan
üyelerin salt ço÷unlu÷u ile karar alÕr. OylarÕn eúit olmasÕ halinde Kurul BaúkanÕ’nÕn
oyu belirleyici olur.
Kurul, yukarÕda belirtilen amaçlarÕ gerçekleútirmek üzere aúa÷Õ sayÕlan ilkeler
çerçevesinde görev yapar:
a) Teknolojik Gelişmeleri İzleme
1- Bilgi ve iletiúim teknolojilerindeki geliúmelerin izlenmesi ile internet altyapÕsÕ
ve hizmetlerinin geliútirilmesi konusunda önerilerde bulunulmasÕ
2- ønternet konusunda, orta ve uzun vadeli geliúmeleri yönlendirecek ve stratejilere baz teúkil edecek önerilerde bulunulmasÕ
b) Değerlendirme
1- ønternet kullanÕcÕlarÕnÕn görüú ve önerilerini de dikkate alarak ilgili kuruluúlardan temin edilecek veriler çerçevesinde, Türkiye’de internet geliúiminin
de÷erlendirilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için öneriler oluúturulmasÕ
2- Sektörde gözlenen aksaklÕklarÕn belirlenmesi ve giderilmesi için öneriler oluúturulmasÕ
3- Kamuoyu görüúlerinin toplanarak de÷erlendirilmesi için mekanizmalar oluúturulmasÕ
c) Verimliliğin Sağlanması
1- ønternet kullanÕmÕnÕn verimli ve daha faydalÕ hale getirilebilmesi için gerekli
politikalarÕn belirlenmesine katkÕda bulunulmasÕ
2- ønternet kullanÕmÕnÕn faydalarÕ konusunda toplumda farkÕndalÕ÷Õn oluúturulmasÕ

56

Biliúim Hukuku
3- e-devlet uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, Kamu KuruluúlarÕnÕn birbirleri
ile olan iliúkilerinde ve vatandaúa sunduklarÕ hizmetlerde internet ortamÕnÕn
daha yaygÕn kullanÕmÕ konusunda çalÕúmalar yaparak önerilerde bulunulmasÕ
d) Koordinasyon
ønternete iliúkin etkinliklerin düzenlenmesine öncülük edilmesi/destek verilmesi, etkinli÷in ve verimlili÷in sa÷lanabilmesini teminen ilgili kuruluúlarla (üniversite, kamu,
özel ve sivil toplum) eúgüdümü sa÷lamaya dönük çalÕúmalar yapÕlmasÕ
e) Güvenli İnternet
1- ønternetin güvenli kullanÕmÕ konusunda araútÕrmalar yaparak uygun politikalarÕn belirlenmesi, bu konuda Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õyla koordineli bir çalÕúma içerisinde uygulamaya esas alÕnacak güvenlik kriterlerinin tespiti ve benzeri konularda önerilerde bulunulmasÕ,
2- ønternetin yaygÕn ve güvenli kullanÕmÕnÕ sa÷lamaya yönelik e÷itim etkinliklerinin desteklenmesi,
3- Çocuklar ve gençler baúta olmak üzere bireylerin ve toplumun internet üzerinden yapÕlan zararlÕ yayÕnlardan korunmasÕna yönelik olarak ulusal bazda
yazÕlÕm programlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ konusunda çalÕúmalar yapÕlmasÕ ve
önerilerde bulunulmasÕ
f) Ulusal İçerik Zenginliği
ønternet içerik ve yer sa÷layÕcÕlÕ÷ÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve ulusal arama motoru
teúkili konusunda gerekli çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕ ve önerilerde bulunulmasÕ
g) Ar-Ge Teşviki
Bilgi ve iletiúim teknolojilerinde kullanÕlan tüm ürünler için AR-GE deste÷i ile
yerli üretimin artÕrÕlmasÕna yönelik önerilerde bulunulmasÕ
h) Düzenleme
ønternet ile ilgili mevzuatÕn, UluslararasÕ kuruluúlarca kabul gören uygulamalarÕ
ve Avrupa Birli÷i’nin bu alandaki mevzuatÕ ile uyumlu olmasÕna özen gösterilmesi için önerilerde bulunulmasÕ
i) Projelendirme
Ulusal ve uluslararasÕ sayÕsal uçurum olarak adlandÕrÕlan farklÕlÕklarÕn giderilmesi
ve Bilgi toplumu oluúumuna katkÕda bulunmak amacÕyla projeler ve önerilerin
belirlenmesi, uygulanabilirliklerinin de÷erlendirilmesi, risk analizlerinin yapÕlmasÕ
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ve kabul gören tekliflerin gerçekleútirilmesine katkÕda bulunulmasÕ, uygulama
planlarÕnÕn oluúturulmasÕ
j) Diğer Konular
BakanlÕk politikalarÕnÕn belirlenmesine katkÕ sa÷lamak amacÕyla, talep edilen di÷er konularda çalÕúma ve araútÕrmalar yapÕlmasÕ

2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu130 (BİT) ve Ulaştırma Bakanlığı
ønternet servis ve eriúim sa÷layÕcÕ úirketler açÕsÕndan en önemli kuruluú Bilgi
Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’dur. UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ izin ve ruhsat konusunda son iúlemi yapsa da internet úirketlerinin kuruluú aúamasÕnda gerekli hazÕrlÕklarÕ yaptÕran, kurulduktan sonra denetimlerini yapan ve onlarÕn uymasÕ gerekli kurallarÕ koyan Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’dur. Bilgi Teknolojileri
ve øletiúim Kurumu 27.01.2000 tarihinde 4502 sayÕlÕ Kanun ile 2813 sayÕlÕ Telsiz
Kanunu’nun 5. maddesinde yapÕlan de÷iúiklikle kurulmuútur. Söz konusu madde
hükmüne göre Kurum; kanunlarda öngörülen yetki ve sorumluluklarÕ uygulamak
ve verilen di÷er görevleri yapmak üzere kamu tüzel kiúili÷ine sahip idari ve mali
özerkli÷i olan özel bütçeli ve görevlerini yerine getirirken ba÷ÕmsÕz bir kuruluútur. UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ ile iliúkilidir. Elektronik Haberleúme Kanunu, UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ’nÕn elektronik haberleúme sektörü ile ilgili görev ve yetkilerini úu úekilde sÕralamÕútÕr:
a) NumaralandÕrma, internet alan adlarÕ, uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi kÕt
kaynaklara dayalÕ elektronik haberleúme hizmetlerine iliúkin strateji ve politikalarÕ belirlemek.
b) Elektronik haberleúme sektörünün; serbest rekabet ortamÕnda geliúimini teúvik
etmeye ve bilgi toplumuna dönüúümün desteklenmesini sa÷lamaya yönelik hedef, ilke ve politikalarÕ belirlemek ve bu amaçla teúvik edici tedbirleri almak.
c) Elektronik haberleúme alt yapÕ, úebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlara, kamu yararÕna ve millî güvenlik amaçlarÕna uygun olarak
kurulmasÕ, geliútirilmesi ve birbirlerini tamamlayÕcÕ úekilde yürütülmesini sa÷lamaya yönelik politikalarÕ belirlemek.
ç) Elektronik haberleúme cihazlarÕ sanayisinin geliúmesine iliúkin politikalarÕn oluúumuna ve elektronik haberleúme cihazlarÕ bakÕmÕndan yerli üretimi özendirici
tedbirleri almaya yönelik politikalarÕ belirlemeye katkÕda bulunmak.
d) Ülkemizin üyesi bulundu÷u elektronik haberleúme sektörü ile ilgili uluslararasÕ
birlik ve kuruluúlar nezdinde 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayÕlÕ MilletlerarasÕ Müna130

Kurumun adÕ, 5/11/2008 tarih ve 5809 sayÕlÕ ELEKTRONøK HABERLEùME KANUNU
øle Telekomünikasyon Kurumu (TK) iken, Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu (BøT) olarak de÷iútirilmiútir.
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sebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu HakkÕnda Kanun hükümleri saklÕ kalmak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çalÕúmalara katÕlÕm ve kararlarÕn uygulanmasÕ konusunda koordinasyonu sa÷lamak.
e) Elektronik haberleúme politikalarÕnÕn tespiti ve uygulanmasÕ amacÕyla gerekli
araútÕrmalarÕ yapmak ve yaptÕrmak.
f) Elektronik haberleúmenin do÷al afetler ve ola÷anüstü haller nedeniyle aksamamasÕnÕ teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sa÷lamak. Haberleúmenin aksamasÕ riskine karúÕ önceden haberleúmenin kesintisiz bir biçimde
sa÷lanmasÕna yönelik alternatif haberleúme alt yapÕsÕnÕ kurmak, kurdurmak ve
ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak.
g) Ola÷anüstü hal ve savaúta elektronik haberleúme hizmetlerini, 16/7/1965 tarihli ve 697 sayÕlÕ Kanun hükümleri dahilinde planlamak, gerekli iúleri yapmak
ve yaptÕrmak.
÷) Elektronik haberleúme sistemlerinin yerli tasarÕm ve üretimini, bu amaçla sektöre iliúkin araútÕrma, geliútirme ve e÷itim faaliyetlerini teknik ve maddi destek
de dahil olmak üzere teúvik etmek ve Kurumun gelirlerinin % 20’sini aúmamak
kaydÕyla söz konusu faaliyetlere iliúkin olarak ayÕraca÷Õ kayna÷Õ belirlemek ve
bu kayna÷Õn kullanÕmÕna iliúkin gereken düzenlemeleri yaparak bu kayna÷Õ kullandÕrmak.
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu, izin verilen ve verilmeyen frekanslarda yapÕlacak usulsüz yayÕnlarÕn ve enterferanslarÕn izlenmesi ve önlenmesi amacÕyla gerekli kontrol tertip ve tedbirleri alarak, milli ve milletlerarasÕ teknik monitör hizmeti
ve faaliyetlerini yürütür. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 2/f maddesine göre; Kurum,
Türk Telekom dahil iúletmecilerle imzaladÕ÷Õ sözleúmelerin ve verdi÷i genel izin ve
telekomünikasyon ruhsatlarÕnÕn úartlarÕna uyulmasÕnÕn sa÷lanmasÕ için gereken
tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleúmesi, telekomünikasyon ruhsatÕ veya genel izin úartlarÕna uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykÕrÕlÕk halinde ilgili iúletmecinin bir önceki takvim yÕlÕndaki cirosunun %
3’üne kadar idari para cezasÕ uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu
hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi amaçlarÕyla gerekli tedbirleri almaya, gerekti÷inde
tesisleri tazminat karúÕlÕ÷Õnda devralmaya ya da a÷Õr kusur halinde imtiyaz sözleúmesini, telekomünikasyon ruhsatÕnÕ ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.
Kurum’un karar organÕ bir kurul baúkanÕ ve dört üyeden oluúan Telekomünikasyon Kurulu’dur. Kurul BaúkanÕ, Kurum’un en üst amiri olup, Kurum’un genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul baúkan ve üyeleri beú yÕl için Bakanlar Kurulu
tarafÕndan atanÕrlar ve süre sonunda yeniden atanabilirler. Kurul baúkanÕ UlaútÕrma
BakanÕ’nÕn gösterece÷i aday arasÕndan, üyelerden ikisi telekomünikasyon sektörü
temsilcilerinden, biri telsiz hizmetlerinden ve bir baúkasÕ ise tüketici temsilcilerinden atanÕr. Kurul üyeleri ve kurum personeli, denetleme ve inceleme sÕrasÕnda ö÷rendikleri gizli bilgileri ve ticari sÕrlarÕ yetkili mercilerden baúkasÕna açÕklayamaz ve
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kendi yararlarÕna kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrÕldÕktan sonra da devam eder. Kurum’un para ve mallarÕ Devlet malÕ hükmünde olup, Kurul üyeleri ve
Kurum personeli iúlenen suçlar açÕsÕndan Devlet memuru sayÕlÕr. Kurum SayÕútay
tarafÕndan denetlenir. Kurum taúra teúkilatÕ kurabilir.
Kurumun baúlÕca gelirleri; 406 sayÕlÕ Telgraf ve Telefon Kanunu uyarÕnca imtiyaz sözleúmeleri imzalayan ve telekomünikasyon ruhsatÕ alan kiúilerden 406 sayÕlÕ
Kanunun 19. maddesi gere÷ince alÕnacak ücretlerin on binde beúi ile katkÕ amacÕyla bu kiúilerden alÕnacak di÷er ücretler, idari para cezalarÕ, müúavirlik ücretleri
ve genel bütçeden yapÕlacak yardÕmlardÕr.
Kanun’un 2. maddesi’ne göre, hiç kimse UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ’yla bir görev, imtiyaz sözleúmesi yapmÕú olmadÕkça veya BakanlÕk tarafÕndan bir telekomünikasyon ruhsatÕ veya genel izin verilmiú olmadÕkça, telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya altyapÕsÕ kuramaz ve iúletemez. Bu düzenlemeden de anlayaca÷ÕnÕz
gibi UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ internet servis sa÷layÕcÕ úirketlerin çalÕúmasÕnÕ sa÷layan
izni veren yetkili son kurumdur.
Elektronik Haberleúme Kanunu’nun 6. maddesinde Kurumun, elektronik haberleúme sektörüne iliúkin görev ve yetkileri úu úekilde belirtilmiútir:
a) Elektronik haberleúme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kÕsÕtlayÕcÕ uygulamalarÕn giderilmesine yönelik
düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip
iúletmecilere ve gerekli hallerde di÷er iúletmecilere yükümlülükler getirmek ve
mevzuatÕn öngördü÷ü tedbirleri almak.
b) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanÕlarak yapÕlan düzenlemelere aykÕrÕ olarak, elektronik haberleúme sektöründe ortaya çÕkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptÕrÕm uygulamak, mevzuatÕn öngördü÷ü hallerde elektronik haberleúme sektöründe rekabet ihlallerine iliúkin konularda Rekabet Kurumundan görüú almak.
c) Abone, kullanÕcÕ, tüketici ve son kullanÕcÕlarÕn haklarÕ ile kiúisel bilgilerin iúlenmesi ve gizlili÷inin korunmasÕna iliúkin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri
yapmak.
ç) øúletmeciler ile tüketicileri ilgilendiren Kurul kararlarÕnÕ gerekçe ve süreçleri ile
kamuoyuna açÕk tutmak.
d) Bu Kanun çerçevesinde gerekti÷inde iúletmeciler arasÕnda uzlaútÕrma prosedürünü iúletmek, uzlaúma sa÷lanamadÕ÷Õ takdirde ilgili taraflar arasÕnda aksi kararlaútÕrÕlÕncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.
e) Elektronik haberleúme sektöründeki geliúmeleri takip etmek, sektörün geliúimini
teúvik etmek amacÕyla gerekli araútÕrmalarÕ yapmak veya yaptÕrmak ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluúlarla iúbirli÷i halinde çalÕúmak.
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f) Bu Kanunun 5. maddesinin (a)bendini de göz önünde bulundurarak, elektronik
haberleúme hizmetlerinin sunulmasÕ ve elektronik haberleúme úebeke ve altyapÕlarÕnÕn tesis ve iúletilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve numaralandÕrma planlamasÕnÕ ve tahsisini yapmak.
g) Elektronik haberleúme ile ilgili olarak BakanlÕ÷Õn strateji ve politikalarÕnÕ dikkate
alarak, yetkilendirme, tarifeler, eriúim, geçiú hakkÕ, numaralandÕrma, spektrum
yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gerekli düzenlemeler ile denetlemeleri yapmak.
÷) Telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmasÕnÕn
ve çalÕútÕrÕlmasÕnÕn kontrolünü yapmak, elektromanyetik giriúimleri tespit etmek
ve giderilmesini sa÷lamak.
h) øúletmecilerin ticari sÕrlarÕ ile kamuoyuna açÕklanabilecek bilgilerinin kapsamÕnÕ
belirlemek, iúletmecilerin ticari sÕrlarÕ ile yatÕrÕm ve iú planlarÕnÕn gizlili÷ini korumak ve bunlarÕ adli makamlarÕn talepleri dÕúÕnda muhafaza etmek.
Õ) Elektronik haberleúmeyle ilgili olarak, iúletmeciler, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile
gerçek ve tüzel kiúilerden ihtiyaç duyaca÷Õ her türlü bilgi ve belgeyi almak ve
gerekli kayÕtlarÕ tutmak, BakanlÕk tarafÕndan elektronik haberleúme sektörüne
yönelik strateji ve politikalarÕn belirlenmesinde ihtiyaç duyulanlarÕ, talebi üzerine BakanlÕ÷a iletmek.
i) Bu Kanunun 5. maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (÷) bendi uyarÕnca BakanlÕkça yapÕlacak düzenlemeler çerçevesinde, elektronik haberleúme sektörüne iliúkin
araútÕrma, geliútirme ve e÷itim faaliyetlerine iliúkin olarak, mevcut Kurum gelirlerini göz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20’sini aúmamak kaydÕyla ayÕraca÷Õ kayna÷Õ BakanlÕ÷a aktarmak. Bu aktarÕm, katma de÷er vergisi ve damga
vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadÕr.
j) KullanÕcÕlara ve eriúim kapsamÕnda di÷er iúletmecilere uygulanacak tarifelere,
sözleúme hükümlerine, teknik hususlara ve görev alanÕna giren di÷er konulara
iliúkin genel kriterler ile uygulama usul ve esaslarÕnÕ belirlemek, tarifeleri onaylamak, tarifelerin denetlenmesine iliúkin düzenlemeleri yapmak.
k) øúletmeciler tarafÕndan hazÕrlanan referans eriúim tekliflerini onaylamak.
l) Yürütülecek elektronik haberleúme hizmetleri, úebeke ve/veya alt yapÕsÕ ile ilgili olarak yapÕlacak yetkilendirmelere iliúkin hüküm ve úartlarÕ belirlemek, uygulanmasÕnÕ ve yetkilendirmeye uygunlu÷u denetlemek, bu hususta gereken
iú ve iúlemleri yürütmek ve mevzuatÕn öngördü÷ü tedbirleri almak.
m) Radyo ve televizyon yayÕncÕlÕ÷Õna iliúkin ilgili kanununda belirtilen hükümler saklÕ
kalmak kaydÕyla, frekans planlama, tahsis ve tescil iúlemlerini, güç ve yayÕn sürelerini de göz önünde tutarak uluslararasÕ kuruluúlarla iúbirli÷i de yapmak suretiyle yürütmek.
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n) Elektronik haberleúme sektöründe kullanÕlacak her çeúit sistem ve cihazlarÕn,
uyumlaútÕrÕlmÕú ulusal standartlarÕnÕ yayÕmlatmak ve uygulanmasÕnÕ sa÷lamak,
teknik düzenlemelerini yapmak, piyasa denetimini yapmak ve/veya yaptÕrmak,
bu amaçla laboratuarlar kurup iúletebilmek ve bu laboratuarlarda verebilece÷i
e÷itim ve danÕúmanlÕk hizmetleri karúÕlÕ÷Õnda alÕnacak ücretleri belirlemek.
o) Elektronik haberleúme sektöründe tesis, ölçüm ve bakÕm-onarÕm yapacak kuruluúlarÕn yetkilendirmesini bu konuda görevli kuruluúlarla koordine etmek.
ö) Elektronik haberleúme sektörüne yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazarÕ
ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip iúletmeci veya iúletmecileri belirlemek.
p) Elektronik haberleúme sektörü ile ilgili uluslararasÕ birlik ve kuruluúlarÕn çalÕúmalarÕna katÕlmak, kararlarÕn uygulanmasÕnÕ takip etmek ve gerekli koordinasyonu sa÷lamak.
r) Bu Kanunun 46. maddesinde belirtilen ücretlerle ilgili olarak terkin de dahil olmak üzere her türlü usul ve esaslarÕ belirlemek, Kurumun yÕllÕk bütçesini, gelirgider kesin hesabÕnÕ, yÕllÕk çalÕúma programÕnÕ onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasÕnda aktarma yapmak veya gelir fazlasÕnÕ mevzuat çerçevesinde
genel bütçeye devretmek.
s) Elektronik haberleúme sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymasÕnÕ
denetlemek ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esaslarÕ belirlemek,
aykÕrÕlÕk halinde mevzuatÕn öngördü÷ü iúlemleri yapmak ve yaptÕrÕmlarÕ uygulamak.
ú) Elektronik haberleúme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni
veya kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi amacÕyla mevzuatÕn öngördü÷ü
tedbirleri almak.
t) Ara ba÷lantÕ ve ulusal dolaúÕm da dahil eriúim ile ilgili uygulanacak usul ve
esaslarÕ belirlemek ve mevzuatÕn öngördü÷ü düzenlemeleri yapmak, elektronik haberleúme sa÷lanmasÕ amacÕyla imzalanan anlaúmalarÕn rekabeti kÕsÕtlayan, mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine aykÕrÕ hükümler içermemesi amacÕyla mevzuatÕn öngördü÷ü tedbirleri almak.
u) ølgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmetlere iliúkin hizmet kalitesi ve
standartlarÕ da dahil olmak üzere, gerekti÷inde her türlü elektronik haberleúme
hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlarÕnÕ belirlemek, denetlemek, denetlettirmek ve buna iliúkin usul ve esaslarÕ belirlemek.
ü) Elektronik haberleúme sektöründe, ba÷ÕmsÕz denetim faaliyetine iliúkin esaslarÕ, ba÷ÕmsÕz denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluúlarÕn kuruluú úartlarÕnÕ, çalÕúma esaslarÕnÕ ve çalÕútÕraca÷Õ personelin niteliklerini belirlemek.
v) Bu Kanunla verilen görevlere iliúkin yönetmelik, tebli÷ ve di÷er ikincil düzenlemeleri çÕkarmak.
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“Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’nun Teúkilat ve Görevleri ile ÇalÕúma Esas
ve Usulleri HakkÕnda Yönetmelik”in 31. maddesi gere÷ince ise; Kurum, internet
hizmet sa÷layanlarÕn hizmetlerine iliúkin genel ilkeleri saymÕútÕr. Madde 32’de ise
Kurum’un görevleri genel olarak sayÕlmÕútÕr. Buna göre Kurum; genel izin hazÕrlanmasÕ için UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ’na öneri götürür, iúletmelerin genel izne riayetini
denetler, ücret tarifelerine iliúkin kurallarÕ belirler. Tarifeleri onaylar ve uygulamasÕnÕ izler, rekabet ortamÕnÕ izler ve korumak için gereken tedbirleri alÕr, tüketicilerin menfaatlerini korur, kullanÕlan araç ve teçhizatÕ denetler, BakanlÕ÷a gerekli rapor ve danÕúma görevlerini yapar.
Bu bölümde internet servis sa÷layÕcÕ kuruluúlarÕn, kuruluú aúamasÕndan baúlayarak hizmetlerini nasÕl vereceklerini düzenleyen temel hukuki kurallarÕ aúa÷Õda
birkaç baúlÕk altÕnda inceleyece÷iz.
a. Telgraf ve Telefon Kanunu
406 sayÕlÕ Kanundaki bazÕ tanÕmlar konumuz açÕsÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr. Bu nedenle burada aktarÕlmasÕnda yarar görülmüútür.
Telekomünikasyon: Her türlü iúaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerine dönüútürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik,
elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve di÷er iletim sistemleri vasÕtasÕyla iletilmesi, gönderilmesi ve alÕnmasÕ.
Telekomünikasyon altyapÕsÕ: Telekomünikasyonun, üzerinden veya aracÕlÕ÷Õ ile
gerçekleútirilmesini sa÷layan anahtarlama ekipmanlarÕ, donanÕm ve yazÕlÕmlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü úebeke birimleri.
Telekomünikasyon altyapÕsÕ iúletimi: ølgili altyapÕya iliúkin gerekli telekomünikasyon tesislerinin kurulmasÕ, kurdurulmasÕ, kiralanmasÕ veya herhangi bir surette temin edilmesi ile bu tesisin di÷er iúletmecilerin veya talep eden di÷er gerçek ve tüzel kiúilerin kullanÕmÕna sunulmasÕ.
Telekomünikasyon hizmeti: Telekomünikasyon tanÕmÕna giren faaliyetlerin bir
kÕsmÕnÕn veya tümünün hizmet olarak sunulmasÕ.
Telekomünikasyon ruhsatÕ: øúletmeci tarafÕndan söz konusu telekomünikasyon ruhsatÕnda belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapÕsÕnÕn iúletilmesi için BakanlÕk tarafÕndan verilen ruhsat.
YukarÕda belirtti÷imiz gibi, Kanunun 2. maddesine göre, hiç kimse UlaútÕrma BakanlÕ÷Õyla bir görev, imtiyaz sözleúmesi yapmÕú olmadÕkça veya BakanlÕk tarafÕndan bir
telekomünikasyon ruhsatÕ veya genel izin verilmiú olmadÕkça, telekomünikasyon hizmeti
yürütemez ve/veya altyapÕsÕ kuramaz ve iúletemez. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun
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18. maddesi gere÷ince; 2. maddeye aykÕrÕ olarak genel izin ve ruhsat almaksÕzÕn telekomünikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum’un talebi üzerine ilgili mülki amirlerce kapatÕlarak hizmetlerine son verilir. AyrÕca 60 milyar liraya kadar para cezasÕ
verilir. Tekerrürü halinde failleri hakkÕnda iki yÕla varan hapis cezasÕna hükmolunur.
b. Evrensel Hizmetin Sağlanması Hakkında Kanun
øletiúim; temel bir hak olan düúünce açÕklama özgürlü÷ünün gerçekleútiricisi oldu÷undan Yeni Ça÷’da artÕk bir temel hak olarak anÕlmaktadÕr. Bu açÕdan iletiúim
kiúiler ve kuruluúlar için vazgeçilmez bir hizmettir. Tabi bizde abartma huyu oldu÷undan iú Dünya adÕndaki bu planeti de aúmÕú ve isimlendirilirken “evrensel hizmet” denilmiútir. ønternet ve telefon úirketlerinin AnayasasÕ aúa÷Õdaki Kanun’dur.
5369 sayÕlÕ “Evrensel Hizmetin Sa÷lanmasÕ HakkÕndaki Kanun”; co÷rafi konumlarÕndan ba÷ÕmsÕz olarak Türkiye Cumhuriyeti sÕnÕrlarÕ içinde herkes tarafÕndan eriúilebilir, önceden belirlenmiú kalitede ve herkesin karúÕlayabilece÷i makul bir bedel karúÕlÕ÷Õnda asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet eriúimi de dahil
elektronik haberleúme hizmetlerini, “evrensel hizmet” olarak tanÕmlamÕútÕr. Kanun
ayrÕca aúa÷Õdaki bazÕ tanÕmlamalarÕ yapmÕútÕr.
Elektronik haberleúme: øúaret, sembol, ses, görüntü ve elektrik iúaretlerine dönüútürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve di÷er iletim sistemleri vasÕtasÕyla iletilmesini, gönderilmesini ve alÕnmasÕ.
Evrensel hizmet yükümlüsü: Elektronik haberleúme sektöründe görev ve imtiyaz sözleúmeleri ile ruhsat ve genel izin uyarÕnca bu Kanun kapsamÕndaki hizmetleri sa÷lamakla yükümlü kÕlÕnan iúletmeci.
Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir iúletmecinin, evrensel hizmet yükümlülü÷ünün gereklerini yerine getirmek için sa÷ladÕ÷Õ durum ile hiç yükümlü olmasaydÕ
içinde bulunaca÷Õ durum arasÕndaki net maliyet farkÕ.
øúletmeci: Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu ile yapÕlan görev ve imtiyaz sözleúmeleri ile ruhsat ve genel izin uyarÕnca elektronik haberleúme hizmetlerini yürüten ve/veya elektronik haberleúme alt yapÕsÕnÕ iúleten bir sermaye úirketi. Telefon
ve ønternet eriúim ve servisleri sa÷layan úirketler Telekomünikasyon mevzuatÕnda
iúletmeci olarak tanÕmlanÕrlar.
5369 SayÕlÕ Kanun, evrensel hizmetin sa÷lanmasÕnda ve bu hususta yapÕlacak
düzenlemelerde aúa÷Õdaki ilkelere uyulaca÷Õ hususunu hüküm altÕna almÕútÕr..
a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti sÕnÕrlarÕ içerisinde yaúayan herkes,
bölge ve yaúadÕ÷Õ yer ayÕrÕmÕ gözetilmeksizin yararlanÕr.
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b) Evrensel hizmet, fert baúÕna gayrisafi yurt içi hasÕlat tutarÕ da göz önünde bulundurularak karúÕlanabilir ve makul fiyat seviyesinde sunulur.
c) Düúük gelirliler, özürlüler ve sosyal deste÷e ihtiyacÕ olan gruplarÕn da evrensel
hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandÕrma ve teknoloji seçeneklerinin
uygulanabilmesine yönelik tedbirler alÕnÕr.
d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmiú hizmet kalitesi standartlarÕnda sunulur.
e) Evrensel hizmetin sunulmasÕnda ve ulaúÕlmasÕnda devamlÕlÕk esastÕr.
5369 sayÕlÕ Kanun’un 4. maddesine göre; iúletmeciler, bu Kanunda belirlenen
evrensel hizmeti sa÷lamakla yükümlüdür. ømtiyaz ve görev sözleúmeleri ile ruhsat
ve genel izinlerde her ne ad altÕnda olursa olsun bu Kanun’un 3. maddesinde belirtilen ilkelere aykÕrÕ düzenlemeler yapÕlamaz. Evrensel hizmetin kapsamÕna temel
internet hizmetleri dâhildir. Evrensel hizmetin kapsamÕ; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik úartlarÕ da göz önünde bulundurularak, üç yÕlÕ aúmamak üzere
belirli aralÕklarla, Kurumun ve iúletmecilerin de görüúlerini alarak BakanlÕkça yapÕlacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.
406 sayÕlÕ Kanunun 29. maddesi gere÷ince; iúletmeciler, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapÕ iúletilmesi karúÕlÕ÷Õnda alacaklarÕ ücretleri ilgili mevzuat, tabi olduklarÕ görev veya imtiyaz sözleúmesi, telekomünikasyon ruhsatÕ veya genel izin ile Kurum düzenlemelerine aykÕrÕ olmayacak úekilde serbestçe
belirleyebilirler. Ancak aúa÷Õdaki hallerde Kurum, hat ve devre kiralarÕ da dâhil olmak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst sÕnÕrlarÕnÕ, makul ve ayÕrÕm
gözetmeyen úartlarla, 30. maddede belirlenen genel ilkeler çerçevesinde çÕkarÕlacak yönetmelikler, tebli÷ler ve sair idari düzenlemeler, imtiyaz sözleúmeleri ve telekomünikasyon ruhsatlarÕnÕn hüküm ve úartlarÕ da gözetilerek tayin ve tespit etmeye yetkilidir. Bu haller úunlardÕr:
a) Türk Telekom veya baúka bir iúletmecinin, vermekle yükümlü oldu÷u evrensel
hizmet dâhil, bazÕ hizmetlerin maliyetini baúka hizmetlerin ücretlerinden karúÕlamak zorunda oldu÷u haller,
b) ølgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir iúletmecinin hukuki veya fiili bir tekel
oldu÷unun veya ilgili hizmet veya co÷rafi piyasada hakim konumda bulundu÷unun Kurum tarafÕndan belirlendi÷i haller,
c) Ücretlerin Kurum düzenlemelerine aykÕrÕ iúlem ve eylemlerle belirlendi÷inin tespit edildi÷i haller,
d) Kurum’un çÕkaraca÷Õ yönetmeliklerde belirleyece÷i di÷er durumlar.
406 sayÕlÕ Kanun’un 30. maddesine göre; yukarÕda sayÕlanlarÕn yanÕ sÕra Kurum, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapÕ iúletilmesi karúÕlÕ÷Õnda alÕnacak ücretlere iliúkin düzenlemeleri, aúa÷Õdaki genel ilkelerin gerçekleútirilmesi hususunu göz önünde tutarak yapar:
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a) Ücretler adil olmalÕ ve benzer konumdaki kiúiler arasÕnda haklÕ olmayan nedenlerle ayÕrÕm gözetmemelidir. Bu genel ilke, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel ve kapsamÕ açÕkça ve sÕnÕrlÕ olarak belirlenmiú kolaylÕklar sa÷lanmasÕnÕ engellemez,
b) 29. madde kapsamÕna giren durumlarda; ücretlerin 4. maddenin (k) bendinde
öngörülen úekilde yatÕrÕm ve iúletme maliyetleri de dâhil olmak üzere, mümkün
oldu÷unca ilgili hizmetin maliyetlerini yansÕtacak úekilde belirlenerek tarifelerin
dengelenmesi esas olup, bir hizmetin maliyetinin di÷er bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesinden veya karúÕlanmasÕndan kaçÕnÕlÕr,
c) Ücretler; kendisine bir maliyet yükleyen ve anÕlan ücretin kapsamÕnda olan her
hizmet kalemini ayrÕ ayrÕ gösterir,
d) Ücretlerin, uygun oldu÷u ölçüde, geliúen teknolojik úartlar çerçevesinde uluslararasÕ standartlara ve ölçeklere yaklaútÕrÕlmasÕ esastÕr.
e) Ücretlerin, de÷iúik hizmet türü ve kategorileri için, teknolojik geliúmeyi ve yeni
yatÕrÕmlarÕ teúvik etmeye yönelik düzeyde olmasÕ gözetilir.
f) Ücretlerin belirlenmesinde, Türkiye’nin taraf oldu÷u uluslararasÕ anlaúmalar ve
uluslararasÕ kuruluúlarÕn tavsiyeleri uygun oldu÷u ölçüde dikkate alÕnÕr.
g) HaklÕ gerekçelerin varlÕ÷Õ halinde, ücretlere zorunlu maliyetleri ve makul bir ölçüde kârÕ da yansÕtmak kaydÕyla üst sÕnÕr konulabilir.
c. Elektronik Haberleşme Kanunu131
Kanunun amacÕ; elektronik haberleúme hizmetlerinin yürütülmesi, elektronik haberleúme alt yapÕ ve úebekesinin tesisi ve iúletilmesi, geliútirilmesi, yeni elektronik
haberleúme úebeke ve hizmetlerinin teúvik edilmesi hususlarÕ ile ilgili politika, hedef
131

Elektronik Haberleúme Kanunu ile elektronik haberleúme alanÕnda de÷iúik kanunlarla
düzenlenen mevzuatÕn toparlanmasÕ, da÷ÕnÕklÕ÷Õn giderilmesi için, 406 sayÕlÕ Telgraf ve
Telefon Kanunu ile 2813 sayÕlÕ Telsiz Kanunu ek ve de÷iúikliklerinin yürürlükten kaldÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Ancak, 2813 sayÕlÕ Kanununda, Kurumun kuruluúuna iliúkin 5 inci
ve personel niteliklerine iliúkin 8 inci maddesi ile KÕyÕ Emniyeti ve Gemi Kurtarma øúletmeleri Genel Müdürlü÷üne iliúkin ek 2nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beúinci
fÕkralarÕnÕn yeni bir düzenleme yapÕlÕncaya kadar, geçerlili÷ini devam ettirmesi öngörülmüútür. ødare hukukunda bir kamu hizmetinin bir kamu idaresi tarafÕndan kendi tüzel kiúili÷i içinde, kendi personel ve parasÕyla do÷rudan do÷ruya iúletilmesi “emanet yöntemi”
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Oysa, 406 sayÕlÕ Telgraf ve Telefon Kanunu ile öngörülen yetkilendirme türleri, bir kamu hizmetinin özel teúebbüs tarafÕndan ticari amaçlar gözetilerek yürütülmesini temel almaktadÕr. DolayÕsÕyla Kurum tarafÕndan yetkilendirilen sermaye úirketlerinde asÕl amaç kâr elde etmektir. Bununla birlikte KÕyÕ Emniyeti ve Gemi
Kurtarma øúletmeleri Genel Müdürlü÷ü, herhangi bir ticari yarar gözetmeksizin bir kamu
hizmetini ifa eden KøT statüsündedir. Bu nedenle KÕyÕ Emniyeti ve Gemi Kurtarma øúletmeleri Genel Müdürlü÷ünün Kurum tarafÕndan yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile
hizmet vermesi gerekmektedir. Bu madde ile KÕyÕ Emniyeti ve Gemi Kurtarma øúletmeleri Genel Müdürlü÷ünün Kurum tarafÕndan yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile hizmet vermesi öngörülmüútür.
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ve ilkelerin tespiti, elektronik haberleúme sektöründe rekabetin tesisi ve korunmasÕ,
tüketici haklarÕnÕn gözetilmesi, kaynaklarÕn etkin ve verimli kullanÕlmasÕ, sektörün
düzenlenmesi, denetlenmesi ve bunlara iliúkin usul ve esaslar ile bu sektörde faaliyet gösterenlerin hak, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olarak ifade edilirken; kapsamÕ, elektronik haberleúme hizmetlerinin rekabete dayanan pazar ekonomisi içinde yürütülmesi ve elektronik haberleúme alt yapÕ ve úebekesinin tesisi
ve iúletilmesi ile her türlü elektronik haberleúme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali,
satÕúÕ, kurulmasÕ, iúletilmesi, frekans dahil kÕt kaynaklarÕn planlamasÕ ve tahsisi ile
bu konulara iliúkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaútÕrma faaliyetlerinin yürütülmesi olarak ifade edilmiútir.
Millî güvenlik ve kamu düzeni ile ola÷anüstü hal, sÕkÕyönetim, seferberlik, savaú
hallerinde ve do÷al afet durumlarÕnda elektronik haberleúme hizmetlerinin sa÷lanmasÕna iliúkin özel kanunlarÕn ve 697 sayÕlÕ UlaútÕrma ve Haberleúme Hizmetlerinin Ola÷anüstü Hallerde ve Savaúta Ne Suretle Yürütülece÷ine Dair Kanun hükümleri saklÕ tutulurken, Türk SilahlÕ Kuvvetleri, Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õ ile
Sahil Güvenlik KomutanlÕ÷Õ ve kuruluú kanunlarÕnda belirtilen görev sahalarÕ ile ilgili konularda olmak üzere Millî østihbarat TeúkilatÕ ve Emniyet Genel Müdürlü÷ünün
elektronik haberleúme cihaz, sistem ve úebekeleri ile bedeli bu kurumlar tarafÕndan
ödenerek iúletmeciler tarafÕndan kurulan veya kurulacak elektronik haberleúme cihaz, sistem ve úebekeleri hakkÕnda 36. ve 39. maddeler hariç, bu Kanun hükümlerinin uygulanamayaca÷Õ belirtilmiútir.
Kanunda elektronik haberleúme, elektriksel iúaretlere dönüútürülebilen her
türlü iúaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve di÷er iletim sistemleri vasÕtasÕyla iletilmesini, gönderilmesini ve alÕnmasÕnÕ,
Elektronik haberleúme alt yapÕsÕ: Elektronik haberleúmenin, üzerinden veya
aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirildi÷i anahtarlama ekipmanlarÕ, donanÕm ve yazÕlÕmlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü úebeke birimlerini, ilgili tesisleri
ve bunlarÕn bütünleyici parçalarÕnÕ,
Elektronik haberleúme alt yapÕsÕ iúletimi: ølgili alt yapÕya iliúkin gerekli elektronik haberleúme tesislerinin kurulmasÕ, kurdurulmasÕ, kiralanmasÕ veya herhangi
bir surette temin edilmesiyle bu tesisin di÷er iúletmecilerin veya talep eden gerçek
veya tüzel kiúilerin kullanÕmÕna sunulmasÕnÕ,
406 sayÕlÕ Kanunun, Türk Telekomünikasyon A.ù.’ne iliúkin; 1 inci maddesinin birinci,
ikinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu fÕkralarÕ ile, ek 17, ek 19, ek 20, ek 21, ek 22, ek 23,
ek 24, ek 26, ek 28, ek 29, ek 30, ek 31, ek 32, ek 33, ek 34, ek 36ncÕ, geçici 1, geçici
2, geçici 3, geçici 7, geçici 8, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12nci maddeleri dÕúÕndaki maddelerinin yürürlükten kaldÕrÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
AyrÕca di÷er kanunlarda 406 ve 2813 sayÕlÕ Kanunlara yapÕlmÕú atÕÀarÕn bu Kanuna yapÕlmÕú sayÕlaca÷Õ belirtilmiútir.
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Elektronik haberleúme hizmeti: Elektronik haberleúme tanÕmÕna giren faaliyetlerin bir kÕsmÕnÕn veya tamamÕnÕn hizmet olarak sunulmasÕnÕ,
Elektronik haberleúme úebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasÕnda elektronik haberleúmeyi sa÷lamak için bu noktalar arasÕ ba÷lantÕyÕ teúkil eden anahtarlama ekipmanlarÕ ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri a÷ÕnÕ,
Elektronik haberleúme sektörü: Elektronik haberleúme hizmeti verilmesi,
elektronik haberleúme úebekesi sa÷lanmasÕ, elektronik haberleúme cihaz ve sistemlerine yönelik üretim, ithal, satÕú ve bakÕm-onarÕm hizmetlerinin yürütülmesi ile
ilgili sektörü,
Elektronik haberleúme úebekesi sa÷lanmasÕ: Elektronik haberleúme úebekesi kurulmasÕ, iúletilmesi, kullanÕma sunulmasÕ ve kontrolünü,
Elektromanyetik giriúim (Enterferans): ølgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapÕlan her türlü elektronik haberleúmeyi engelleyen, kesinti do÷uran veya kalitesini bozan her türlü yayÕn veya elektromanyetik etkiyi,
Evrensel hizmet: Türkiye Cumhuriyeti sÕnÕrlarÕ içinde co÷rafi konumlarÕndan
ba÷ÕmsÕz olarak herkes tarafÕndan eriúilebilir, önceden belirlenmiú kalitede ve herkesin karúÕlayabilece÷i makul bir bedel karúÕlÕ÷Õnda asgari standartlarda sunulacak
olan, internet eriúimi de dahil elektronik haberleúme hizmetleri ile bu Kanun kapsamÕnda belirlenecek olan di÷er hizmetleri,
Geçiú hakkÕ: øúletmecilere, elektronik haberleúme hizmeti sunmak için gerekli
úebeke ve alt yapÕyÕ kurmak, kaldÕrmak, bakÕm ve onarÕm yapmak gibi amaçlar
ile kamu ve özel mülkiyet alanlarÕnÕn altÕndan, üstünden, üzerinden geçmeleri için
tanÕnan haklarÕ,
ølgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir
elektronik haberleúme hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen di÷er
elektronik haberleúme hizmetlerinden oluúan pazarÕ,
ølgili tesisler: ølgili úebeke ve/veya hizmet aracÕlÕ÷Õyla hizmetlerin sunulmasÕnÕ
sa÷layan ve/veya destekleyen bir elektronik haberleúme úebekesine ve/veya bir
elektronik haberleúme hizmetine iliúkin tesisleri,
ønternet alan adÕ: ønternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin
adresini belirlemek için kullanÕlan internet protokol numarasÕnÕ tanÕmlayan adlarÕ,
ønternet alan adÕ sistemi: OkunmasÕ ve akÕlda tutulmasÕ kolay olan ve genelde
aranan adres sahipleri ile iliúkilendirilebilen simgesel isimlerle yapÕlan adreslemede,
karúÕlÕ÷Õ olan internet protokolü numarasÕnÕ bulan ve kullanÕcÕya veren sistemi,
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KullanÕcÕ: Aboneli÷i olup olmamasÕna bakÕlmaksÕzÕn elektronik haberleúme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kiúiyi,
KullanÕm hakkÕ: Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi kÕt kaynaklarÕn kullanÕlmasÕ için verilen hakkÕ,
Son kullanÕcÕ: Elektronik haberleúme hizmeti ve/veya elektronik haberleúme
úebekesi sa÷lamayan gerçek veya tüzel kiúileri,
Standart: Üzerinde mutabakat sa÷lanmÕú olan, kabul edilmiú bir kuruluú tarafÕndan onaylanan, mevcut úartlar altÕnda en uygun seviyede bir düzen kurulmasÕnÕ amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanÕmlar için ürünün özellikleri, iúleme ve
üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iúaretleme, etiketleme ve uygunluk de÷erlendirmesi iúlemleri hususlarÕndan biri veya birkaçÕnÕ
belirten ve bu kapsamda uyulmasÕ ihtiyari olan düzenlemeyi,
ùebeke sonlanma noktasÕ: Elektronik haberleúme úebekesinde aboneye eriúimin sa÷landÕ÷Õ fiziksel noktayÕ, anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden úebekelerde ise abone numarasÕ veya ismi ile iliúkilendirilebilen özel bir úebeke adresiyle tanÕmlanan noktayÕ,
Tüketici: Elektronik haberleúme hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaçlarla kullanan veya talep eden gerçek veya tüzel kiúiyi,
Ulusal dolaúÕm: Bir iúletmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk úartlarÕ saklÕ
kalmak üzere, di÷er bir iúletmecinin abonelerine ait ekipmanlar üzerinden sunulmasÕna veya bir di÷er sistemin ara ba÷lantÕsÕna imkân sa÷layan sistemler arasÕ
dolaúÕmÕ,
UyumlaútÕrÕlmÕú Avrupa standardÕ: Avrupa Toplulu÷u Resmi Gazetesinde
ismi yayÕmlanan standardÕ,
UyumlaútÕrÕlmÕú ulusal standart: UyumlaútÕrÕlmÕú Avrupa standartlarÕna uygun olarak Türk StandartlarÕ Enstitüsü tarafÕndan uyumlaútÕrÕlarak kabul edilen ve
Kurum tarafÕndan listeleri tebli÷ler ile yayÕmlanan Türk standartlarÕnÕ,
Yerel a÷: Sabit elektronik haberleúme úebekesinde abone tarafÕndaki úebeke
sonlanma noktasÕnÕ, abonenin ba÷lÕ bulundu÷u ana da÷ÕtÕm çatÕsÕna veya eúde÷er tesise ba÷layan fiziksel devreyi,
Kanunun 4. maddesinde “her türlü elektronik haberleúme cihaz, sistem ve úebekelerinin kurulmasÕ ve iúletilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara,
uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapÕlmasÕ ile bunlarÕn kontrolü Devletin yetki ve sorumlulu÷u altÕndadÕr” denilirken; ilgili merciler tarafÕndan elektronik
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haberleúme hizmetinin sunulmasÕnda ve bu hususta yapÕlacak düzenlemelerde
geçerli olacak úu ilkeler sayÕlmÕútÕr:
a) Serbest ve etkin rekabet ortamÕnÕn sa÷lanmasÕ ve korunmasÕ.
b) Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.
c) KalkÕnma planlarÕ ve Hükümet programlarÕndaki hedefler ile BakanlÕk tarafÕndan belirlenen strateji ve politikalarÕn gözetilmesi.
ç) Herkesin, makul bir ücret karúÕlÕ÷Õnda elektronik haberleúme úebeke ve hizmetlerinden yararlanmasÕnÕ sa÷layacak uygulamalarÕn teúvik edilmesi.
d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadÕkça veya toplumdaki ihtiyaç sahibi kesimlere özel, kapsamÕ açÕk ve sÕnÕrlarÕ belirlenmiú kolaylÕklar sa÷lanmasÕ
halleri dÕúÕnda, eúit úartlardaki aboneler, kullanÕcÕlar ve iúletmeciler arasÕnda ayrÕm gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki kiúiler tarafÕndan eúit úartlarla ulaúÕlabilir olmasÕ.
e) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe,
niteliksel ve niceliksel devamlÕlÕk, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, açÕklÕk, úeffaflÕk ve kaynaklarÕn verimli kullanÕlmasÕnÕn gözetilmesi.
f) Elektronik haberleúme sistemlerinin uluslararasÕ normlara uygun olmasÕ.
g) Teknolojik yeniliklerin uygulanmasÕ ile araútÕrma-geliútirme faaliyet ve yatÕrÕmlarÕnÕn teúvik edilmesi.
÷) Hizmet kalitesi artÕrÕmÕnÕn teúvik edilmesi.
h) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarÕna öncelik
verilmesi.
Õ) Bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerde açÕkça belirlenen durumlar
haricinde, iúletmecilerin, ara ba÷lantÕ da dahil olmak üzere eriúim ücretleri ile
hat ve devre kiralarÕnÕ da kapsayacak biçimde, elektronik haberleúme hizmeti
sunulmasÕ karúÕlÕ÷Õ alacaklarÕ ücretleri serbestçe belirlemesi.
i) Elektronik haberleúme cihaz ve sistemlerinin kurulmasÕ, kullanÕlmasÕ ve iúletilmesinde insan sa÷lÕ÷Õ, can ve mal güvenli÷i, çevre ve tüketicinin korunmasÕ
açÕsÕndan asgarî uluslararasÕ normlarÕn dikkate alÕnmasÕ.
j) Elektronik haberleúme hizmetlerinin sunulmasÕnda ve bu hususlarda yapÕlacak
düzenlemelerde tarafsÕzlÕ÷Õn sa÷lanmasÕ.
k) Teknolojik yeniliklerin kullanÕlmasÕ da dâhil olmak üzere özürlü, yaúlÕ ve sosyal açÕdan korunmaya muhtaç di÷er kesimlerin özel ihtiyaçlarÕnÕn dikkate alÕnmasÕ.
l) Bilgi güvenli÷i ve haberleúme gizlili÷inin gözetilmesi.

Kanun’un 12. maddesi, elektronik haberleúme sektöründe faaliyet gösteren øúletmecilerin görev yükümlülüklerini düzenlemiútir.
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Kurum, iúletmecilere aúa÷Õdaki hususlarla sÕnÕrlÕ olmamak kaydÕyla yükümlülükler getirebilir:
a) ødari ücretler.
b) Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çalÕúabilmesi ve úebekeler arasÕ ara ba÷lantÕnÕn
sa÷lanmasÕ.
c) Ulusal numaralandÕrma planÕndaki numaralardan son kullanÕcÕlara eriúimin sa÷lanmasÕ.
ç) Ortak yerleúim ve tesis paylaúÕmÕ.
d) Kiúisel veri ve gizlili÷in korunmasÕ.
e) Tüketicinin korunmasÕ.
f) Kuruma bilgi ve belge verilmesi.
g) Kanunlarla yetkili kÕlÕnan ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin yapÕlmasÕna teknik olanak sa÷lanmasÕ.
÷) Afet durumlarÕndaki haberleúmenin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ.
h) Elektronik haberleúme úebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara
kamu sa÷lÕ÷ÕnÕ tehdit edecek úekilde maruz kalÕnmasÕnÕn engellenmesi ile ilgili
önlemlerin bu Kanun çerçevesinde alÕnmasÕ.
Õ) Eriúim yükümlülükleri.
i) Elektronik haberleúme úebekelerinin bütünlü÷ünün idame ettirilmesi.
j) øzinsiz eriúime karúÕ úebeke güvenli÷inin sa÷lanmasÕ.
k) Hizmet kalitesi de dahil olmak üzere standartlar ve spesifikasyonlara uyumluluk.
l) ølgili mevzuat uyarÕnca Kurum tarafÕndan istenen hizmetleri yerine getirmek.

øúletmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir.
øúletmeciler, elektronik haberleúme sistemleri üzerinden millî güvenlikle ilgili taleplerin karúÕlanmasÕna yönelik teknik alt yapÕyÕ, elektronik haberleúme sistemini hizmete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür. Halen elektronik haberleúme hizmeti
sunan iúletmeciler de; söz konusu teknik alt yapÕyÕ, Kurum tarafÕndan belirlenecek
süre içerisinde aynÕ úartlarla ve tüm harcamalarÕ kendilerine ait olmak üzere kurmakla” yükümlüdürler.
Kanun, elektronik haberleúme hizmetlerine iliúkin tarifelerin düzenlenmesine
iliúkin ilkeleri de 14. madde kapsamÕnda saymÕútÕr. Buna göre: “Kurum, her türlü
elektronik haberleúme hizmetinin sunulmasÕ karúÕlÕ÷Õnda uygulanacak tarifelere iliúkin düzenlemeleri yaparken, aúa÷Õdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:
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a) KullanÕcÕlarÕn makul bir ücret karúÕlÕ÷Õnda elektronik haberleúme hizmetlerinden
yararlanmasÕnÕ sa÷layacak uygulamalarÕn teúvik edilmesi.
b) Tarifelerin, 5369 sayÕlÕ Kanunun 3. maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn (c) bendinde
belirtilen ihtiyaç sahibi kesimlere mahsus, kapsamÕ açÕk ve sÕnÕrlarÕ belirlenmiú
kolaylÕklar sa÷lanmasÕ halleri saklÕ olmak üzere, benzer konumdaki kullanÕcÕlar arasÕnda haklÕ olmayan nedenlerle ayrÕm gözetilmeksizin adil ve úeffaf olmasÕ.
c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberleúme hizmetlerine iliúkin maliyetleri mümkün oldu÷unca yansÕtmasÕ.
ç) Bir hizmetin maliyetinin di÷er bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmemesi veya
karúÕlanmamasÕ.
d) Tarifelerin, rekabetin engellenmesi, bozulmasÕ veya kÕsÕtlanmasÕna neden olacak úekilde belirlenmemesi.
e) UluslararasÕ uygulamalarÕn uygun oldu÷u ölçüde dikkate alÕnmasÕ.
f) Tarifelerin, teknolojik geliúmeyi ve yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanÕlmasÕna olanak veren yatÕrÕmlarÕ teúvik edecek nitelikte olmasÕ.
g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi.
÷) Tüketicilerin tarifelere iliúkin hususlarÕ bilmesinin sa÷lanmasÕ.
h) Rakip iúletmecilerin kendi kullanÕcÕlarÕna sunaca÷Õ elektronik haberleúme hizmetleri için etkin piyasa gücüne sahip iúletmeciden talep edece÷i temel girdi
niteli÷inde olan elektronik haberleúme hizmetlerinde oluúan fiyatlarÕ da dikkate
almasÕ.

22. madde ile düzenlenen geçiú hakkÕ kapsamÕ ile ilgili olarak Kanun’da; “elektronik haberleúme hizmeti vermek amacÕyla, her türlü elektronik haberleúme alt yapÕsÕnÕ ve bunlarÕn destekleyici ekipmanlarÕnÕ, kamu ve/veya özel mülkiyete konu
taúÕnmazlarÕn altÕndan, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yapÕyÕ kurmak, de÷iútirmek, sökmek, kontrol, bakÕm ve onarÕmlarÕnÕ sa÷lamak ve benzeri amaçlarla
söz konusu mülkiyet alanlarÕnÕ bu Kanun hükümleri çerçevesinde kullanma hakkÕnÕ
kapsar.” denilirken, geçiú hakkÕ talebinin kabulü ile ilgili müteakip maddede;
“TaúÕnmaza kalÕcÕ zarar verilmemesi, bu taúÕnmaz üzerindeki haklarÕn kullanÕmÕnÕn sürekli biçimde aksatÕlmamasÕ koúuluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seçeneksiz ve ekonomik açÕdan orantÕsÕz maliyetler ihtiva etmeyen geçiú hakkÕ talepleri, makul ve haklÕ sebepler saklÕ kalmak üzere, kabul edilir.
Kamu kurum ve kuruluúlarÕ, kendilerine yapÕlan geçiú hakkÕ talebini içeren baúvurularÕ öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden, de÷erlendirir ve altmÕú
gün içinde sonuçlandÕrÕrlar. Benzer konumdaki iúletmeciler arasÕnda ayrÕm gözetmeksizin úeffaf davranÕlÕr.”.demektedir. Keza, Kanun’un 26. maddesinde çevrenin
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korunmasÕ hususu düzenlenmiú; “Geçiú hakkÕ kapsamÕnda tanÕnan haklarÕn kullanÕmÕ sÕrasÕnda geçiú yollarÕnda ve etrafÕnda bulunan a÷açlarÕn ve çevresel de÷erlerin korunmasÕ esastÕr. Geçiú hakkÕ uygulamasÕnda tarihi eserler ile kültür ve
tabiat varlÕklarÕnÕn korunmasÕna iliúkin mevzuat hükümleri saklÕdÕr. Bu konuda alÕnmasÕ gereken izinlere iliúkin baúvurular ilgili kuruluúlarca altmÕú gün içinde sonuçlandÕrÕlÕr” denilmiútir.
Kanun, di÷er alt yapÕlarla iliúkili durumlarla ilgili olarak da 27. madde ile úu hükmü
getirmiútir: “øúletmeciye ait elektronik haberleúme úebekesi ve bunlarÕn destekleyici
ekipmanlarÕ, geçiú hakkÕnÕn kullanÕlaca÷Õ taúÕnmaz üzerinde hâlihazÕrda bulunan,
kanalizasyon, su, gaz kanallarÕ, demiryollarÕ, elektrik tesisleri, di÷er elektronik haberleúme úebekesi ve benzeri kamu hizmeti alt yapÕsÕna zarar vermeyecek úekilde
ve mesafede tesis edilir. Yeni alt yapÕ ve úebeke tesis edecek iúletmeci, ilgili kamu
kurumu ve kuruluúu ile gerekli koordinasyonu sa÷layarak hareket eder. Zaruri hallerde söz konusu kamu hizmetlerinin kesintiye u÷ramamasÕ için alÕnacak önlemlerden do÷an masraflarÕ geçiú hakkÕnÕ kullanan taraf tazmin eder. Geçiú hakkÕna iliúkin çalÕúmalardan kaynaklanan tüm masraflar iúletmeci tarafÕndan karúÕlanÕr.”
Kanun’un 34. maddesinde “Elektronik haberleúme hizmetleri ile ilgili olarak abone
veya kullanÕcÕlara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanÕmÕ ile internet alan
adlarÕ gibi intifa ve kullanÕm haklarÕ ile iúletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir úekilde
haczedilemez.” hükmü getirilirken, 35. maddede alan adlarÕ hususu úu úekilde düzenlenmiútir: ‘tr’ uzantÕlÕ internet alan adlarÕnÕn tahsisini yapacak kurum veya kuruluú ile alan adÕ yönetimine iliúkin usul ve esaslar BakanlÕk tarafÕndan belirlenir.”
Ülkemizde internete iliúkin en önemli sorun mevzuat eksikli÷idir, maalesef internet alanÕna münhasÕr kanuni düzenleme bulunmamaktadÕr. Ancak de÷iúik kanunlarda geçen ifadelerle sorunlarÕn çözümü ve internetin etkin ve verimli kullanÕmÕ
sa÷lanmaya çalÕúÕlsa da günümüzde ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle,
“tr” uzantÕlÕ internet alan adlarÕnÕn tahsisinin ve buna iliúkin usul ve esaslarÕn, elektronik haberleúme alanÕnda politika belirleyicisi olan BakanlÕk tarafÕndan yapÕlmasÕ
öngörülmüútür.
Kanun’un Dördüncü KÕsmÕ, tüketici ve son kullanÕcÕ haklarÕnÕ düzenlemiútir.
Eúit hizmet alabilme hakkÕ, 47. madde ile úu úekilde ele alÕnmÕútÕr: “øúletmeciler, sa÷ladÕklarÕ elektronik haberleúme hizmetlerini benzer konumdaki tüketici ve
son kullanÕcÕlara eúit koúullarda ve ayrÕm gözetmeden sunmakla yükümlüdür. Kurum bu madde ile ilgili usul ve esaslarÕ belirler.”
Takip eden maddede ise, “Kurum, elektronik haberleúme hizmetlerinden yararlanan tüketici ve son kullanÕcÕlarÕn, hizmetlere eúit koúullarda eriúebilmelerine
ve hak ve menfaatlerinin korunmasÕna yönelik usul ve esaslarÕ belirler.” denilirken;
49. madde de úeffaflÕ÷Õn sa÷lanmasÕ ve bilgilendirme konusunda “Kurum, son kul-
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lanÕcÕ ve tüketicilerin azami faydayÕ elde edebilmeleri ve hizmetlerin úeffaflÕk ilkesine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler
ile tarife paketlerinin yayÕmlanmasÕna ve benzer hususlarda abonelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak iúletmecilere yükümlülükler getirebilir.
øúletmeciler, özellikle hizmetler arasÕnda seçim yapÕlÕrken ve abonelik sözleúmesi imzalanÕrken tüketicilerin karar vermelerinde etkili olabilecek hususlar ile dürüstlük kuralÕ gere÷ince bilgilendirilmelerinin gerekli oldu÷u her durumda talep olmaksÕzÕn tüketicileri bilgilendirir.
Kurum bu maddenin uygulanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirler.” hükmü
getirilmiútir.
Kanun’un 50. maddesi, abonelik sözleúmelerine iliúkindir ve úöyledir: “Tüketiciler, elektronik haberleúme hizmetine abone olurken bu hizmeti sa÷layan iúletmeciyle sözleúme yapma hakkÕna sahiptir. Abonelik sözleúmelerinde asgari olarak
elektronik haberleúme hizmeti sa÷layan iúletmecinin adÕ ve adresi, sunulacak hizmetler, teklif edilen hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk ba÷lantÕnÕn gerçekleútirilebilme
süresi, sunulacak bakÕm ve onarÕm hizmetlerinin çeúitleri, uygulanacak tarifelerin
içeri÷i ve tarifelerdeki de÷iúiklikler hakkÕnda güncel bilgilerin hangi yollardan ö÷renilebilece÷i, sözleúmenin süresi, sona ermesi ve yenilenmesine iliúkin koúullar, iúletmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözleúmede belirtilen hizmet kalite seviyesinin sa÷lanamamasÕ halinde tazminat ya da geri ödemeye iliúkin iúlem,
abone ile iúletmeci arasÕnda uzlaúmazlÕk çÕkmasÕ halinde uygulanacak çözüm yöntemleri gibi bilgilere yer verilir.
Kurum, re’sen veya úikâyet üzerine abonelik sözleúmelerini iúletmecilerden isteyebilir, inceler ve de÷iútirilmesi uygun görülen hususlarÕ iúletmeciye bildirir. øúletmeciler Kurum düzenlemelerine uygun olarak gerekli de÷iúiklikleri belirtilen sürede
yapmakla yükümlüdür.
Abonelik sözleúmelerinde yer alan ve taraflarÕn sözleúmeden do÷an hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük ilkesine aykÕrÕ düúecek biçimde abone aleyhine dengesizli÷e neden olan hükümler geçersizdir.
øúletmeci tarafÕndan abonelik sözleúme koúullarÕnda de÷iúiklik yapÕldÕ÷ÕnÕn aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözleúmeyi
feshedebilme hakkÕna sahiptir. øúletmeciler, sözleúmede yapÕlacak de÷iúiklikler yürürlü÷e girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle ve söz konusu de÷iúikliklerin abone tarafÕndan kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleúmeyi fesh edebilme haklarÕnÕn bulundu÷unu bildirmekle
yükümlüdürler. Aboneler yazÕlÕ olarak bildirmek kaydÕyla aboneliklerini her zaman
sona erdirebilir.
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Abonenin önceden izni alÕnmadan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kÕsa mesaj gibi elektronik haberleúme vasÕtalarÕnÕn kullanÕlmasÕ suretiyle do÷rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dÕúÕ haberleúme yapÕlmasÕ halinde, abone ve kullanÕcÕlara gelen her
bir mesajÕ bundan sonrasÕ için almayÕ reddetme hakkÕ kolay bir yolla ve ücretsiz
olarak sa÷lanÕr.
Kurum bu maddenin uygulanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirler.”
Kiúisel bilgilerin iúlenmesi ve gizlili÷in korunmasÕ konusu Kanun’un 51. maddesi’nde
ele alÕnmÕú; Kurum’un, elektronik haberleúme sektörüyle ilgili kiúisel bilgilerin iúlenmesi ve gizlili÷inin korunmasÕna yönelik usul ve esaslarÕ yönetmelikle belirleyece÷i
hükme ba÷lanmÕútÕr.
52. madde ise hizmet kalitesine iliúkindir ve - Kurum’un hizmet kalite seviyesine iliúkin olarak tüketici ve son kullanÕcÕlarÕn kapsamlÕ, yeterli ve anlaúÕlabilir bilgiye ulaúmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla, hizmet kalitesinin seviyesine iliúkin ölçütleri, iúletmeciler tarafÕndan yayÕnlanacak bilgilerin içeri÷ini, úeklini ve
hizmet kalite seviyesine iliúkin di÷er hususlarÕ belirleyebilece÷i hükmünü getirmektedir.
øúletmeciler, mevzuat uyarÕnca Kurum tarafÕndan elektronik haberleúme hizmetlerinin tümü için belirlenebilecek hizmet kalitesi ölçütlerine iliúkin her türlü bilgiyi ve
hizmet kalite standartlarÕna uyumu istenen úekilde ve belirlenen sürede sa÷lamakla
yükümlüdür. Kurum belirleyece÷i usul ve esaslarla iúletmeciler tarafÕndan gönderilen hizmet kalitesine iliúkin bilgileri yayÕmlayabilece÷i gibi, iúletmecilere yayÕmlama
yükümlülü÷ü de getirebilir. Kurum bilgilerin do÷rulu÷unu ve hizmet kalitesi ölçüt ve
standartlarÕna uyumu denetleyebilir veya denetletebilir.
Kurum iúletmecilere, elektronik haberleúme hizmetlerine ve elektronik haberleúme alt yapÕ veya úebeke unsurlarÕna yönelik hizmet seviyesi taahhütleri hazÕrlama ve bu taahhütleri belirlenen biçimde ve sürede yayÕmlama yükümlülü÷ü getirebilir. Kurum, iúletmecilerden, hizmet seviyesi taahhütlerinde de÷iúiklik, iyileútirme
ve düzeltme yapÕlmasÕnÕ isteyebilir. øúletmeciler, söz konusu de÷iúiklik, iyileútirme
ve düzeltmeleri Kurum tarafÕndan belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür.
øúletmeciler, her hal ve úartta do÷ru faturalama yapma ve fatura içeri÷i ile ilgili
ihtilaf durumunda ispat yükümlülü÷ündedirler.
Kurum faturalarÕn gönderimi, faturalarda bulunmasÕ gereken hususlar, ayrÕntÕlÕ faturalarÕn düzenlenmesi ile abone tarafÕndan faturalarÕn ödenmemesi halinde
hizmetin kesilmesinde uygulanacak iúlemleri ve bu maddeye iliúkin usul ve esaslarÕ belirler.
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OnaylanmÕú kuruluúlar ile piyasa gözetimi ve denetimi 53. Madde ile ele alÕnmÕútÕr. Buna göre, Kanun kapsamÕndaki cihazlarÕn Kurum tarafÕndan yayÕmlanacak
teknik düzenlemelere ve ilgili güvenlik koúullarÕna uygunlu÷u, bu konularda üretici
ve da÷ÕtÕcÕlarÕn yükümlülü÷ü, bu cihazlarÕn piyasa gözetimi ve denetiminde Kurumun yetki ve sorumlulu÷u ile Kurum tarafÕndan belirlenecek onaylanmÕú kuruluúlarÕn sorumluluklarÕ hususunda 4703 sayÕlÕ Ürünlere øliúkin Teknik MevzuatÕn HazÕrlanmasÕ ve UygulanmasÕna Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulanÕr.
Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli gördü÷ü durumlarda
gözetim ve denetime konu cihaza iliúkin uygunluk de÷erlendirme iúlemlerinde yer
almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluúlarÕnÕn imkanlarÕndan yararlanabilir; kendi laboratuar imkanlarÕnÕ da ücreti mukabili talep edenlerin istifadesine
belirleyece÷i usul ve esaslarla sunabilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde
nihai karar Kuruma aittir. CihazÕn güvenli olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi halinde, test
ve muayeneye iliúkin giderler üretici tarafÕndan ödenir.
Elektronik haberleúme cihazlarÕ, güvenli hale getirilmesinin imkansÕz oldu÷u durumlarda, masraflar üretici tarafÕndan karúÕlanmak üzere, taúÕdÕklarÕ risklere göre
kÕsmen ya da tamamen Kurum tarafÕndan bertaraf edilir veya ettirilir.
OnaylanmÕú kuruluúlar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar 4703 sayÕlÕ Kanun ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde Kurum tarafÕndan belirlenir.
54. Madde ise, “Kurum tarafÕndan düzenlenmiú yetki belgesini haiz olmayan gerçek veya tüzel kiúiler, ölçüm ve denetim hizmeti veremez.” derken, ancak araútÕrma
ve geliútirme amacÕyla yapÕlan prototip imalatÕ bu hükmün dÕúÕnda tutmuútur.
Telsiz cihazlarÕna ait teknik bilgi ve ticari kayÕtlarÕn üretici ve üreticinin müteselsilen sorumlu oldu÷u da÷ÕtÕcÕlar tarafÕndan defter ve bilgisayar ortamÕnda tutulmasÕ, takvim yÕlÕnÕn üçer aylÕk dönemlerinde perakende satÕú bilgileriyle birlikte da÷ÕtÕm zincirinde yer alan da÷ÕtÕcÕlara ait güncel bilgilerin üretici tarafÕndan Kuruma
bildirilmesi gereklidir.
KullanÕlmÕú veya eski telsiz cihazlarÕ, fatura karúÕlÕ÷Õnda piyasaya arz edilebilir.
Bu cihazlar en az altÕ ay süreyle garantili sayÕlÕr. Cihaz faturasÕ ve ambalajÕ üzerinde
garanti süresi ve cihazÕn ikinci el oldu÷una dair bilginin bulunmasÕ gereklidir.
Bu maddenin ikinci veya üçüncü fÕkralarÕnÕ bir yÕl içinde birden fazla ihlal edenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve takip eden bir yÕl süresince yeni yetki belgesi verilmez.
Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarla ilgili 55. madde ile yapÕlan düzenlemede, “Kurum tarafÕndan izin verilmedikçe, abone kimlik ve iletiúim bilgilerini ta-
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úÕyan özel bilgiler veya cihazÕn teúhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluúturulamaz, de÷iútirilemez, kopyalanarak ço÷altÕlamaz veya herhangi bir
amaçla da÷ÕtÕlamaz.
Elektronik kimlik bilgisi de÷iútirilmiú cihaz, kart, araç veya gereçlerle, de÷iúiklik
yapÕlmasÕ amacÕna yönelik yazÕlÕm, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtÕ, üretimi,
da÷ÕtÕmÕ veya tanÕtÕmÕ yapÕlamaz, bulundurulamaz, aracÕlÕk edilemez.
Elektronik kimlik bilgisi de÷iútirilmiú cihaz, kart, araç veya gereçlerle, de÷iúiklik
yapÕlmasÕ amacÕyla kullanÕlabilen yazÕlÕm, her türlü araç veya gereçlere 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayÕlÕ Ceza Muhakemesi Kanununun 127. maddesi hükümlerine
göre el konulur.” denilirken; abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenli÷i 56. madde
ile düzenlenmiútir:- “Abone kimlik ve iletiúim bilgilerini taúÕyan özel bilgiler ile cihazlarÕn elektronik kimlik bilgilerini taúÕyan her türlü yazÕlÕm, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, da÷ÕtÕlamaz, kendisine
veya baúkasÕna yarar sa÷lamak maksadÕyla kullanÕlamaz.
øúletmeci veya adÕna iú yapan temsilcisine abonelik kaydÕ sÕrasÕnda abonelik
bilgileri konusunda gerçek dÕúÕ belge ve bilgi verilemez.
Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örne÷i alÕnmadan iúletmeci veya adÕna
iú yapan temsilcisi tarafÕndan abonelik kaydÕ yapÕlamaz.
Abonelik tesisine iliúkin usul ve esaslar Kurum tarafÕndan yönetmelikle belirlenir.”
Kanun, teknik uyumluluk konusunu 57. madde ile düzenlemiú; øúletmeciler, kayÕp, kaçak veya çalÕntÕ cihazlarla, Kurumun CEIR’Õnda yer alan elektronik kimlik bilgileri de÷iútirilmiú cihazlara elektronik haberleúme hizmeti veremeyece÷ini hükme
ba÷lamÕú ve iúletmecileri, yasal olmayan cihazlarÕn haberleúme úebekelerine ba÷lanÕlmalarÕnÕ önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte
uyumlu olarak çalÕúÕr hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yapÕ ve sisteminin güvenli÷i ve güvenilirli÷ini sa÷lamak ve aksamaksÕzÕn iúletmekle yükümlü kÕlmÕútÕr.
Kanun’a göre, Sistemin iúletilmesinden kaynaklanan sorunlarÕn iúletmeci veya Kurum tarafÕndan tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum tarafÕndan sorunlarÕn giderilmesi için iúletmeciye beú iú günü süre verilir. SorunlarÕn giderilmemesi hâlinde iúletmeci derhâl gerekçelerini yazÕlÕ olarak bildirerek ek süre verilmesi
amacÕyla Kuruma baúvurur.
Kanun’un 58. maddesine göre, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazÕ çalÕnan,
ya÷malanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rÕzasÕ dÕúÕnda elinden çÕkan kiúiler cihazÕnÕn elektronik haberleúme ba÷lantÕsÕnÕn kesilmesi için öncelikle
bilgi ve ihbar merkezine baúvururlar.
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Kurum’un re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya úikâyet üzerine denetimde bulunma yetkisi 59. madde ile düzenlenmiútir. Buna göre Kurum re’sen veya
kendisine intikal eden ihbar veya úikâyet üzerine, bu Kanunda belirlenen görevleri ile ilgili olarak elektronik haberleúme sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kiúileri denetleyebilir, denetlettirebilir. Kurum, bu Kanunun kendisine verdi÷i görevleri
yerine getirirken gerekli gördü÷ü hallerde, mahallinde de inceleme ve denetim yapabilir ve/veya yaptÕrabilir. Mülki amirler, kolluk kuvvetleri ve di÷er kamu kurumlarÕnÕn amir ve memurlarÕ inceleme veya denetimle görevlendirilenlere her türlü kolaylÕ÷Õ göstermek ve yardÕmda bulunmakla yükümlüdürler.
Denetimle görevlendirilenler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtianÕn, elektronik ortamdaki bilgilerin, elektronik haberleúme alt yapÕsÕnÕn, cihaz, sistem, yazÕlÕm ve donanÕmlarÕnÕn
incelenmesi, suret veya numune alÕnmasÕ, konuyla ilgili yazÕlÕ veya sözlü açÕklama
istenmesi, gerekli tutanaklarÕn düzenlenmesi, tesislerin ve iúletiminin incelenmesi
konularÕnda yetkilidir. Denetime tabi tutulanlar, denetimle görevli kiúilere her türlü kolaylÕ÷Õ göstermek, yukarÕda sayÕlan hususlarla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde
yerine getirmek, cihaz, sistem, yazÕlÕm ve donanÕmlarÕ denetlemeye açÕk tutmak,
denetim için gerekli alt yapÕyÕ temin etmek ve çalÕúÕr vaziyette tutmak için gerekli
önlemleri almak zorundadÕr. AykÕrÕ davranÕúta bulunanlara bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai iúlem uygulanÕr.
Kurum, bu Kanunun kendisine verdi÷i görevleri yerine getirirken, bu görevleri
ile ilgili gerekli gördü÷ü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile gerçek ve
tüzel kiúilerden isteyebilir. Kurum gerekti÷inde di÷er kamu kurum ve kuruluúlarÕndan denetim konusunda uzman personel talep edebilir.
Kurum, belirlenecek esaslar dâhilinde iúletmecileri denetlettirebilir. Denetim yetkisi verilenler ve ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕ Kuruma sunacaklarÕ bilgi, belge, rapor ve mali tablolarÕn bu Kanun ve mevzuat hükümlerine uygunlu÷u ve hesaplarÕn
do÷rulu÷undan ve genel kabul görmüú denetim ilke ve esaslarÕna göre inceleme
ve denetiminden sorumludur. Bunlar, hazÕrladÕklarÕ raporlardaki yanlÕú ve yanÕltÕcÕ
bilgi ve kanaatler nedeniyle do÷abilecek zararlardan ve bu Kanun uyarÕnca yaptÕklarÕ faaliyetler dolayÕsÕyla üçüncü kiúilere verecekleri zararlardan sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmasÕna iliúkin usul ve esaslar Kurum tarafÕndan yönetmelikle belirlenir.
Kurumun yetkisi ve idari yaptÕrÕmlarÕna iliúkin 60. Madde: “Kurum; mevzuata,
kullanÕm hakkÕ ve di÷er yetkilendirme úartlarÕna uyulmasÕnÕ izleme ve denetlemeye,
aykÕrÕlÕk halinde iúletmecilere bir önceki takvim yÕlÕndaki net satÕúlarÕnÕn yüzde üçüne
kadar idarî para cezasÕ uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanmasÕ amaç-
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larÕyla gerekli tedbirleri almaya, gerekti÷inde tesisleri tazminat karúÕlÕ÷Õnda devralmaya, belirledi÷i süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da a÷Õr
kusur halinde verdi÷i yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir. Ancak, Kurum, ulusal
çapta verilecek frekans bandÕ kullanÕmÕnÕ ihtiva eden ve sÕnÕrlÕ sayÕda iúletmeci tarafÕndan yürütülmesi gereken elektronik haberleúme hizmetlerine iliúkin yetkilendirmelerin iptalini gerektiren hallerde BakanlÕ÷Õn görüúünü alÕr.
Kurum, iúletmecinin faaliyete yeni baúlamÕú olmasÕ halinde, ihlalin niteli÷i, ihlal
neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gönüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyece÷i usul ve esaslar
çerçevesinde bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezasÕ ile bu Kanunda
belirtilen di÷er idarî yaptÕrÕmlarÕ uygulamaya yetkilidir.
Kurum, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzeninin korunmasÕ amacÕyla yönetmelikle önceden belirleyece÷i hallerde, iúletmecinin faaliyetinin geçici olarak
durdurulmasÕna ya da ihlalin önlenmesi için iúletmeciye somut tedbirler uygulama
zorunlulu÷u getirmeye de yetkilidir.
Elektronik haberleúme hizmeti sunan bir iúletmeci ile abonelik sözleúmesi yapan
gerçek ve tüzel kiúiler faaliyetlerinin gere÷i olarak aldÕklarÕ hizmeti üçüncü kiúilere ücretli veya ücretsiz verebilir. Aboneler yararlandÕklarÕ hizmeti ticaret amacÕyla üçüncü
kiúilere sunamazlar. Aksine davrananlarÕn abonelik sözleúmeleri iptal edilir.
Kurumun belirledi÷i usul ve esaslar çerçevesinde elektronik haberleúme tesisleri ile ilgili bildirimlerin yapÕlmamasÕ veya güvenlik sertifikasÕ alÕnmadan kurulmasÕ
veya Kurum veya Kurum tarafÕndan yetki verilen kuruluúlarca yapÕlacak ölçümler
sonucu Kurum tarafÕndan belirlenen elektromanyetik alan úiddeti limit de÷ere uygun bulunmamasÕ hallerinde, bunlarÕn sahibine bu Kanuna ekli ücret tarifesinde
belirlenen ruhsatname ücretinin elli katÕ idarî para cezasÕ her bir cihaz için ayrÕ ayrÕ
uygulanÕr. Bu Kanunun 46. maddesinin ikinci fÕkrasÕnda telsiz ruhsatnamesi ve yÕllÕk kullanÕm ücretinden muaf tutulanlar hakkÕnda da bu madde hükümleri uygulanÕr.
Bu fÕkradaki idarî para cezalarÕ Kurumun taúra teúkilatÕ tarafÕndan da verilebilir.
Bu Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fÕkrasÕna aykÕrÕlÕk hallerinde, 4703 sayÕlÕ Kanunun 12. maddesinde da÷ÕtÕcÕ, üretici ve onaylanmÕú kuruluúlar bakÕmÕndan öngörülmüú bulunan idarî para cezalarÕ bir katÕndan dört katÕna kadar artÕrÕlarak uygulanÕr.
Bu Kanunun 57. maddesinin birinci fÕkrasÕna aykÕrÕ hareket edenlere, cihaz baúÕna on bin liradan yirmi bin liraya kadar; ikinci fÕkrasÕna aykÕrÕ hareket edenlere on
milyon liraya kadar idarî para cezasÕ verilir.
Bu maddedeki idarî para cezalarÕ Kurum tarafÕndan verilir.
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Bu maddenin uygulanmasÕna ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin iúletmeciler tarafÕndan yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalarÕna iliúkin hususlar Kurum tarafÕndan çÕkarÕlacak yönetmelikle düzenlenir.” demektedir.
ødari para cezalarÕnÕn uygulanmasÕ, tahsili ve zamanaúÕmÕ ise 61. maddede belirtilmektedir: “Kurum tarafÕndan verilen idarî para cezalarÕ, 6183 sayÕlÕ Kanun hükümlerine tabi olup, tebli÷ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplarÕna
ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para cezalarÕ, Kurumun bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayÕlÕ Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kurum
tarafÕndan verilen idarî para cezalarÕna karúÕ açÕlacak davalar hakkÕnda 6/1/1982
tarihli ve 2577 sayÕlÕ ødari YargÕlama Usulü Kanunu uygulanÕr. Tahsil olan idarî para
cezalarÕnÕn tamamÕ Kurum hesaplarÕna aktarÕlÕr.”
Kurumun sektörle ilgili düzenleyici iúlemlerine karúÕ açÕlacak davalarÕn ilk derece mahkemesi olarak DanÕútay’da görülece÷i 62. madde ile hükme ba÷lanmÕútÕr. Bu davalar DanÕútay tarafÕndan acele iúlerden sayÕlÕr.
Kurum tarafÕndan açÕlacak davalarda teminat aranmaz.
Kanun’un 63. maddesi, cezai hükümleri ele almaktadÕr. Buna göre: “Bu Kanunun 9. maddesine aykÕrÕ olarak Kuruma bildirimde bulunmaksÕzÕn elektronik haberleúme hizmeti verenler ve/veya tesisleri kuranlar ve/veya iúletenler hakkÕnda
bin günden on bin güne kadar adli para cezasÕna hükmolunur.
Bu Kanunun 9. maddesine aykÕrÕ olarak kullanÕm hakkÕ olmadan elektronik haberleúme hizmeti verenler, tesisi kuranlar ve/veya iúletenler hakkÕnda altÕ aya kadar
hapis ve beú bin günden on beú bin güne kadar adli para cezasÕna hükmolunur.
Elektronik haberleúme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiú bulunan iúletmecilerin personelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nun økinci
KitabÕnÕn økinci KÕsmÕnÕn Dokuzuncu Bölümünde düzenlenen, özel hayata ve hayatÕn gizli alanÕna karúÕ suçlarÕ iúlemesi halinde haklarÕnda bu bölümde öngörülen cezalara hükmolunur. Ancak 137. maddeye göre yapÕlacak artÕrÕm bir kat olarak uygulanÕr.
Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname alÕnmasÕ gereken telsiz cihazÕ veya sistemlerini bu Kanunun 37. maddesine aykÕrÕ olarak, Kurumdan izin almaksÕzÕn satan,
kuran, iúleten ve kullananlar hakkÕnda iki bin güne kadar adlî para cezasÕ uygulanÕr.
Bu cihazlarÕ, gerekli izinler alÕnmÕú olsa bile millî güvenli÷i ihlal amacÕyla kullananlar eylemleri daha a÷Õr cezayÕ gerektiren bir suç oluúturmadÕ÷Õ takdirde altÕ aydan
bir yÕla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕrlar.
Kurum tarafÕndan yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapÕlan kiúiler tarafÕndan;
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a) Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine
uygun olmayan bir úekilde kurulmasÕ, iúletilmesi, fiziki yerinin, frekansÕnÕn ve di÷er
teknik özelliklerinin de÷iútirilerek amacÕ dÕúÕnda kullanÕlmasÕ halinde aykÕrÕlÕ÷Õn giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafÕndan belirlenecek sürede alÕnmamasÕ,
b) Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere
uygun olarak çalÕútÕrÕlmamasÕ sonucu her ne suretle olursa olsun di÷er elektronik haberleúme sistemleri üzerinde elektromanyetik giriúim veya di÷er her türlü
bozucu etkiye sebebiyet verildi÷inin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetik giriúim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafÕndan belirlenecek sürede alÕnmamasÕ, hallerinde, yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezasÕ uygulanÕr.
Bu Kanunun 39. maddesine aykÕrÕ olarak kodlu ve kriptolu haberleúme yapan
ve yaptÕranlar beú yüz günden bin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
Bu Kanunun 53. maddesinin üçüncü fÕkrasÕna aykÕrÕ olarak Kurum tarafÕndan
bertaraf ettirilmek üzere üretici, da÷ÕtÕcÕ veya kullanÕcÕsÕna teslim edilen cihazlarÕn
piyasaya arz edildi÷i veya kullanÕldÕ÷ÕnÕn tespiti halinde sorumlularÕ hakkÕnda bin
günden beú bin güne kadar adli para cezasÕ verilir.
Bu Kanunun 54. maddesine aykÕrÕ hareket edenler hakkÕnda beú bin güne kadar adli para cezasÕ uygulanÕr.
Bu Kanunun 55. maddesinin birinci ve ikinci fÕkralarÕna aykÕrÕ hareket edenler
hakkÕnda bin günden on beú bin güne kadar adlî para cezasÕna hükmolunur.
Bu Kanunun 56. maddesinin birinci fÕkrasÕ hükümlerine aykÕrÕ hareket edenler
bin günden beú bin güne kadar; ikinci fÕkrasÕ hükümlerine aykÕrÕ hareket edenler
yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü fÕkrasÕ hükümlerine aykÕrÕ hareket edenler
yüz günden beú yüz güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
Bu maddede tanÕmlanan suçlarÕn bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iúlenmesi
halinde, verilecek cezalar yarÕsÕ oranÕnda artÕrÕlÕr. Bu faaliyette bulunan tüzel kiúi
ise, hakkÕnda 5237 sayÕlÕ Kanundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hükmolunur.”
d. Yönetmeliklerdeki Kuruluş ve Hizmete İlişkin Düzenlemeler132
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’nun görevleri genel olarak 2813 sayÕlÕ Telsiz Kanununda sayÕlmakla birlikte, 15.09.2000 tarihli “Bilgi Teknolojileri ve øletiúim
132

Elektronik Haberleúme Kanunu ile birlikte, 406 sayÕlÕ Kanun ile 2813 sayÕlÕ Telsiz Kanunu büyük ölçüde yürürlükten kalkmÕú olaca÷Õndan, mezkur Kanun’un Geçici 1. maddesi ile adÕ geçen Kanunlara dayanÕlarak yetkilendirmeye yönelik hazÕrlanan yönetme-
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Kurumu’nun Teúkilat ve Görevleri ile ÇalÕúma Esas ve Usulleri HakkÕnda Yönetmelik” ve 26.08.2004 tarihli “Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nde bu görevler ayrÕntÕlarÕ ile sayÕlmÕútÕr. KitabÕmÕzÕ ve konumuzu ilgilendirmesi bakÕmÕndan bu bölümde sadece Kurum’un ønternetle ilgili
görevlerinin üzerinde durulacak ve internet servis sa÷layÕcÕ úirketlerin kuruluúu aúamasÕnda ve sonrasÕnda hizmetlerini yerine getirirken uymasÕ gereken temel yükümlülükleri incelenecektir. “Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nde EK-A6 bölümünde internet servis sa÷layÕcÕlÕ÷Õ hizmetleri
hakkÕnda düzenlemeler yapÕlarak bazÕ tanÕmlar verilmiútir. Bu düzenlemeye göre;
ønternet Servis Sa÷layÕcÕlÕ÷Õ Hizmeti, kullanÕcÕlara internet úebekesi üzerinden sunulan internet eriúimi hizmetidir.
ønternet ùebekesi, Dünya üzerinde bulunan birbirinden farklÕ büyüklükteki yerel bilgisayar a÷larÕnÕ birbirine ba÷layan, donanÕm ve yazÕlÕmdan ba÷ÕmsÕz olarak
sistemler arasÕ haberleúmenin TCP/IP protokol grubu ile yapÕldÕ÷Õ, paket anahtarlamalÕ veri iletiminin desteklendi÷i, bilgisayarlar, terminaller, yönlendiricilerden oluúan, sistemler arasÕ ba÷lantÕlarÕn kablo, uydu, telsiz gibi uygun telekomünikasyon
altyapÕlarÕ yoluyla sa÷landÕ÷Õ küresel úebekedir.
ønternet Servis Sa÷layÕcÕlÕ÷Õ (ISS) hizmetini yürütmek isteyen sermaye úirketleri (iúletmeci); daha öncede belirtti÷imiz gibi Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu
ve UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ nezdinde genel izin kapsamÕnda kayÕtlanmak suretiyle yetkilendirilir. øúletmecinin bu Yönetmeli÷in ana metninde yer alan haklarÕna ilaveten
EK-A6’da bu hizmet kapsamÕndaki haklarÕ aúa÷Õda belirtilmiútir.
•

øúletmeci, bu hizmet kapsamÕnda gereken yazÕlÕm ve cihazlarÕ kendisi kurabilir. Ancak bunlarÕn dÕúÕnda kalan tüm altyapÕyÕ ilgili mevzuata uygun olarak dilik, tebli÷ gibi ikincil düzenlemeler hukuki dayanaktan yoksun kalacaktÕr. Bu Kanuna göre
yeniden hazÕrlanacak yönetmelik, tebli÷ gibi düzenlemelerin yayÕmlanmasÕ uzun zaman
alaca÷Õndan, bu süreçte meydana gelebilecek yasal boúlu÷u önlemek için mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykÕrÕ olmayan hükümlerinin uygulanmaya devam olunaca÷Õ
düzenlemesi getirilmiútir.
Yine bu çerçevede, Geçici 2. Madde ile, Kanunun yürürlü÷e girmesinden önce telekomünikasyon ruhsatÕ veya genel izin ile yetkilendirilmiú olan iúletmecilere, Kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren Kuruma bildirimde bulunmuú ve gerekli oldu÷u durumlarda
kullanÕm hakkÕnÕn verilmiú sayÕlaca÷Õ esasÕ getirilmiútir. Madde ile Kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihten önce Kurumla imzalanmÕú olan görev ve imtiyaz sözleúmelerinin; süre bitimi,
fesih, iptal veya baúkaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri
uyarÕnca geçerliliklerini devam ettirece÷i, 406 sayÕlÕ Kanunun 1 inci maddesinin son fÕkrasÕnda yer alan tanÕmlarÕn bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan tanÕmlarla açÕkça çeliúmedi÷i sürece bu fÕkra uygulamasÕnda geçerliliklerini sürdürece÷i öngörülmüútür.Di÷er
taraftan, Kanunun yürürlü÷e girmesinden önce yetkilendirmeye tabi olmayan elektronik
haberleúme hizmetleri için Kurum tarafÕndan sistem kurma ve kullanma izni verilmiú olan
kullanÕcÕlarÕn kaynak kullanÕm haklarÕnÕn devam edece÷i hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
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÷er iúletmecilerden temin edebilir ve/veya ilgili yetkilendirmeyi alÕp kendi altyapÕsÕnÕ kurabilir.
•

øúletmeci, aynÕ yerleúim yerinde veya farklÕ úehirlerde birden fazla sayÕda ofis
kurarak ve/veya bayileri aracÕlÕ÷Õyla hizmet verebilir.

•

øúletmeci, internet úebekesinin yanÕ sÕra di÷er internet servis sa÷layÕcÕ iúletmecilere ilgili mevzuat do÷rultusunda irtibatlanabilir.

•

øúletmeci, internet úebekesi içerisinde, sanal a÷ oluúturarak, kullanÕcÕlarÕna internet eriúim hizmeti verebilir.

•

øúletmeci, eriúim alanlarÕ için ulusal ve uluslararasÕ dolaúÕm anlaúmasÕ yapabilir.
“Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin
ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten EK-A6 gere÷ince iúletmecinin yerine getirmek zorunda oldu÷u bazÕ asgari yükümlülükler aúa÷Õda belirtilmiútir.

•

øúletmeci, yetkilendirme kapsamÕnda kullanÕcÕlara internet üzerinden telefon hizmetleri sunamaz.

•

øúletmeci, kullanÕcÕlarÕnÕn internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsÕz edici giriúimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

•

øúletmeci, verece÷i hizmete ve sisteminde kullanÕlacak cihazlara, yetkisiz kiúilerin eriúimi ve bozucu/de÷iútirici müdahalelerini önlemek amacÕyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

•

øúletmeci, her bir kullanÕcÕ için, kullanÕcÕ tarafÕndan sisteme ba÷lÕ kalÕnan süre,
trafik miktarÕ ve trafik yolu bilgilerini en az altÕ ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.

•

øúletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulmasÕ için gereken tedbirleri almakla
yükümlüdür.

•

øúletmeci, internet servis sa÷layÕcÕlÕ÷Õ hizmetini tanÕtmaya yönelik olarak ‘tr’ uzantÕlÕ en az bir internet sitesi kurmakla yükümlüdür.

•

øúletmeci, internet servis sa÷layÕcÕlÕ÷Õ hizmetini, kendi adÕna vermekle yükümlü
olup, söz konusu hizmeti internet servis sa÷layÕcÕlÕ÷Õ yetkisi olmayan kiúi veya
úirket adÕna sunulacak úekilde veremez. Ancak, gerçek veya tüzel kiúiler, aldÕklarÕ internet eriúim hizmetini, kiúisel telekomünikasyon tesisi içerisinde halka
açÕk olarak verebilir.

•

øúletmeci, eriúim sistemini kullanÕcÕlara internet eriúim hizmeti verilmesi haricinde
baúka amaçlar için kullanamaz. Kiúisel telekomünikasyon tesisi alanÕ dÕúÕnda
bu sistemler noktadan noktaya kablosuz veri iletim amacÕyla kullanÕlamaz.

•

Eriúim sisteminin kurulaca÷Õ yer ile ilgili gerekli izinlerin alÕnmasÕ, sistemin tesis edilmesi ve kullanÕlmasÕndan kaynaklanan her türlü sorumluluk iúletmeciye
aittir.
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“Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin
6. maddesine göre, hiç kimse, Kurum tarafÕndan bir lisans verilmiú veya genel izin
kapsamÕnda kayÕtlanmÕú olmadÕkça telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya
altyapÕsÕ kuramaz ve iúletemez. SÕnÕrlÕ sayÕda iúletmeci tarafÕndan yürütülmesi gerekmeyen ve 406 sayÕlÕ Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 18. maddesi kapsamÕnda yer almayan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve iúletilecek
telekomünikasyon altyapÕlarÕ, Kurum nezdinde genel izin kapsamÕnda kayÕtlanma
yoluyla yürütülür. Genel izin belgesi her yÕl vize edilir ve Bilgi Teknolojileri ve øletiúim
Kurumu bu kuruluúlarÕ sürekli denetler. Lisans ve genel iznin asgari de÷eri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafÕndan belirlenir. Yönetmeli÷e göre BakanlÕk Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumunun görüúünü alarak bu úirketlerin uymasÕ
gerekli konularÕ ve úartlarÕ tespit eder. Bu úirketlerin sahip olmasÕ gereken özellikler Yönetmeli÷in 28. maddesinde belirtilmiútir.
Genel izin kapsamÕnda kayÕtlanma “Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin 32. maddesine göre úöyle yapÕlÕr.
Bu Yönetmeli÷in 29. maddesine göre Kuruma baúvuru yapan ve baúvurusu ilgili
mevzuata ve bu Yönetmeli÷e uygun bulunan sermaye úirketine Kurum tarafÕndan
belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn ilgili banka hesabÕna yatÕrmasÕ bildirilir. Baúvurunun ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olmadÕ÷Õ tespit edildi÷i takdirde, Kurum baúvuru sahibinden bu uygunsuzluklarÕn giderilmesini ister. Uygunsuzluklar giderilmedi÷i sürece, baúvuru sahibi yetkilendirme
ücretini ödemiú olsa bile genel izin kapsamÕnda kayÕtlanmÕú sayÕlmaz, ödenen yetkilendirme ücreti iade edilmez. UygunsuzluklarÕn, Kurum tarafÕndan baúvuru sahibine bildirim yapÕlmasÕnÕ müteakip üç ay içinde giderilmemesi halinde, baúvuru
iúlemden kaldÕrÕlÕr. Baúvurunun veya baúvuru sahibinin ilgili mevzuata uygun olmamasÕ nedeniyle do÷abilecek her türlü zarardan baúvuru sahibi sorumludur. Kurumca uygunsuzluklarÕ giderdi÷i anlaúÕlan sermaye úirketine Kurum tarafÕndan belirlenen genel izin ücretini Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn ilgili banka hesabÕna yatÕrmasÕ
bildirilir. Kurum tarafÕndan belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn
ilgili banka hesabÕna yatÕrarak banka hesap belgesini (dekontunu) Kurum’a teslim
eden sermaye úirketi genel izin kapsamÕnda kayÕtlanmÕú olur. Baúvuru konusu hizmetin kaynak tahsisi gerektirmesi halinde Kurum, istisnai haller dÕúÕnda, baúvuru
sahibinin Kuruma bu Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz baúvuru yapmasÕnÕ
müteakip, Ulusal NumaralandÕrma PlânÕ dahilindeki numaralarÕn tahsisine yönelik kararÕnÕ üç hafta, Millî Frekans PlânÕ dahilindeki frekanslarÕn ve di÷er kaynaklarÕn tahsisine yönelik kararÕnÕ ise altÕ hafta içerisinde verir. Kaynak tahsisine yönelik kararÕn menfi olmasÕ halinde, sermaye úirketi yetkilendirme ücretini ödemiú
olsa bile genel izin kapsamÕnda kayÕtlanmaz.
“Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin
11. maddesine göre, iúletmeci, lisans ve genel izin kapsamÕnda yürüttü÷ü telekomünikasyon faaliyetini Kurumdan yazÕlÕ izin almadÕkça durduramaz veya hizmeti
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sunmakla yükümlü oldu÷u bölgeden geri çekemez. Yönetmeli÷in 34 ve devamÕndaki maddelere göre internet úirketleri Kurum’a bilgi verme ve hisselerin devrinde
bazÕ yükümlülüklere tabidir. Yönetmeli÷in 36. maddesi gere÷ince internet servisi
veren iúletmeci, tüketici haklarÕna iliúkin olarak tüm tedbirleri almakla ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
e. Yükümlülükler ve İdari Cezalar
5 Eylül 2004 tarihli idari para cezalarÕ hakkÕndaki “Bilgi Teknolojileri ve øletiúim
Kurumu TarafÕndan øúletmecilere Uygulanacak ødari Para CezalarÕ ile Di÷er Müeyyide ve Tedbirler HakkÕnda Yönetmelik”e göre Kurum internet úirketlerine çeúitli cezalar uygulayabilir.
Aúa÷Õda belirtilen hallerde, Yönetmeli÷in 10. maddesine göre, iúletmecinin bir
önceki takvim yÕlÕndaki cirosunun %1’ ine (yüzde bir) kadar idari para cezasÕ uygulanÕr.
•

øúletmecinin, iúletti÷i úebekeleri ve vermekte oldu÷u hizmetleri teknolojik geliúmelere ve varsa hizmetle ilgili uluslararasÕ anlaúmalara uygun olarak vermemesi veya yenilememesi,

•

øúletmecinin, uluslararasÕ standartlara ve/veya Kurum’un belirledi÷i hizmet kalite standartlarÕna uymamasÕ,

•

øúletmecinin, tüm çalÕúanlarÕnÕn mevzuata ve sözleúme hükümlerine uygun davranÕúta bulunmasÕ için gerekli olan önlemi almamasÕ ve iúin düzenli yürümesini
sa÷lamamasÕ,

•

øúletmecinin tarife de÷iúikliklerini abonelere düzenleyecekleri faturalar ile veya
di÷er elveriúli iletiúim araçlarÕ ile duyurmamasÕ ve abonelere duyurulmayan tarifeleri uygulamasÕ,

Aúa÷Õda belirtilen hallerin tespit edilmesi ve Kurum’un ihtarÕna ra÷men durumun
düzeltilmemesi halinde, Yönetmeli÷in 13. maddesine göre, iúletmecinin bir önceki
yÕla ait cirosunun %1’ine kadar idari para cezasÕ uygulanÕr.
•

Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan iúletmecilerin hizmetlerini
aúÕrÕ fiyatlarÕ içerecek úekilde sundu÷unun tespiti ve Kurumun ihtarÕna ra÷men
bu durumu düzeltmemesi,

•

Hakim konuma veya etkin piyasa gücüne sahip olan iúletmecilerin, tarifelerinin rekabetin kÕsÕtlanmasÕnÕ hedefleyen fiyat indirimlerini ihtiva etti÷inin tespiti
ve Kurumun ihtarÕna ra÷men bu durumu düzeltmemesi,

•

Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan iúletmecilerin, tarifelerinin
aynÕ veya benzer telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmasÕnda kullanÕcÕlar arasÕnda ayÕrÕm yapÕlmasÕna yol açacak nitelikte oldu÷unun tespiti ve Kurum’un
ihtarÕna ra÷men bu durumu düzeltmemesi,
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•

øúletmecinin herhangi bir telekomünikasyon hizmetini, onaylanmamÕú tarife ile
sunmasÕ veya azami fiyat sÕnÕrlarÕnÕn üzerinde tarife uyguladÕ÷ÕnÕn tespiti,

•

Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan iúletmecilerin, tarifelerini
belirlerken bir hizmetin maliyetini di÷er bir hizmetin ücretiyle desteklemek suretiyle çapraz sübvansiyona yol açtÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi ve Kurumun ihtarÕna
ra÷men bu durumu düzeltmemesi.

Yönetmeli÷in 15. maddesi’ne göre, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri gere÷ince yapÕlmasÕ gereken zorunlu tarife teklifinin Kuruma onay için sunulmamasÕ
veya onaylandÕktan sonra yürürlü÷e sokulmamasÕ ve Kurumun ihtarÕna ra÷men
bu durumun devam etmesi halinde iúletmecinin bir önceki takvim yÕlÕna ait cirosunun %1’ ine kadar idari para cezasÕ uygulanÕr. øhlalin devamÕ veya tekrarÕ halinde iúletmecinin bir önceki yÕla ait cirosunun %2’sine kadar idari para cezasÕ
uygulanÕr.
Aúa÷Õda belirtilen hallerde, Yönetmeli÷in 11. maddesine göre, iúletmecinin bir
önceki takvim yÕlÕndaki cirosunun % 2’ine kadar idari para cezasÕ uygulanÕr.
•

øúletmecinin, tüketici haklarÕna iliúkin kurum düzenlemeleri ve yetki belgesinden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüketiciye yanlÕú veya yanÕltÕcÕ bilgi vermesi,

•

øúletmecinin, abonelerle Kurum tarafÕndan onaylanmayan “abonelik sözleúmesi”
imzalamasÕ veya abonelik sözleúmesinde Kurum tarafÕndan istenen de÷iúikli÷i
yapmamasÕ,

•

øúletmecinin, abonelik sözleúmelerinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

•

øúletmecinin, yetki belgesi çerçevesinde verece÷i hizmetlere iliúkin yükümlülüklerini mücbir sebep halleri veya Kurul tarafÕndan kabul edilebilir haklÕ nedenler
olmaksÕzÕn yetki belgesindeki koúullara uygun bir úekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi.

Aúa÷Õda belirtilen hallerde, Yönetmeli÷in 12. maddesine göre, iúletmecinin bir
önceki takvim yÕlÕndaki cirosunun % 3’üne kadar idari para cezasÕ uygulanÕr.
•

øúletmecinin, úirket, lisans ve hisselerinin devrine iliúkin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi,

•

øúletmecinin, sözleúme kapsamÕndaki tesisleri sözleúme süresinin sonuna kadar iyi ve çalÕúÕr durumda bulundurmamasÕ,

•

øúletmecinin, haberleúmenin gizlili÷ine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykÕrÕ davranÕúta bulunmasÕ, iúletmeci ve çalÕúanlarÕn yasalarÕn öngördü÷ü istisnalar dÕúÕnda haberleúmeyi engellemesi, gizlili÷ine dokunmasÕ, baúkalarÕna
bildirmesi ve açÕklamasÕ, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Ka-
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nunla yetkili kÕlÕnan kiúi ve kuruluúlara verilmesinin ve elde edilmesinin engellenmesi.
Yönetmeli÷in 19. maddesine göre, iúletmeci ve çalÕúanlarÕ millî güvenli÷e aykÕrÕ
davranÕúta bulunmamakla ve bu konularda gereken özeni ve önceli÷i göstermekle
yükümlüdür. Milli güvenli÷e aykÕrÕ iúletmecilik yapÕldÕ÷ÕnÕn yetkili makamlarca tespiti ve Kurum’a bildirimi halinde bu durum a÷Õr kusur sayÕlarak iúletmecinin yetki
belgesi fesih/iptal edilir. Milli güvenli÷e aykÕrÕ davranÕúÕn iúletmecinin çalÕúanlarÕndan kaynaklandÕ÷ÕnÕn yine yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde
iúletmeciye ihlalin sonlandÕrÕlmasÕ ve gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ hususunda yazÕlÕ
uyarÕda bulunulur. UyarÕya ra÷men aykÕrÕ davranÕúÕn sürdürüldü÷ünün yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine a÷Õr kusur sayÕlarak iúletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.
Yönetmeli÷in 20. maddesine göre, “kamu düzenine aykÕrÕ” fiillerde aúa÷Õdaki
müeyyideler uygulanÕr.
a) øúletmeci ve çalÕúanlarÕ, haberleúmenin engellenmemesi veya haberleúmenin
gizlili÷ine veya içeri÷ine dokunulmamasÕ ilkesine aykÕrÕ davranÕúta bulunamaz.
øúletmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu Yönetmeli÷in
12. maddesindeki para cezalarÕ hükümleri saklÕ kalmak üzere, iúletmeci veya
çalÕúanlarÕ tarafÕndan bu madde de belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti
halinde iúletmeciye ihlalin sonlandÕrÕlmasÕ ve gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ hususunda yazÕlÕ uyarÕda bulunulur. UyarÕya ra÷men aykÕrÕ davranÕúÕn sürdürülmesi
veya iúletmeci tarafÕndan mevzuat ve yetki belgesi ile bu hususa iliúkin olarak
getirilmiú bulunan yükümlülüklerin ihlalinin yaygÕn bir hal almasÕ nedeni ile a÷Õr
kusur oluútu÷unun Kurum tarafÕndan tespiti halinde iúletmecinin yetki belgesi
fesh/iptal edilir.
b) Bu maddenin (a) bendindeki ihlalin iúletmeci ve çalÕúanlarÕ tarafÕndan resmi görevleri dolayÕsÕyla kamu görevlilerine karúÕ iúlenmiú oldu÷unun mahkemelerce
tespiti halinde bu Yönetmeli÷in 19. maddesi hükümleri saklÕ kalmak kaydÕyla
iúletmeci hakkÕnda (a) bendinde belirtilmiú olan idari yaptÕrÕm uygulanÕr.
c) øúletmeci tarafÕndan kamu düzeninin ihlal edildi÷inin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde bu Yönetmeli÷in 12. maddesindeki para cezalarÕ hükümleri saklÕ kalmak üzere, iúletmeciye derhal ihlalin sonlandÕrÕlmasÕ ve gerekli
tedbirlerin alÕnmasÕ hususunda yazÕlÕ uyarÕda bulunulur. UyarÕya ra÷men aykÕrÕ
davranÕúÕn sürdürülmesi halinde; ihlalin niteli÷i, tekrarlanan veya devam eden
ihlalin varlÕ÷Õ dikkate alÕnarak söz konusu ihlalin a÷Õr kusur teúkil etti÷ine karar
verilmesi halinde iúletmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.
Yönetmeli÷in 21. maddesi gere÷ince, telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuatÕ ve yetki belgelerinde belirtilen úartlara uygun olarak kamu
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hizmetinin gere÷i gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasÕna iliúkin hükümler
saklÕ kalmak üzere, iúletmeci önce kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ için yazÕlÕ olarak uyarÕlÕr. øhlalin devamÕ ve kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde a÷Õr kusur oluúturdu÷unun Kurul tarafÕndan tespiti halinde iúletmecinin yetki
belgesi fesh/iptal edilir.
Yönetmeli÷in 23. maddesine göre, iúletmeci, kamu güvenlik ve istihbarat kurumlarÕnÕn, özel yasalarÕ ile kendilerine verilmiú bulunan görevleri yerine getirmelerine imkan sa÷layacak tedbirleri almaya yönelik olarak; Anayasa ve Kanun hükümleri çerçevesinde; Kurum ve ilgili mevzuatlarÕ uyarÕnca güvenlik veya istihbarat
kurumlarÕ tarafÕndan talep edilecek hususlarÕ yerine getirmekle ve gerekli hallerde
altyapÕ dahil olmak üzere sistemlerini uygun hale getirmekle ve bu alandaki güncellemeleri uygulamakla yükümlüdür. Kurum tarafÕndan verilen süre içerisinde bu
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde iúletmecinin bir önceki takvim yÕlÕna
ait cirosunun %3’üne kadar idari para cezasÕ uygulanÕr.
Yönetmeli÷in 25. maddesine göre, Kurum, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali,
haberleúmenin engellenmesi ve gizlili÷ine dokunulmasÕ, kamu hizmetinin gere÷i gibi
yürütülmemesi sebepleri ile yetki belgesi fesh/iptal edilen úirketlere ve söz konusu
úirket hisselerinden en az %5’ine sahip ortaklar ile tüzel kiúili÷i idareye yetkili kiúilere ve bunlar tarafÕndan kurulmuú úirketlere yeniden yetki belgesi verilmez.
Yönetmeli÷in 28 ve devamÕndaki maddelerine göre, 406 sayÕlÕ Telgraf ve Telefon Kanunu’na göre Kurum tarafÕndan verilen idari para cezalarÕ 6183 SayÕlÕ Amme
AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü HakkÕnda Kanun hükümlerine göre Kurumun bildirimi
üzerine Maliye BakanlÕ÷Õ’nca tahsil olunur. Bir iúletmeci tarafÕndan gerçekleútirilen
aynÕ veya farklÕ ihlaller sebebiyle birden fazla idari para cezasÕnÕn verilmesi halinde
hepsi ayrÕ ayrÕ tatbik olunur.
AynÕ takvim yÕlÕ içinde aynÕ nitelikteki ihlalin tekrarÕ halinde tekrar edilen ihlal
için bu Yönetmelikte öngörülen idari para cezasÕ oranlarÕnÕn üst sÕnÕrÕ ile ba÷lÕ kalÕnmaksÕzÕn iúletmecisinin bir önceki takvim yÕlÕndaki cirosunun %3 ünü (yüzde üç)
aúmamak kaydÕyla idari para cezasÕ uygulanabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ihlaller için düzenlenen idari para cezalarÕnÕn uygulanmasÕ di÷er idari yaptÕrÕmlarÕn uygulanmasÕnÕ engellemez.

2.1. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)
Ülkemizde iletiúimin denetlenebilmesi, yetkilerin kötüye kullanÕlmasÕnÕ önlemek
ve uluslararasÕ standartlara uygun olarak bu tedbirleri uygulamak ve tüm iletiúimin
denetlenmesi tedbirlerinin tek bir merkezden yürütülmesi amacÕyla 5397 sayÕlÕ Kanunla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine eklenen hükümlerle
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ (TøB) kurulmuútur.
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Mezkûr Kanun hükümlerine göre, gerek önleme ve gerekse adli amaçlÕ iletiúimin denetlenmesi tedbirleri TøB aracÕlÕ÷Õyla uygulanacaktÕr.
Kurumun çalÕúma usul ve esaslarÕ Telekomünikasyon Yoluyla YapÕlan øletiúimin
Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin De÷erlendirilmesi ve Kayda AlÕnmasÕna Dair
Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷ÕnÕn Kuruluú, Görevce Yetkileri HakkÕnda Yönetmelik’te133 (TøB Yönetmeli÷i) düzenlenmiútir. TøB BaúkanlÕ÷Õ
her türlü telekomünikasyon ortamÕnÕ izleme ve dinleme yetkisini haiz olmasÕ bakÕmÕndan konumuzla, özellikle internet ortamÕnda iúlenen suçlar ve siber suçlarÕn
takibi açÕsÕndan alakalÕdÕr.
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ (TøB), Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu (TK) bünyesinde do÷rudan Kurum BaúkanÕ’na ba÷lÕ olarak faaliyet gösterir.
BaúkanlÕk teúkilatÕ, Telekomünikasyon øletiúim BaúkanÕ ile teknik, hukuk ve idarî
daire baúkanlÕklarÕndan oluúur.
BaúkanlÕkta, BaúkanÕn görüúü do÷rultusunda Kurum BaúkanÕ tarafÕndan Kurum içinden veya Kurum dÕúÕndan yeteri kadar teknik, hukukçu ve idarî personel
görevlendirilir. Millî østihbarat TeúkilatÕ, Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve Jandarma
Genel KomutanlÕ÷ÕnÕn ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu temsilciler
BaúkanlÕk’taki görevleri esnasÕnda Baúkan’Õn talimatlarÕna ve BaúkanlÕk tarafÕndan
belirlenen kurum içi düzenlemelere riayet ederler.
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ’nÕn görevleri úunlardÕr:
a. 2559 sayÕlÕ Kanunun ek 7. maddesi, 2803 sayÕlÕ Kanunun ek 5. maddesi ve
2937 sayÕlÕ Kanunun 6. maddesi uyarÕnca, telekomünikasyon yoluyla yapÕlan
iletiúimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕna yönelik iú ve iúlemleri tek bir merkezden yürütmek,
b. 5271 sayÕlÕ Kanunun 135. maddesi kapsamÕnda yapÕlacak iletiúimin tespiti, dinlenmesi, kayda alÕnmasÕ ve sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ne yönelik iú ve
iúlemleri tek bir merkezden yürütmek,
c. (a) ve (b) bentleri kapsamÕndaki taleplerin TøB Yönetmeli÷ine ve di÷er ilgili mevzuata uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ incelemek ve gerekti÷inde yetkili mercilere baúvuruda bulunmak,
d. (a) ve (b) bentleri uyarÕnca gerçekleútirilen iúlemler sonucunda elde edilen verileri ve bilgileri ilgisine göre Millî østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarlÕ÷Õna, Emniyet
Genel Müdürlü÷üne ve Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õna, talep etmeleri halinde
mahkemeye ve Cumhuriyet BaúsavcÕlÕklarÕna iletmek,
e. TøB Yönetmeli÷i çerçevesinde yapÕlacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕ faaliyetlerini olanaklÕ kÕlacak her türlü teknik
133
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alt yapÕnÕn, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile kamu hizmeti veren kuruluúlar ve iúletmeciler tarafÕndan kurulmasÕnÕ sa÷lamak, sa÷latmak, gerekli alt yapÕyÕ kurmayan iúletmecilerin cezalandÕrÕlmasÕ yönünde giriúimde bulunmak,
f. BaúkanlÕk faaliyetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile kamu hizmeti
veren kuruluúlar ile iúletmecilerden gelen her türlü bilgi, belge ve kayÕtlarÕn bilgi
güvenli÷i kriterlerine uygun olarak arúivlenmesini sa÷lamak,
g. Görev alanÕna giren konularla ilgili mevzuatta, ulusal ve uluslararasÕ alanda
meydana gelen geliúmeleri takip etmek,
h. BaúkanlÕk faaliyetleri için yurt içinden ve yurt dÕúÕndan teminine ihtiyaç duyulan
her türlü malzeme, sistem, yazÕlÕm ve donanÕmÕ belirleyerek Kurum BaúkanÕna
bildirmek,
i. BaúkanlÕk faaliyetleriyle ilgili olarak talep etti÷inde derhal Baúbakana bilgi vermek.
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren iletiúimin tespiti, dinlenmesi, kaydedilmesi
ve sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi iúlemlerini yapan tek kurum TøB olup; baúka
hiçbir kurum veya kuruluú ile gerçek veya tüzel kiúilerin bu iúlemleri yapma yetkisi bulunmamaktadÕr.
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’na ba÷lÕ faaliyet gösteren ve il ve ilçelerde
temsilcilikleri bulunmayan TøB, iletiúimin izlenmesi, dinlenmesi faaliyetlerini Ankara’da
sürdürmektedir. Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’nun de÷iúik yerlerde úubeleri
veya bölge müdürlü÷ü bulunmakla birlikte, bu úube veya bölge müdürlüklerinin iletiúimin denetlenmesiyle ilgili hiçbir görevleri bulunmamaktadÕr.
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanÕ, Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu
BaúkanÕ’nÕn teklifi üzerine, Baúbakan tarafÕndan atanÕr. Baúkan, Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin sahip oldu÷u özlük haklarÕna sahiptir. Baúkan, BaúkanlÕ÷Õn
genel yönetiminden ve emri altÕndakilerin faaliyetlerinden dolayÕ, do÷rudan Kurum
BaúkanÕna karúÕ sorumludur. BaúkanÕn yoklu÷unda BaúkanlÕ÷a vekâlet edecek uzman, BaúkanÕn önerisi üzerine Kurum BaúkanÕ tarafÕndan belirlenir.
BaúkanÕn görevleri úunlardÕr:
a. BaúkanlÕ÷Õ temsil etmek; BaúkanlÕ÷Õn, Kurum ve di÷er kamu kurum ve kuruluúlarÕ, kamu hizmeti veren kuruluúlar ve iúletmeciler ile iliúkilerini düzenlemek
ve yürütmek,
b. BaúkanlÕ÷Õn etkin ve verimli çalÕúmasÕnÕ sa÷lamak,
c. BaúkanlÕkta görevli bulunan ilgili kurum temsilcilerinin çalÕúmalarÕ hakkÕnda ilgili kuruma yÕlda en az bir defa yazÕlÕ olarak bilgi vermek, ilgili kurum temsilcilerinin, BaúkanlÕ÷Õn etkin ve verimli çalÕúmasÕnÕ aksatacak tutum ve davranÕúlarÕnÕ tespit etti÷inde, ilgili kuruma bilgi vererek de÷iútirilmesini sa÷lamak,
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d. Teknik, hukuk ve idarî daire baúkanlarÕ ile ilgili kurum temsilcileri arasÕnda çÕkabilecek görev ve yetki sorunlarÕnÕ çözmek,
e. Di÷er kurumlarla koordinasyonu sa÷lamak.
Hukuk Daire BaúkanÕnÕn görevleri úunlardÕr:
a. 17. maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamÕndaki taleplerin Yönetmeli÷e ve ilgili
mevzuata uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ kontrol etmek; Yönetmeli÷e ve ilgili mevzuata aykÕrÕlÕ÷Õn veya noksanlÕklarÕn tespiti halinde durumu Baúkana bildirmek,
b. BaúkanÕn görevlendirdi÷i konularla ilgili olarak hukukî görüú bildirmek,
c. BaúkanlÕ÷Õn görev alanÕna giren konularda mevzuatÕ derlemek, de÷erlendirmek, de÷iúiklikleri takip ederek zamanÕnda BaúkanÕ ve ilgilileri bilgilendirmek,
d. BaúkanlÕ÷Õn faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dÕúÕ geliúmeleri takip etmek, bunlarÕn BaúkanlÕk hizmetlerine yansÕtÕlmasÕ için önerilerde bulunmak,
e. Baúkan tarafÕndan verilen di÷er görevleri yerine getirmek.
Teknik Daire BaúkanÕ’nÕn görevleri úunlardÕr:
a. 17. maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamÕnda kalan taleplerin Yönetmeli÷e uygun úekilde yerine getirilmesini sa÷lamak,
b. BaúkanlÕ÷Õn faaliyetleri için gerekli sistemleri oluúturmak, alt yapÕyÕ kurmak, kurdurmak, geliútirmek, iúletmek, bakÕm ve onarÕmlarÕnÕ yapmak veya yaptÕrmak ve
bu alandaki teknolojik geliúmeleri takip etmek ve Baúkan’a görüú bildirmek,
c. AynÕ iletiúim hakkÕnda birden fazla ilgili kurum tarafÕndan hakim kararÕ alÕnmasÕ,
Cumhuriyet savcÕsÕ kararÕ alÕnmasÕ veya yazÕlÕ emir verilmesi halinde, taleplerin aynÕ anda karúÕlanarak ilgili kurumlarÕn her birine gerçek zamanlÕ olarak iletilmesini sa÷lamak,
d. ølgili kurumlarÕn sisteme kesintisiz, hÕzlÕ ve gerçek zamanlÕ eriúimi için ilgili kurumlarca talep edilecek miktar ve kapasitede ihtiyaç duyulan noktalar arasÕnda
güvenli iletiúim alt yapÕsÕnÕ kurmak,
e. Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dâhil her türlü iletiúim bilgilerinin
ilgili kurumlara çözümlenmiú olarak, ortak formatta ulaútÕrÕlmasÕ ve sistemin
yirmi dört saat esasÕna göre çalÕúmasÕnÕ sa÷lamak,
f. YapÕlan kayÕtlarÕ, iletiúimin içeri÷i ve içeri÷in dÕúÕnda kalan iletiúime ait bilgilerle
birlikte tedbir devam etti÷i sürece saklamak,
g. YapÕlan kayÕtlar içerisinde kriptolu haberleúmeye rastlanÕlmasÕ halinde çözümlenme imkanÕ araútÕrÕlmak üzere ilgili kuruma kaydÕn orijinal halini göndermek,
ilgili kurumca talep edilmesi halinde kripto çözüm mekanizmasÕnÕn sisteme dahil edilmesini sa÷lamak,
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h. ølgili kuramlara ait kayÕtlarÕ, BaúkanlÕk ve ilgili kuramlarÕn sistem üzerinde gerçekleútirdikleri her türlü faaliyete ait bilgisayar kayÕt ve bilgileri kompartÕmantasyon ilkeleri çerçevesinde muhafaza etmek, oluúturulacak yetki seviyeleri do÷rultusunda ilgili kurumlarÕn eriúimine açmak,
i. Kurulan ve iúletilen sistemlerin, kaydedilen verilerin güvenli÷ini sa÷lamak,
j. BaúkanlÕk faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, sistem ve donanÕmÕn yurt içi ve yurt dÕúÕndan temin edilmesi konularÕnda görüú bildirmek,
k. BaúkanlÕk için kurulacak ayrÕ ve özel bir a÷ üzerinden bilgi akÕúÕnÕn düzenli ve
güvenli bir úekilde yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak, ilgili kurumlarca BaúkanlÕ÷a yapÕlacak ba÷lantÕlarÕn güvenli÷ini sa÷lamak.
ødarî Daire BaúkanÕ’nÕn görevleri úunlardÕr:
a. 12. maddenin ikinci fÕkrasÕ ile 15. maddenin üçüncü fÕkrasÕ saklÕ kalmak kaydÕyla, 21. madde kapsamÕ dÕúÕndaki BaúkanlÕk faaliyetleriyle ilgili olarak tutulan
kayÕtlar ile kamu kurum ve kuruluúlarÕ, kamu hizmeti veren kuruluúlar ve iúletmecilerden gelen bilgi, belge ve kayÕtlarÕn bilgi güvenli÷i kriterlerine uygun olarak arúivlenmesini sa÷lamak,
b. Baúkan tarafÕndan uygun görülen, BaúkanlÕ÷Õn personel, muhasebe, finansman, lojistik ve ikmal açÕsÕndan her türlü hizmetlerini yerine getirmek amacÕyla
Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sa÷lamak, BaúkanlÕk için ihtiyaç duyulacak her türlü fizikî güvenlik önlemini almak,
c. BaúkanlÕkla ilgili evrakÕn zamanÕnda iúleme konulmasÕnÕ sa÷lamak, evrak hizmetleri ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
d. BaúkanlÕk hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini hususunda
Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sa÷lamak,
e. BaúkanlÕ÷a gelen yazÕ ve mesajlarÕ bilgisayar ortamÕna kaydetmek, ilgilisine havale etmek, gerekenleri Baúkana sunmak,
f. BaúkanlÕ÷Õn faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dÕúÕ geliúmeleri takip etmek, bunlarÕn BaúkanlÕk hizmetlerine yansÕtÕlmasÕ için önerilerde bulunmak,
g. BaúkanlÕkta istihdam edilen personelin hizmet içi e÷itim programlarÕm hazÕrlamak ve yürütmek; personel temininde ilgili kurumlarca güvenlik araútÕrmasÕ yapÕlmasÕnÕ sa÷lamak.
ølgili kurum temsilcilerinin görevleri úunlardÕr:
a. 17. maddenin birinci fÕkrasÕnÕn (a) bendi kapsamÕnda kendi kurumlarÕndan gelen ve yerine getirilmesi BaúkanlÕkça uygun görülen kararlarÕn, ilgisine göre Teknik, Hukuk ve/veya ødari Daire BaúkanÕ nezaretinde BaúkanlÕk personeliyle birlikte yürütülmesini sa÷lamak.
b. Baúkan tarafÕndan verilecek di÷er görevleri yerine getirmek.
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BaúkanlÕ÷Õn, Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, BaúbakanÕn özel
olarak yetkilendirece÷i kiúi veya komisyon tarafÕndan yapÕlÕr.
Emniyet Genel Müdürlü÷ü’nün Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakalÕ kendi
birimlerindeki iúlemlerine iliúkin denetimi; sÕralÕ kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn Teftiú Kurulu elemanlarÕ ile Baúbakan’Õn özel olarak yetkilendirece÷i kiúi veya komisyon tarafÕndan yapÕlÕr.
Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õ’nÕn söz konusu Yönetmelik’te yer alan faaliyetlerle alakalÕ kendi birimlerindeki iúlemlerine iliúkin denetimi; sÕralÕ kurum amirleri,
Jandarma Genel KomutanlÕ÷Õ ve øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn Teftiú Kurulu elemanlarÕ ile
Baúbakan’Õn özel olarak yetkilendirece÷i kiúi veya komisyon tarafÕndan yapÕlÕr.
Milli østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakalÕ kendi birimlerindeki iúlemlerine iliúkin denetimi; sÕralÕ kurum amirleri, BaúbakanlÕk Teftiú Kurulu elemanlarÕ ve Baúbakan’Õn özel olarak yetkilendirece÷i kiúi veya
komisyon tarafÕndan yapÕlÕr.
TøB idari bir organ niteli÷indedir. YaptÕ÷Õ iú ve iúlemler yargÕsal denetime tabidir. Bu nedenle gerekti÷inde denetim yapÕlabilmesine elveriúli úekilde, yapÕlan iú
ve iúlemlerle ilgili defter ve kayÕtlarÕn tutulmasÕ esastÕr.
TøB Yönetmeli÷inin 25. maddesinde BaúkanlÕ÷Õn tutmasÕ gereken defter ve kayÕtlar belirtilmiútir. Buna göre “Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ’nda; KayÕt defteri, Zimmet defleri, Denetleme defteri ile ihtiyaç duyulan di÷er defterler veya bunlarÕn yerine geçebilecek elektronik kayÕtlar tutulabilir. Gerekli durumlarda, elektronik
ortamda yapÕlan kayÕtlar kâ÷Õda dökülerek saklanÕr”.Esas itibariyle 3 defter tutulmasÕ gerekti÷i hükme ba÷lanmÕútÕr. Ancak TøB’nda yapÕlan iúlemlerin büyük bir
kÕsmÕnÕn bilgisayar sistemleri üzerinden gerçekleútirildi÷i göz önüne alÕnarak, bu
nitelikteki iú ve iúlemlerle ilgili kayÕtlarÕn elektronik ortamda tutulabilmesine imkân
tanÕnmÕútÕr. Bu elektronik kayÕtlarÕn gerekmesi halinde yazÕlÕ ortam da yedeklenmesi söz konusu olabilecektir.
Burada kayÕt ve saklama bakÕmÕndan iki istisna öngörülmüútür. Bunlardan birincisi úüpheli veya sanÕ÷Õn, tanÕklÕktan çekinme hakkÕ sahipleri ile kurduklarÕ iletiúimin kayda alÕnamayaca÷Õna iliúkin istisnadÕr. Di÷er istisna ise, iletiúimin denetlenmesine iliúkin kararÕn uygulanmasÕ sÕrasÕnda úüpheli hakkÕnda kovuúturmaya yer
olmadÕ÷Õna dair karar verilmesi veya cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan verilen kararÕn
hâkim tarafÕndan onaylanmamasÕ hallerinde, bu zaman içerisinde yapÕlan kayÕtlarÕn yok edilmesi ile ilgili istisnadÕr. Bu halde de kayÕtlarÕn yok edilmesi emredildi÷inden, TøB tarafÕndan kayÕt ve saklama yapÕlmayacaktÕr134.
134

Bkz. Mustafa TaúkÕn; Adli ve østihbari AmaçlÕ øletiúimin Denetlenmesi, Seçkin YayÕnlarÕ,
Ankara, 2008. s. 70.
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TBMM tarafÕndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayÕlÕ ønternet OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi ve Bu YayÕnlar Yoluyla øúlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun ile; içerik sa÷layÕcÕ, yer sa÷layÕcÕ, eriúim sa÷layÕcÕ ve toplu kullanÕm sa÷layÕcÕlarÕn yükümlülük ve sorumluluklarÕ ile internet ortamÕnda iúlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriúim sa÷layÕcÕlarÕ üzerinden mücadeleye iliúkin esas ve usûlleri düzenlenmiútir. Mezkûr Kanun’la verilen görevlerin
Kurum bünyesinde bulunan BaúkanlÕkça, yani TøB tarafÕndan yerine getirilece÷i
10. madde ile hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Söz konusu Kanun ile TøB’e, üstte zikredilen görevler dÕúÕnda úu görevler de
ayrÕca yüklenmiútir:
a) BakanlÕk, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile içerik, yer ve eriúim sa÷layÕcÕlar ve ilgili sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕnda koordinasyon oluúturarak internet ortamÕnda yapÕlan ve bu Kanun kapsamÕna giren suçlarÕ oluúturan içeri÷e sahip faaliyet ve yayÕnlarÕ önlemeye yönelik çalÕúmalar yapmak,
bu amaçla, gerekti÷inde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve
usûller dahilinde Kurumca karúÕlanacak çalÕúma kurullarÕ oluúturmak.
b) ønternet ortamÕnda yapÕlan yayÕnlarÕn içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsamÕna giren suçlarÕn iúlendi÷inin tespiti halinde, bu yayÕnlara eriúimin engellenmesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak.
c) ønternet ortamÕnda yapÕlan yayÕnlarÕn içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, zaman ve úekilde yapÕlaca÷ÕnÕ belirlemek.
ç) Kurum tarafÕndan iúletmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince
ticarî amaçlÕ toplu kullanÕm sa÷layÕcÕlara verilecek izin belgelerinde filtreleme
ve bloke etmede kullanÕlacak sistemlere ve yapÕlacak düzenlemelere yönelik
esas ve usûlleri belirlemek.
d) ønternet ortamÕndaki yayÕnlarÕn izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8. maddesinin
birinci fÕkrasÕnda sayÕlan suçlarÕn iúlenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar
merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyapÕyÕ kurmak veya kurdurmak, bu altyapÕyÕ iúletmek veya iúletilmesini sa÷lamak.
e) ønternet ortamÕnda herkese açÕk çeúitli servislerde yapÕlacak filtreleme, perdeleme ve izleme esaslarÕna göre donanÕm üretilmesi veya yazÕlÕm yapÕlmasÕna
iliúkin asgari kriterleri belirlemek.
f) Biliúim ve internet alanÕndaki uluslararasÕ kurum ve kuruluúlarla iúbirli÷i ve koordinasyonu sa÷lamak.
g) Bu Kanunun 8. maddesinin birinci fÕkrasÕnda sayÕlan suçlarÕn, internet ortamÕnda
iúlenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yazÕ veya sesleri içeren ürünlerin tanÕtÕmÕ, ülkeye sokulmasÕ, bulundurulmasÕ, kiraya verilmesi veya satÕúÕnÕn
önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soruúturma mercilerine, teknik imkânlarÕ dâhilinde gereken her türlü yardÕmda bulunmak ve koordinasyonu sa÷lamak.
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(5) BaúkanlÕk; BakanlÕk tarafÕndan 3348 sayÕlÕ UlaútÕrma BakanlÕ÷ÕnÕn Teúkilat ve Görevleri HakkÕnda Kanunun ek 1. maddesi uyarÕnca, Adalet BakanlÕ÷Õ,
øçiúleri BakanlÕ÷Õ, Çocuk, KadÕn ve Aileden Sorumlu Devlet BakanlÕ÷Õ ile Kurum ve ihtiyaç duyulan di÷er bakanlÕk, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile internet
servis sa÷layÕcÕlarÕ ve ilgili sivil toplum kuruluúlarÕ arasÕndan seçilecek bir temsilcinin katÕlÕmÕ suretiyle teúkil edilecek ønternet Kurulu ile gerekli iúbirli÷i ve koordinasyonu sa÷lar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapÕlacak içeri÷i haiz yayÕnlarÕn tespiti ve benzeri konularda yapÕlacak öneriler ile ilgili gerekli
her türlü tedbir veya kararlarÕ alÕr.
Kanun’un tanÕmlarÕ içeren ikinci maddesinde getirilen bazÕ teknik tanÕmlar önem
arz etmektedir. TøB’in internetle ilgili görevlerinin daha iyi anlaúÕlmasÕ bakÕmÕndan
baúta bir tanÕmlar bölümü sunmuú olsak da kanunda yer alan bu tanÕmlarÕ da buraya dercetmekte yarar olacaktÕr:
Bilgi: Verilerin anlam kazanmÕú biçimini,
Eriúim: Bir internet ortamÕna ba÷lanarak kullanÕm olana÷Õ kazanÕlmasÕnÕ,
Eriúim sa÷layÕcÕ: KullanÕcÕlarÕna internet ortamÕna eriúim olana÷Õ sa÷layan her
türlü gerçek veya tüzel kiúileri,
øçerik sa÷layÕcÕ: ønternet ortamÕ üzerinden kullanÕcÕlara sunulan her türlü bilgi
veya veriyi üreten, de÷iútiren ve sa÷layan gerçek veya tüzel kiúileri,
ønternet ortamÕ: Haberleúme ile kiúisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dÕúÕnda kalan ve kamuya açÕk olan internet üzerinde oluúturulan ortamÕ,
ønternet ortamÕnda yapÕlan yayÕn: ønternet ortamÕnda yer alan ve içeri÷ine belirsiz sayÕda kiúilerin ulaúabilece÷i verileri,
øzleme: ønternet ortamÕndaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,
Toplu kullanÕm sa÷layÕcÕ: Kiúilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamÕ kullanÕm olana÷Õ sa÷layanÕ,
Trafik bilgisi: ønternet ortamÕnda gerçekleútirilen her türlü eriúime iliúkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanÕlan hizmetin türü, aktarÕlan veri miktarÕ ve ba÷lantÕ noktalarÕ gibi de÷erleri,
Veri: Bilgisayar tarafÕndan üzerinde iúlem yapÕlabilen her türlü de÷eri,
YayÕn: ønternet ortamÕnda yapÕlan yayÕnÕ,
Yer sa÷layÕcÕ: Hizmet ve içerikleri barÕndÕran sistemleri sa÷layan veya iúleten gerçek veya tüzel kiúileri, ifade eder, denilerek, internet alanÕnda iúlenen suçlarÕn izlenmesi ve takibi ile do÷rudan Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ görevlendirilmiútir.
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Keza, içerik, yer ve eriúim sa÷layÕcÕlarÕ, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller
çerçevesinde tanÕtÕcÕ bilgilerini kendilerine ait internet ortamÕnda kullanÕcÕlarÕn ulaúabilece÷i úekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlü kÕlÕnmÕútÕr. Bu yükümlülü÷ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriúim sa÷layÕcÕsÕna BaúkanlÕk tarafÕndan
iki bin Yeni Türk LirasÕndan on bin Yeni Türk LirasÕna kadar idari para cezasÕ verilece÷i hükme ba÷lanmÕútÕr.
Kanun, 4. madde ile, øçerik sa÷layÕcÕyÕ, internet ortamÕnda kullanÕma sundu÷u
her türlü içerikten sorumlu tutmuútur. Fakat, maddenin devamÕnda “øçerik sa÷layÕcÕ,
ba÷lantÕ sa÷ladÕ÷Õ baúkasÕna ait içerikten sorumlu de÷ildir. Ancak, sunuú biçiminden, ba÷lantÕ sa÷ladÕ÷Õ içeri÷i benimsedi÷i ve kullanÕcÕnÕn söz konusu içeri÷e ulaúmasÕnÕ amaçladÕ÷Õ açÕkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.” denilmiútir.
Kanun’a göre, yer sa÷layÕcÕlar ise, yer sa÷ladÕ÷Õ içeri÷i kontrol etmek veya hukuka aykÕrÕ bir faaliyetin söz konusu olup olmadÕ÷ÕnÕ araútÕrmakla yükümlü de÷ildir. Yer sa÷layÕcÕ, yer sa÷ladÕ÷Õ hukuka aykÕrÕ içerikten, ceza sorumlulu÷u ile ilgili
hükümler saklÕ kalmak kaydÕyla, bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar
edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulundu÷u ölçüde hukuka aykÕrÕ içeri÷i yayÕndan kaldÕrmakla yükümlüdür.
Eriúim sa÷layÕcÕlarÕn yükümlülükleri Kanun’un 6. maddesi’nde úöyle ifade olunmuútur:
a) Herhangi bir kullanÕcÕsÕnÕn yayÕnladÕ÷Õ hukuka aykÕrÕ içerikten, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme
imkânÕ bulundu÷u ölçüde eriúimi engellemek,
b) Sa÷ladÕ÷Õ hizmetlere iliúkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altÕ aydan
az ve iki yÕldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin do÷rulu÷unu, bütünlü÷ünü ve gizlili÷ini sa÷lamak,
c) Faaliyetine son verece÷i tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik
sa÷layÕcÕlarÕna ve müúterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliúkin kayÕtlarÕ yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak Kuruma teslim etmek.
Eriúim sa÷layÕcÕ, kendisi aracÕlÕ÷Õyla eriúilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykÕrÕ
olup olmadÕklarÕnÕ ve sorumlulu÷u gerektirip gerektirmedi÷ini kontrol etmekle yükümlü de÷ildir; (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen eriúim sa÷layÕcÕsÕna BaúkanlÕk tarafÕndan on bin Yeni Türk LirasÕ’ndan elli
bin Yeni Türk LirasÕ’na kadar idarî para cezasÕ verilir.
Kanun’un 7. maddesinde, ticarî amaçla toplu kullanÕm sa÷layÕcÕlar, mahallî mülkî
amirden izin belgesi almakla yükümlü kÕlÕnmÕútÕr. Buna göre, izne iliúkin bilgiler otuz
gün içinde mahallî mülkî amir tarafÕndan Kuruma bildirilir. BunlarÕn denetimi mahallî
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mülkî amirler tarafÕndan yapÕlÕr. øzin belgesinin verilmesine ve denetime iliúkin esas
ve usuller, yönetmelikle düzenlenir. Ticarî amaçla olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn
bütün toplu kullanÕm sa÷layÕcÕlar, konusu suç oluúturan içeriklere eriúimi önleyici
tedbirleri almakla yükümlüdür. Birinci fÕkrada belirtilen yükümlülü÷e aykÕrÕ hareket
eden kiúiye mahallî mülkî amir tarafÕndan üç bin Yeni Türk LirasÕ’ndan onbeú bin
Yeni Türk LirasÕ’na kadar idarî para cezasÕ verilir.
Kanun’un 8. maddesi ile eriúimin engellenmesi kararÕ ve yerine getirilmesi hususu düzenlenmiútir. Buna göre, internet ortamÕnda yapÕlan ve içeri÷i aúa÷Õdaki
suçlarÕ oluúturdu÷u hususunda yeterli úüphe sebebi bulunan yayÕnlarla ilgili olarak
eriúimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÕlÕ Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) øntihara yönlendirme (madde 84),
2) ÇocuklarÕn cinsel istismarÕ (madde 103, birinci fÕkra),
3) Uyuúturucu veya uyarÕcÕ madde kullanÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrma (madde
190),
4) Sa÷lÕk için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuú (madde 227),
7) Kumar oynanmasÕ için yer ve imkân sa÷lama (madde 228),
suçlarÕ.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayÕlÕ Atatürk Aleyhine øúlenen Suçlar HakkÕnda Kanunda yer alan suçlar.
Eriúimin engellenmesi kararÕ, soruúturma evresinde hâkim, kovuúturma evresinde ise mahkeme tarafÕndan verilir. Soruúturma evresinde, gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan da eriúimin engellenmesine karar
verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcÕsÕ kararÕnÕ yirmi dört saat içinde hâkimin
onayÕna sunar ve hâkim, kararÕnÕ en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde
kararÕn onaylanmamasÕ halinde tedbir, Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan derhal kaldÕrÕlÕr. Koruma tedbiri olarak verilen eriúimin engellenmesine iliúkin karara 4/12/2004
tarihli ve 5271 sayÕlÕ Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.
Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan verilen eriúimin engellenmesi kararÕnÕn birer örne÷i, gere÷i yapÕlmak üzere BaúkanlÕ÷a gönderilir.
øçeri÷i birinci fÕkrada belirtilen suçlarÕ oluúturan yayÕnlarÕn içerik veya yer sa÷layÕcÕsÕnÕn yurt dÕúÕnda bulunmasÕ halinde veya içerik veya yer sa÷layÕcÕsÕ yurt içinde
bulunsa bile, içeri÷i birinci fÕkranÕn (a) bendinin (2) ve (5) numaralÕ alt bentlerinde
yazÕlÕ suçlarÕ oluúturan yayÕnlara iliúkin olarak eriúimin engellenmesi kararÕ re’sen
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BaúkanlÕk tarafÕndan verilir. Bu karar, eriúim sa÷layÕcÕsÕna bildirilerek gere÷inin yerine getirilmesi istenir.
Eriúimin engellenmesi kararÕnÕn gere÷i, derhal ve en geç kararÕn bildirilmesi
anÕndan itibaren yirmi dört saat içinde yerine getirilir.
BaúkanlÕk tarafÕndan verilen eriúimin engellenmesi kararÕnÕn konusunu oluúturan yayÕnÕ yapanlarÕn kimliklerinin belirlenmesi halinde, BaúkanlÕk tarafÕndan, Cumhuriyet baúsavcÕlÕ÷Õna suç duyurusunda bulunulur.
Soruúturma sonucunda kovuúturmaya yer olmadÕ÷Õ kararÕ verilmesi halinde, eriúimin engellenmesi kararÕ kendili÷inden hükümsüz kalÕr. Bu durumda Cumhuriyet
savcÕsÕ, kovuúturmaya yer olmadÕ÷Õ kararÕnÕn bir örne÷ini BaúkanlÕ÷a gönderir.
Kovuúturma evresinde beraat kararÕ verilmesi halinde, eriúimin engellenmesi
kararÕ kendili÷inden hükümsüz kalÕr. Bu durumda mahkemece beraat kararÕnÕn bir
örne÷i BaúkanlÕ÷a gönderilir.
Konusu birinci fÕkrada sayÕlan suçlarÕ oluúturan içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕ
halinde; eriúimin engellenmesi kararÕ, soruúturma evresinde Cumhuriyet savcÕsÕ,
kovuúturma evresinde mahkeme tarafÕndan kaldÕrÕlÕr.
Koruma tedbiri olarak verilen eriúimin engellenmesi kararÕnÕn gere÷ini yerine
getirmeyen yer veya eriúim sa÷layÕcÕlarÕnÕn sorumlularÕ, fiil daha a÷Õr cezayÕ gerektiren baúka bir suç oluúturmadÕ÷Õ takdirde, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
ødarî tedbir olarak verilen eriúimin engellenmesi kararÕnÕn yerine getirilmemesi
halinde, BaúkanlÕk tarafÕndan eriúim sa÷layÕcÕsÕna, on bin Yeni Türk LirasÕndan yüz
bin Yeni Türk LirasÕna kadar idarî para cezasÕ verilir. ødarî para cezasÕnÕn verildi÷i
andan itibaren yirmi dört saat içinde kararÕn yerine getirilmemesi halinde ise BaúkanlÕ÷Õn talebi üzerine Kurum tarafÕndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.
Bu Kanunda tanÕmlanan kabahatler dolayÕsÕyla BaúkanlÕk veya Kurum tarafÕndan verilen idarî para cezalarÕna iliúkin kararlara karúÕ, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayÕlÕ ødarî YargÕlama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baúvurulabilir.
Kanun’un 9. maddesi ile içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕ ve cevap hakkÕ konusu
düzenlenmiútir. Buna göre, içerik nedeniyle haklarÕ ihlâl edildi÷ini iddia eden kiúi,
içerik sa÷layÕcÕsÕna, buna ulaúamamasÕ halinde yer sa÷layÕcÕsÕna baúvurarak kendisine iliúkin içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕnÕ ve yayÕndaki kapsamÕndan fazla olmamak üzere hazÕrladÕ÷Õ cevabÕ bir hafta süreyle internet ortamÕnda yayÕmlanmasÕnÕ isteyebilir. øçerik veya yer sa÷layÕcÕ kendisine ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren iki gün
içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfÕnda talep yerine getirilmedi÷i takdirde red-
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dedilmiú sayÕlÕr. Talebin reddedilmiú sayÕlmasÕ halinde, kiúi onbeú gün içinde yerleúim yeri sulh ceza mahkemesine baúvurarak, içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕna ve
yayÕndaki kapsamÕndan fazla olmamak üzere hazÕrladÕ÷Õ cevabÕn bir hafta süreyle
internet ortamÕnda yayÕmlanmasÕna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi
bu talebi üç gün içinde duruúma yapmaksÕzÕn karara ba÷lar. Sulh ceza hâkiminin
kararÕna karúÕ Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hâkiminin kesinleúen kararÕnÕn, birinci fÕkraya göre yapÕlan baúvuruyu
yerine getirmeyen içerik veya yer sa÷layÕcÕsÕna tebli÷inden itibaren iki gün içinde
içerik yayÕndan çÕkarÕlarak hazÕrlanan cevabÕn yayÕmlanmasÕna baúlanÕr. Sulh ceza
hâkiminin kararÕnÕ bu maddede belirtilen úartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kiúi, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. øçerik veya yer sa÷layÕcÕnÕn tüzel kiúi olmasÕ halinde, bu fÕkra hükmü yayÕn sorumlusu hakkÕnda uygulanÕr.

3. Radyo- Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
RTÜK 3984 sayÕlÕ Kanun’a göre 1994 yÕlÕnda kurulan görevi özel úirketlerin
ve üniversite iletiúim fakültelerinin radyo ve televizyonlarÕnÕn denetimini yapmak
olan özerk ve tarafsÕz bir kamu tüzel kiúisidir. Üyeleri dört yÕllÕk yüksek okul ve fakülte mezunlarÕndan meslekleriyle ilgili en az on yÕl görev yapmÕú otuz yaúÕnÕ doldurmuú kiúilerden oluúur. Toplam 9 üye vardÕr. BunlarÕn hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafÕndan siyasi partilerce gösterilecek adaylar arasÕndan seçilir. Görev
süresi altÕ yÕldÕr.
15.05.2002 tarihine kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile internetin kesiúme noktasÕ sadece, uydu ya da karasal vericilerden yapÕlan radyo ve televizyon yayÕnlarÕnÕn internette de aktarÕmÕ noktasÕnda idi. Bu tarihte 3984 sayÕlÕ Radyo
ve TelevizyonlarÕn Kuruluú ve YayÕnlarÕ HakkÕnda Kanun’un 31. maddesinde 4756
sayÕlÕ Kanun ile de÷iúiklik yapÕlarak; “Her türlü teknoloji ile ve her türlü iletiúim ortamÕnda yapÕlacak yayÕn ve hizmetlerin usul ve esaslarÕ, Haberleúme Yüksek Kurulunun belirleyece÷i strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberleúme
Yüksek Kurulunun onayÕna sunulur. Bu yayÕn ve hizmetlerin mevzuata uygunlu÷u
Üst Kurulca denetlenir” düzenlemesi getirilmiútir.
Bu de÷iúiklik gündeme geldi÷inde günün úartlarÕ do÷rultusunda RTÜK denetiminin interneti de kapsayaca÷ÕnÕ düúüncesiyle, “internetin açÕk ve özgür yapÕsÕnÕn
sÕnÕrlayÕcÕ bazÕ kararlarla ortadan kaldÕrÕlmaya yönelik bu giriúimin” engellenmesi
için sivil toplum örgütleri ve internet sektöründe iúgörenler ve kullanÕcÕlar yo÷un
kampanyalar yürütmüúlerdir.
AnÕlan madde incelendi÷inde ilk bakÕúta, “her türlü iletiúim ortamÕnda yapÕlacak yayÕn ve hizmetler” ibaresi interneti kapsayabilir ve bu nedenle Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, internette yapÕlacak yayÕnÕn mevzuata uyup uymadÕ÷ÕnÕ
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denetlemeye yetkili gibi anlaúÕlmaktadÕr. Bu yasal de÷iúiklik öncesi RTÜK’ün sadece internet üzerinden yapÕlan radyo ve televizyon yayÕnlarÕnÕ denetleme yetkisi varken; de÷iúiklik sonucu tüm ønternet yayÕnÕ denetim kapsamÕna girmiú gibi
gözüktü; daha da ilginci yayÕn dÕúÕnda “hizmetler” de RTÜK denetimi kapsamÕna
alÕnmÕú gibi algÕlandÕ. Madde içinde yer alan “hizmetler” kavramÕnÕn RTÜK tarafÕndan nasÕl yorumlanaca÷Õ ve hangi hizmetlerin denetim kapsamÕna alÕnaca÷Õ?” internet kullanÕcÕlarÕ bakÕmÕndan merak konusu oldu. O süreçte, RTÜK
tarafÕndan geniú bir yorumla hizmetler kavramÕna servis ve içerik sa÷layÕcÕlarÕn
verdikleri hizmetler ile bireysel iletiúim yollarÕ olan mailler ve tüm site içeriklerinin de dahil edebilece÷i de ileri sürüldü. Ancak, RTÜK’ün yaklaúÕmÕ, bütün bu
endiúeleri boúa çÕkardÕ. RTÜK, kanunla kendisine verilen görevin sÕnÕrÕnÕn internet üzerinden yapÕlabilecek radyo ve televizyon yayÕnlarÕyla sÕnÕrlÕ olaca÷ÕnÕ, di÷er internet içeriklerinin denetimlerinin kendileri tarafÕndan yapÕlmasÕnÕn teúkilat
yapÕsÕ, uzmanlÕk alanÕ ve görevleri göz önüne getirildi÷inde mümkün olmayaca÷ÕnÕ ortaya koydu.
Zira, 3984 sayÕlÕ Kanun RTÜK’ün görevini ve bu Kanun’un uygulama amacÕnÕ
belirlemektedir. Kanun’un 1. maddesi baúlÕ÷Õ “amaç” olup, amacÕ da “radyo ve televizyon yayÕnlarÕnÕn düzenlenmesi” ile sÕnÕrlamaktadÕr. 2. maddede ise “kapsam”
baúlÕ÷Õnda “Kanun’un radyo ve televizyon yayÕnlarÕ ile ilgili hususlarÕ” kapsadÕ÷Õ belirlidir. Bu nedenle RTÜK’ün yeni düzenleme sonucu tüm internet hizmet ve yayÕnlarÕ ile site içeriklerini denetleme gibi bir geniú görev yorumuyla hareket etme olana÷Õ yoktur. Zaten Kanun’un 8. maddesinde de RTÜK’ün görevleri sayÕlmaktadÕr.
Bunlar hep radyo ve televizyon yayÕncÕlÕ÷Õ alanlarÕndadÕr. Sonuç olarak, bu yeni
yasal düzenleme do÷rultusunda RTÜK; sadece internet yoluyla yapÕlan radyo ve
televizyon yayÕnlarÕnÕ görevi kapsamÕnda görmelidir, aksi takdirde yetkisini aúmÕú
olur. AyrÕca RTÜK’ün denetleme sonuçlarÕna göre verece÷i cezalar da Kanunda
sayÕlmÕútÕr. Bunlar sadece radyo ve televizyonlar için sayÕldÕ÷Õndan ve internete
özgü bir ceza Kanunda olmadÕ÷Õndan RTÜK denetim kapsamÕnÕ geniú bile yorumlamaya kalksa verece÷i ceza yoktur. Zira suç ve cezasÕnÕn mutlaka kanun ile
koyulmasÕ genel hukuk ilkesidir135.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun interneti ilgilendiren kÕsmÕ ile ilgili açÕklamalarÕmÕzÕ burada bitirirken bu konuda daha geniú bilgi için 3984 sayÕlÕ Kanun’a
bakÕlmasÕnÕ öneririz.

4. Haberleşme Yüksek Kurulu (HYK)
Haberleúme Yüksek Kurulu 4502 sayÕlÕ Kanun ile 2813 sayÕlÕ Telsiz Kanunu’nda
yapÕlan de÷iúiklikle 2000 yÕlÕnda kurulmuútur. Kurul; BaúbakanÕn veya görevlendirece÷i bir Devlet BakanÕnÕn baúkanlÕ÷Õnda øçiúleri ve UlaútÕrma BakanlarÕ ile Milli
135

Bkz. B.Zakir Avúar- Gürsel Öngören; Radyo ve Televizyon Hukuku, Piramit YayÕnlarÕ (2.
BaskÕ) Ankara, 2005. s. 33-45.
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Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarÕ ve Genelkurmay Muhabere Elektronik BaúkanÕndan oluúur.
Kurul, Mart ve Eylül aylarÕnda olmak üzere yÕlda iki kez toplanÕr. Baúbakan
re’sen veya UlaútÕrma BakanÕnÕn teklifi üzerine gerekti÷inde ayrÕca Kurul’u toplantÕya ça÷Õrabilir. ToplantÕlara gerek duyulan kiúiler davet üzerine katÕlabilir.
Kurul’un sekretarya iúleri UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ Haberleúme Genel Müdürlü÷ü
tarafÕndan yürütülür.
Kurul’un görevleri; telsiz haberleúmesi alanÕnda UlaútÕrma BakanlÕ÷Õna tavsiyelerde bulunmak ve bu konulardaki uygulamalarÕ takip etmektir.
Bu görevinin yanÕ sÕra internet açÕsÕndan yukarÕda RTÜK kÕsmÕnda anlattÕ÷ÕmÕz úekilde Kurul’un bir baúka görevi 3984 sayÕlÕ Kanun’un 31. maddesinde de÷iúiklik yapan 4756 sayÕlÕ Kanun ile verilmiútir. Bu Kanun de÷iúikli÷ine göre Kurul,
her türlü teknoloji ile ve her türlü iletiúim ortamÕnda yapÕlacak yayÕn ve hizmetlerin usul ve esaslarÕ ile ilgili stratejileri belirleyecektir. Ancak, Kurul’un belirleyece÷i
stratejileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uygulama esaslarÕ haline getirecek ve
onay için tekrar Kurul’a sunacak oldu÷undan RTÜK kÕsmÕnda belirtti÷imiz gibi bu
sistem çalÕúmaz.
AslÕnda, Kurul’un yapÕsÕna baktÕ÷ÕmÕzda genel olarak ülke güvenli÷ine yönelik
durumlarÕ takip etmek üzere oluúturuldu÷unu görmekteyiz.
Ancak belirtmeliyiz ki, Kurul fazlasÕyla teknik ve bürokratik bir yapÕ arz etmektedir. Kurul’un böyle bir yapÕlanma yerine, bu teknik kiúilerin veya astlarÕnÕn, sivil toplum temsilcilerinin katÕlÕmÕyla yeniden organize edilmesini ve internette dâhil tüm
iletiúim araçlarÕnÕn temel stratejilerini ve genel kurallarÕnÕ (çerçeve úeklinde) belirlemesini daha faydalÕ bulmaktayÕz.
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Kişisel İletişim Aracı Olarak İnternet

ønternetin hayatÕmÕza girdikten sonra çeúitli alanlarda kendini vazgeçilmez kÕldÕ÷Õ muhakkaktÕr. Elbette ki, bunlarÕn ilki kiúisel iletiúim alanÕdÕr.
øletiúimin nasÕl baúladÕ÷ÕnÕ hiç düúündünüz mü? Peki, insanlarÕn birbirlerine haberleri, bilgileri nasÕl aktardÕklarÕnÕ? Binlerce yÕldan beri iletiúim dünyamÕzda meydana gelen geliúmeleri biliyor musunuz?
ønsanlarÕn ilk ça÷lardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlarÕndan baúta geleni
haberleúmedir. Bunun için de ateú yakma, duman, ses iúaretlerinden, davul, boru,
düdük gibi bütün imkânlardan faydalanÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Peki, iletiúim tarihi açÕsÕndan en önemli buluúun yazÕ oldu÷unu bilmeyenimiz var
mÕ? YazÕ ile birlikte insanlarÕn birbirlerine bilgi ve haber aktarmada yüz yüze iliúkinin dÕúÕna çÕktÕklarÕnÕ görüyoruz. Önceleri uzaklara haber göndermek için, iletmek
istedi÷i mesajlarÕ ezberletti÷i ulaklar kullanan veya meydanlarda herkesin duyaca÷Õ úekilde tellallar ça÷Õrtan insano÷lu, yazÕ ile birlikte; posta güvercinlerini, yazÕlÕ
mesaj götüren habercileri, mektup ve tabi ki postayÕ iletiúim dünyasÕna eklemiútir.
Sonra telgrafÕn, telefonun iletiúim evrenimize girmesi ile hÕzla de÷iúen ve dönüúen
bir dünyaya kavuútu÷umuz açÕktÕr…
Ancak, ülkemiz açÕsÕndan bütün bu daha önceki dönemleri ve iletiúim yollarÕnÕ
dahi bir yana bÕrakÕr, 1980’lerden 2000 yÕllara uzanan bir hatÕrlama sürecine girersek ne ile karúÕlaúÕrÕz? Kuúkusuz ki, bu satÕrlarÕ okuyanlar arasÕnda komúu iúyerlerinde veya kamu kuruluúlarÕnda bir yazÕyÕ uzaktaki bir tanÕdÕ÷a veya muhatabÕna
ivedi yollamak için faks arayanlar veya ertesi günü bekleyip postaneye gidenler çÕkacaktÕr. Yine evlerdeki telefonlarÕndan úehirlerarasÕ veya yurtdÕúÕndaki yakÕnÕ ile
konuúmak için “yazdÕranlar” çÕkacaktÕr. Hatta bu “çile”li muhaberat sonrasÕ yüklü
bir faturayÕ göze alanlarÕmÕz dahi bulunacaktÕr.
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Uzak yerlerde ve ülkelerdeki akrabalarÕn çocuklarÕnÕn ne kadar büyüdü÷ünü görmek için “yaz olsun da izne gelsinler” diye gözü yollarda kalanlardan
da bu satÕrlara göz atanlar çÕkabilir. Bu okuyucularÕmÕzdan bilgisayar kullanmayÕ bilenler için bütün bu sÕkÕntÕlarÕn çok gerilerde kaldÕ÷Õ malumdur. Hatta
ev veya iúyerinde henüz bilgisayarÕ bulunmayanlar için de internet kafeler kurulmuútur. østeyen buralara gidip uzaklardaki yakÕnlarÕnÕ görüntülü ve sesli olarak sohbet ortamlarÕna dâhil edebilmektedir. Acil bir evrak gerekiyorsa bilgisayarÕnda scan edip, internetten fakslayabilmektedir. E-alÕúveriú merkezlerine
girip evinin market ihtiyaçlarÕnÕ gidermekte, köúe baúÕndaki lokantadan yemek
sipariúi verebilmektedir.
øúte internetin kiúisel iletiúim aracÕ olarak devreye girmesi bir yandan iletiúimin
hÕzÕnÕ, di÷er yandan kalitesini ve maliyetini de÷iútirmiútir.
Kiúisel iletiúim aracÕ olarak internetin hukuk ile “ilk kesiúme noktasÕ” evinize veya
iúyerinize aldÕ÷ÕnÕz telefon hattÕ veya mobil telefona aldÕ÷ÕnÕz telefon hattÕdÕr. Bu
hat genellikle ülkemizde sabit telefonlarÕn eski tekeli Türk Telekom tarafÕndan sa÷lanmaktadÕr. Telgraf ve Telefon Kanunu ile ilgili kanunlarda de÷iúiklik yapan 4502
sayÕlÕ Kanun’a göre, Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapÕsÕnÕ iúletmeye yetkilidir. Bu yetkiye iliúkin hak ve yükümlülükleri UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ ile imzalanacak
görev sözleúmeleri ile belirlenir. Kanuna göre Türk Telekom 2004’e kadar ulusal
ve uluslararasÕ ses iletimi telefon hizmetlerini tekel olarak yürütmüútür. Sonra bu
iúe çeúitli kartlarla özel úirketlerde girmiútir. Bunun dÕúÕndaki iletiúim hizmetlerinin
kimlere, hangi koúullarla gördürülece÷ini UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ belirler. Bu hizmeti
imtiyaz sözleúmesi veya baúka yolla alanlar adil ve eúitlikçi olmak kaydÕyla ücretlerini kendileri belirlerler. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 8. maddesi’ne göre hükümetin telefon görüúmelerinden dolayÕ sorumlulu÷u yoktur. 18. maddeye göre; Kanuna aykÕrÕ olarak telekomünikasyon tesisi kuran ve bu hizmeti verenlere altmÕú
milyar liraya kadar varan para cezalarÕnÕn yanÕ sÕra bu iúte Õsrar edenlere iki yÕla
kadar hapis cezasÕ da verilir. Türk Telekom’dan alÕnan numara yani hat kullanÕmÕ
hakkÕ haczedilemez.
Mobil telefon hatlarÕ ise bir yurtdÕúÕ kuruluútan veya UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ’nÕn verdi÷i
imtiyazÕ pazarlayan Turkcell, Telsim ve Avea gibi kuruluúlardan alÕnabilmektedir.

Kişisel İletişimde Abonelik Sözleşmeleri
Herhangi bir kuruluúla abonelik sözleúmesi imzaladÕ÷ÕnÕzda sözleúmedeki küçük puntolu, okunmasÕ zor “kargacÕk burgacÕk” yazÕlardan oluúan sözleúme úartlarÕnda Borçlar Hukuku’nun “genel iúlem úartlarÕ” ve Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun devreye girer.
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Pek çok ülkede oldu÷u gibi, bizde de ne yazÕk ki, kitleye aynÕ anda sunulan bir
ürün veya hizmete iliúkin olarak iúletmeler, hukukçularÕ marifetiyle “bu müúterilere
nasÕl yaparÕz da hiç bir hak tanÕmayÕz“ diye birçok maddeden oluúan ve genellikle
küçük puntolarla basÕlmÕú bir metni ortaya çÕkarÕrlar. Tüketiciler de (müúteriler) formalite deyip ürün ve hizmeti alÕrken bunu imzalar, sonra problem çÕktÕ÷Õnda ellerindeki sözleúmeye bakÕp, baúta okuma zahmetine katlanamadÕ÷Õ küçük puntolu
yazÕlarÕ okuyup “hay Allah, öyle bir belgeye imza atmÕúÕm ki hiç bir úeye hakkÕm
yok, bütün zararlarÕ sineye çekeyim” derler.
Hâlbuki Borçlar Hukuku’na göre ürün veya hizmet satÕcÕsÕnÕn tek taraflÕ yararlarÕ
düúünülerek hazÕrlanmÕú bu tip sözleúmelerdeki tüketicinin durumunu a÷ÕrlaútÕran
hükümlerin hepsi hakkaniyet ve adalete aykÕrÕ düútü÷ünden geçersizdir.136
Yine 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’un Sözleúmelerdeki
HaksÕz ùartlar baúlÕklÕ 6. maddesine göre bu sözleúmelerin tüketici zararÕna olan
maddeleri geçersizdir. Kanun’un 6. maddesinin önemli hükümleri úöyledir.
“SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflÕ olarak sözleúmeye koydu÷u, taraflarÕn sözleúmeden do÷an hak ve yükümlülüklerinde iyi
niyet kuralÕna aykÕrÕ düúecek biçimde tüketici aleyhine dengesizli÷e neden olan
sözleúme koúullarÕ haksÕz úarttÕr. Taraflardan birini tüketicinin oluúturdu÷u her
türlü sözleúmede yer alan haksÕz úartlar tüketici için ba÷layÕcÕ de÷ildir. E÷er bir
sözleúme úartÕ önceden hazÕrlanmÕúsa ve özellikle standart sözleúmede yer almasÕ nedeniyle tüketici içeri÷ine etki edememiúse, o sözleúme úartÕnÕn tüketiciyle müzakere edilmedi÷i kabul edilir. Sözleúmenin bütün olarak de÷erlendirilmesinden, standart sözleúme oldu÷u sonucuna varÕlÕrsa, bu sözleúmedeki bir
úartÕn belirli unsurlarÕnÕn veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiú olmasÕ,
sözleúmenin kalan kÕsmÕna bu maddenin uygulanmasÕnÕ engellemez. Bir satÕcÕ
veya sa÷layÕcÕ, bir standart úartÕn münferiden tartÕúÕldÕ÷ÕnÕ ileri sürüyorsa, bunu
ispat yükü ona aittir.”
BakanlÕk bu düzenleme paralelinde “Tüketici Sözleúmelerindeki HaksÕz ùartlar
HakkÕnda Yönetmelik” adÕyla bir yönetmelik çÕkarmÕútÕr. Yönetmeli÷in HaksÕz Sözleúme ùartlarÕ KarúÕsÕnda Tüketicinin HaklarÕ baúlÕklÕ 7. maddesine göre; “SatÕcÕ,
sa÷layÕcÕ veya kredi veren tarafÕndan tüketici ile akdedilen sözleúmede kullanÕlan
haksÕz úartlar batÕldÕr. Yok sayÕlan bu hükümler olmadan da sözleúme ayakta tutulabiliyorsa sözleúmenin geri kalanÕ varlÕ÷ÕnÕ korur.” AynÕ Yönetmeli÷in YargÕsal Denetim baúlÕklÕ 8. maddesine göre; “Meúru menfaati olan gerçek veya tüzel kiúiler,
genel olarak kullanÕlmak üzere hazÕrlanmÕú standart sözleúmelerde yer alan haksÕz úartlarÕn kullanÕlmasÕnÕn önlenmesi için dava açabilirler. Bu hallerde mahkeme,
önleme için gerekli tedbirlere hükmeder.”
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Hukuk ve internetin “ikinci kesiúme noktasÕ” bir bilgisayar olmaktadÕr. Bunda
ise Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun ve Borçlar Kanunu’nun menkul mal
alÕmÕ ile ilgili kurallarÕ geçerlidir. Elektronik Ticaret bölümünde geniú olarak alÕm satÕm ve tüketiciyi koruma hakkÕndaki kurallarÕ açÕklanmaktadÕr.
Daha sonra bir internet servis sa÷layÕcÕ kullanmak gerekecektir. Yurt dÕúÕndakilerden servis sa÷layÕcÕlardan birini seçerek veya UlaútÕrma BakanlÕ÷Õ ve Türk Telekom’la
ya da yurt dÕúÕndaki bir sistemle anlaúma yapan ülkemizdeki servislerden biri üzerinden internete ba÷lanÕlabilir. Bu servis sa÷layÕcÕ aynÕ zamanda eriúim sa÷layÕcÕ,
server ve host da olabilir. Bu kuruluúlarla elektronik imza kullanarak sözleúme yapÕlabilir, böylece internet eriúimi ve servislerinden yararlanÕlabilir. Ancak bazÕ kuruluúlarÕn tüketiciye sunduklarÕ sözleúmeler, kimi zaman çok küçük puntolarla, hatta
okunmasÕ zor yazÕ karakterleri ile hazÕrlanmÕú; úirketin hiçbir sorumlulu÷u olmadÕ÷ÕnÕ ve tüketicinin iletilen hizmet paketini kullanmaya baúladÕ÷Õ andan itibaren sözleúmenin tüm úartlarÕnÕ kabul etmiú sayÕldÕ÷ÕnÕ belirten bir mahiyet arz etmektedir.
Öncelikle Türk Hukukunda, Borçlar Kanunu ilk maddesine göre; sözleúme olmasÕ için taraf iradelerinin uyuúmasÕ gerekir. Bu uyuúma bazÕ tür iúlerde yazÕlÕ
olarak yapÕlmak gerekiyorsa bile, genel olarak sözle de olabilir. YazÕlÕ olan sözleúmelerde uyuúuldu÷unu ispatlamanÕn úartÕ, aynÕ Kanunun 13. ve 14. maddelerine
göre el yazÕsÕ ile imzalanmÕú olmasÕdÕr. Örf ve adetçe kabul edilen hallerde mühür
basma gibi bir alet vasÕtasÕyla imza da kabul görür. Sözlü anlaúmalarda ise ispatlamak için görgü ve duyma tanÕklarÕ getirmek gerekir.
Bu kurallara göre satÕn alÕnan paketin içine koyulan sözleúmelerde bizim imzamÕz olmadÕ÷Õ için bunlar geçersizdir ve bizi ba÷lamaz. YargÕtay, ön tarafÕ imzalÕ
bir konúimento belgesinin arkasÕna yazÕlmÕú bazÕ sözleúme úartlarÕnÕ bile altÕnda
imza olmadÕ÷Õ için geçersiz oldu÷una karar vermiútir.137
BazÕlarÕ da disketi yerleútirip programÕ yükledi÷inizde bir sözleúme metni çÕkarÕp bunun altÕna “kabul ediyorum” beyanÕnÕ yazarlar. Ancak bizim hukukumuzda
bilgisayar çÕktÕlarÕnÕn delil olmasÕ için bu alanda ya bir özel delil sözleúmesi olmasÕ
gerekir veya ilgili úirketin bunun altÕna bizim elle attÕ÷ÕmÕz imzamÕzÕ almasÕ gerekir. Yine Elektronik ømza Kanunu’nun 22. maddesine göre güvenli elektronik imza,
elle atÕlan imza ile aynÕ ispat gücünü haizdir. Söz konusu Kanun’la de÷iútirilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 295/A maddesine göre de “usulüne
göre güvenli elektronik imza ile oluúturulan elektronik veriler senet hükmündedir,
bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayÕlÕrlar, dava sÕrasÕnda bir taraf
kendisine karúÕ ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluúturulmuú veriyi inkâr
ederse, HUMK’un 308. maddesi gere÷ince ya hâkim yeterli kanaate sahipse “bu
imza úunundur” diye kesin kararÕnÕ verir ya da hâkim taraflarÕ imza örnekleri için
ça÷Õrarak bunun sonucuna göre karar verir.
137

Tekinay, Akman, Burcuo÷lu ve Altop, s 158.

106

Biliúim Hukuku
Elektronik imza veya Õslak imza ile imzalanmÕú olsa bile yine Borçlar Hukuku’nun
genel iúlem úartlarÕ ve Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’un 6. maddesindeki “haksÕz úart” do÷rultusunda; bu tip abonelik sözleúme maddelerinin üzerinde
pazarlÕk yapamadÕ÷ÕnÕz, hukuki anlamda irade uyuúmasÕ sa÷lamadÕ÷ÕmÕz ve oldubittiye getirilip adeta “almazsan güle güle” dendi÷i için bunlarÕn ço÷u geçersizdir. Netice olarak servis sa÷layÕcÕ sözleúmelerindeki ço÷u hükümlerin geçersiz oldu÷u sonucunu çÕkarabiliriz.
ønternet ba÷lantÕsÕnÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕz úirketle sözlü bir sözleúme yaptÕ÷ÕnÕz da düúünülebilir. Sözlü sözleúmeler her türlü yolla kanÕtlanabilir ve bunlar hakkÕnda tanÕk gösterilebilir. Ama Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre belli bir miktarÕ
aúan davalarda arada akrabalÕk iliúkisi veya bu yönde bir teamül yoksa tanÕk gösterilemez. AyrÕca Ticaret Mahkemelerindeki tacirler arasÕndaki ve ticari iúlere iliúkin
davalarda tanÕk dinlenme yolu kullanÕlmadÕ÷Õndan bunlarda ispat sorunu yaúanÕr.
Peki, “Tüketiciyi bu kadar korudunuz, acaba servis sa÷layÕcÕ olsanÕz ne yapardÕnÕz?” diye sorarsanÕz, kuúkusuz ki onun da cevabÕ vardÕr. Öncelikle elektronik imza kullanÕlmasÕnÕ uygun ortamÕ oluúturulmalÕdÕr, daha olmadÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’a uygun bir sözleúmenin posta, kurye vb.
yöntemlerle ve bu sözleúmenin bir takÕm cazibe úartlarÕ ve vaatlerle Õslak imza
ile imzalanÕp geri yollanmasÕnÕ sa÷lamak do÷ru olacaktÕr. Ya da henüz tüketici
tarafÕndan elektronik imza kullanÕlmÕyorsa, bir sözleúme bilgisayar ortamÕnda
“kabul ediyorum” butonuna basÕlarak kabul edilmiú ise, öyle bir bilirkiúi bulunmalÕ ki bu verileri izleyip kabul edenin bilgisayarÕndan gelen “kabul ediyorum”
beyanÕnÕ raporda yazÕp takdiri delil olarak mahkemede kullanÕlmasÕna imkân
versin. Burada imza olmasa bile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 367.
maddesi gere÷i hâkim karar verirken bu gibi raporlarÕ sözleúmenin kuruldu÷una
iliúkin ispat aracÕ ve dayanak alabilir. YargÕtay bilgisayarda tutulan muhasebe
kayÕtlarÕnÕn bilirkiúilerce incelenmesi sonucu yazÕlan raporlarÕnda aradaki alacak verecek iliúkisi için bilgisayar kayÕtlarÕnÕ delil olarak kabul etmektedir138. øspat konusuna e-ticaret açÕsÕndan sözleúmenin kurulmasÕ safhasÕnda ayrÕca
de÷inece÷iz.

Kişisel İletişim Aboneliklerinde Tüketici Hakları
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu, telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarÕnÕ ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esaslarÕ belirlemek amacÕyla “Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici HaklarÕ Yönetmeli÷i”
adÕyla bir yönetmelik çÕkarmÕútÕr. Bu Yönetmelik, telekomünikasyon hizmetlerinden
yararlanan tüketicilerin haklarÕ ile iúletmecilerin yükümlülüklerini ve iúletmeciler ile
138

YargÕtay 19. H.Dairesi 95/4594 E. 95/5616 K. SayÕlÕ kararÕ ( www.yargitay.gov.tr. Sitesinden alÕnmÕútÕr).
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tüketiciler arasÕnda imzalanan abonelik sözleúmelerine iliúkin temel esaslarÕ kapsar. Bu Yönetmeli÷in 4. maddesine göre;
Abone; telekomünikasyon hizmeti sunan bir iúletmeci ile ilgili hizmetten yararlanmaya iliúkin sözleúme yapan tüketiciyi,
Abonelik Sözleúmesi; telekomünikasyon hizmetlerine iliúkin olarak iúletmeci
ile tüketici arasÕnda akdedilen ve iúletmecinin bir bedel karúÕlÕ÷Õnda dönemsel ya
da sürekli olarak bir hizmet ve/veya mal teminini yerine getirmeyi üstlendi÷i sözleúmeyi,
Promosyonlu Kampanya; iúletmecinin sözleúme konusu hizmet ve/veya malÕn bedeline hiçbir ilâve yapmaksÕzÕn, bu hizmetin ifasÕ ve/veya malÕn mülkiyeti ile
birlikte, promosyon konusu malÕn da mülkiyetini geçirmeyi ve/veya hizmet edimini
de ifa etmeyi, tüketicinin ise sadece sözleúme konusu hizmet ve/veya malÕn bedelini ödemeyi taahhüt etti÷i kampanyayÕ,
Tam Yetkili Bayi; abonelikten ayrÕlma iúlemini yapmak üzere yetkilendirilmiú
bayii/úube, acente ve di÷er temsilcilikleri, tanÕmlayan kavramlardÕr.
Yönetmeli÷in 5. maddesine göre; telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan
tüketiciler aúa÷Õda sÕralanan haklara sahiptir;
a) Benzer konumdaki tüketiciler arasÕnda, ayrÕm gözetmeyen adil ücretlerle hizmet alma hakkÕ,
b) Telekomünikasyon hizmeti sunan iúletmecilerle abonelik sözleúmesi yapabilme
hakkÕ,
c) Kiúisel bilgilerinin kamuya açÕk rehberlerde yer alÕp almamasÕnÕ talep etme
hakkÕ,
d) Rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma ve abone rehberine
ayÕrÕm gözetmeksizin kaydolma hakkÕ,
e) Acil telefon numaralarÕ hakkÕnda bilgilendirilme ve bu numaralara ücretsiz eriúebilme hakkÕ,
f) øúletmecinin teknik imkânlarÕ dâhilinde ayrÕntÕlÕ fatura talep edebilme ve bazÕ
numaralarÕn kendi telefonundan aranmasÕna sÕnÕrlandÕrma konulmasÕnÕ isteme
hakkÕ,
g) øúletmecinin sunaca÷Õ telekomünikasyon hizmetinin kapsamÕ hakkÕnda bilgi alabilme hakkÕ,
h) AldÕklarÕ hizmet için uygulanacak tarifeler ve tarife paketleri konusunda açÕk,
detaylÕ ve güncel bilgilere eriúebilme hakkÕ ile tarife ve tarife paketlerindeki de÷iúiklikler yürürlü÷e girmeden önce bilgilendirilme hakkÕ,
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Õ) ArÕzalarÕn giderilmesinde, sa÷lÕk, yangÕn, afet, güvenlik vb. acil durum ve güvenlikle ilgili kurum ve kuruluúlar dÕúÕnda, tüketiciler arasÕnda ayÕrÕm gözetmeme
temelinde bir uygulamayÕ talep etme hakkÕ,
j) UluslararasÕ standartlar ile Kurumun belirleyece÷i standartlara uygun kalitede
hizmet alma hakkÕ.
Yönetmeli÷in 11. ve 12. maddelerine göre; iúletmeciler, mal ve/veya hizmetlerin
sürümünü artÕrmak için yaptÕklarÕ özel koúullar içeren kampanyalar dâhilinde taahhüt ettikleri tüm edimleri tam ve gere÷i gibi yerine getirmekle yükümlüdür. Promosyonlu kampanyalara katÕlmak isteyen aboneler, iúletmeciler tarafÕndan sözleúmenin
kuruluúu öncesinde ayrÕntÕlÕ olarak bilgilendirilir. Kampanya koúullarÕnÕ kabul eden
aboneler, bu úartlara uymakla yükümlüdür. øúletmeciler, tarife ve fiyat de÷iúikliklerini abonelerine, kÕsa mesaj, internet, basÕn, yayÕn organlarÕ veya posta ile de÷iúiklik yürürlü÷e girmeden önce duyurmakla yükümlüdür. Sunulan telekomünikasyon
hizmetinin çeúitli tarife paketlerini içermesi ve abonenin seçmiú oldu÷u tarife paketini belirlenen faturalandÕrma süresi içerisinde de÷iútirmek istemesi halinde, de÷iúiklik en geç bir sonraki faturalandÕrma döneminde uygulamaya konur. øúletmecinin, abone tarafÕndan koúullarÕ önceden kabul edilmiú olan özel tarife paketleri
ve kampanyalar için bu maddenin ikinci fÕkrasÕndaki hüküm uygulanmaz. Hizmete
iliúkin ücretlendirme hizmetin fiilen tüketiciye sunulmasÕyla baúlar.
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu Yönetmeli÷in 17. maddesine göre abonelik
sözleúmelerine müdahale edebilmektedir. Bu nedenle Kurum, re’sen veya úikâyet
üzerine abonelik sözleúmelerini iúletmecilerden isteyebilir. Kurum, abonelik sözleúmelerini inceler ve de÷iútirilmesi uygun görülen hususlarÕ iúletmeciye bildirir. øúletmeci, söz konusu de÷iúiklikleri onbeú gün içinde yerine getirir.
TKHK’daki haksÕz úartlara iliúkin düzenleme, Yönetmeli÷in 18. maddesinde de
düzenlenmiútir. øúletmecinin aboneyle müzakere etmeden, tek taraflÕ olarak sözleúmeye koydu÷u ve taraflarÕn sözleúmeden do÷an hak ve yükümlülüklerinde, dürüstlük kuralÕnÕn gereklerine aykÕrÕ olarak ölçüsüz úekilde aboneyi ma÷dur eden
kayÕtlar geçersizdir. Sözleúmede yer alan kaydÕn açÕk ve anlaúÕlÕr bir biçimde kaleme alÕnmamÕú olmasÕ halinde bir ma÷duriyetin varlÕ÷Õ sonucuna varÕlabilir. Abonelik sözleúmesinde yer alan bir kayÕt, kendisinden ayrÕlan yasal düzenlemenin
temelinde yatan asli düúünceye aykÕrÕ düúüyorsa veya sözleúmenin do÷asÕndan
gelen temel hak ve borçlarÕ, sözleúmenin amacÕna ulaúmasÕnÕ tehlikeye düúürecek
ölçüde sÕnÕrlandÕrÕyorsa, bu kaydÕn, tereddüt halinde, dürüstlük kuralÕnÕn gereklerine aykÕrÕ olarak abone aleyhine ölçüsüz ma÷duriyete neden oldu÷u kabul edilir.
Hal ve úartlara ve özellikle sözleúmenin dÕú görünümüne göre, iúletmecinin karúÕsÕnda yer alan sözleúme tarafÕnÕn hesaba katmasÕ beklenemeyecek ölçüde alÕúÕlmamÕú nitelikteki sözleúme úartlarÕ, sözleúme kapsamÕna dâhil sayÕlmaz. Abonelik Sözleúmesinde yer alan bir kayÕt, bu maddenin birinci fÕkrasÕna göre geçersiz
veya üçüncü fÕkrasÕna göre kÕsmen veya tamamen sözleúmeye dâhil olmamÕúsa,
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sözleúme, kalan muhtevasÕ ile geçerli olarak kalÕr. Bu gibi durumlarda sözleúmenin içeri÷i yasal düzenlemelere göre tayin edilir. Sözleúmenin içeri÷inin bu úekilde
belirlenmesiyle meydana gelen de÷iúiklik, sözleúmenin taraflarÕndan biri için beklenemeyecek sonuçlar do÷uruyorsa, sözleúme bütünüyle geçersiz hale gelir. Sözleúmede yer alan úartlarÕn dürüstlük kuralÕnÕn gereklerine aykÕrÕ olarak abone aleyhine ölçüsüz bir ma÷duriyete neden olup olmadÕ÷Õ hususunda tereddüde düúülmesi
durumunda abone lehine olan anlam dikkate alÕnÕr. Bu Yönetmeli÷in ekinde yer
alan yol gösterici mahiyette ve sÕnÕrlayÕcÕ olmamak üzere haksÕz olarak kabul edilebilecek úartlar úunlardÕr.
a) øúletmecinin, sadece kendisi tarafÕndan belirlenen koúullarda edimini ifa edece÷i,
buna karúÕlÕk tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutuldu÷u kayÕtlar,
b) øúletmeciye, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketiciden, olaylarÕn normal
akÕúÕna göre gerçekleúmesi beklenebilecek zararÕ aúacak ölçüde yüksek bir
götürü tazminat talep etme imkânÕ tanÕyan hükümler,
c) øúletmeciye sözleúmeyi tek taraflÕ olarak sona erdirme hakkÕ tanÕyan ancak tüketiciye aynÕ hakkÕ vermeyen kayÕtlar,
d) øúletmeciyi, di÷er tarafa ihtarda bulunma veya ek süre vermeye iliúkin yasal bir
külfetten kurtarmaya iliúkin kayÕtlar,
e) øúletmeciye haklÕ sebeplerin varlÕ÷Õ dÕúÕnda süresiz bir abonelik sözleúmesini
her hangi bir uyarÕda bulunmaksÕzÕn sona erdirme hakkÕ tanÕyan kayÕtlar,
f) Süreli bir abonelik sözleúmesinde, tüketicinin aksine bir beyanÕ olmamasÕ halinde sözleúmenin kendili÷inden uzatÕlmÕú sayÕlaca÷ÕnÕn öngörüldü÷ü durumlarda, tüketicinin sözleúmeyi uzatmama yönündeki iradesini beyan etmesi için
sözleúmenin sona erece÷i tarihten itibaren 30 günden uzun bir tarih öngören
kayÕtlar,
g) Tüketicinin, abonelik sözleúmesinin kurulmasÕndan önce fiilen bilgi sahibi olamayaca÷Õ sözleúme úartlarÕnÕ, aksi ispat edilemeyecek úekilde kabul etti÷ini
gösteren kayÕtlar,
h) Sözleúmede belirlenmiú sebeplerden biri olmaksÕzÕn sözleúme úartlarÕnda iúletmeci tarafÕndan tek taraflÕ olarak, tüketici aleyhine olmak üzere hizmetin niteli÷inde ve sunumunda yapÕlacak de÷iúikliklere iliúkin kayÕtlar,
øúletmecinin borçlandÕ÷Õ edimi de÷iútirmesine veya bundan sapmasÕna imkân
veren kayÕtlar; me÷erki iúletmecinin menfaatleri dikkate alÕndÕ÷Õnda bu de÷iúiklik veya sapmaya tüketicinin rÕza göstermesi beklenebilir olsun.
Õ) øúletmeciye, ifa edilen hizmetin abonelik sözleúmesi úartlarÕna uygun olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etme hakkÕ veya bir sözleúme úartÕnÕn nasÕl yorumlanaca÷Õ konusunda münhasÕr yetki veren kayÕtlar,
j) øúletmecinin, yükümlülüklerini yerine getirmemesine ra÷men tüketicinin bütün
yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldu÷una iliúkin kayÕtlar,
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k) Tüketicinin mahkemeye gitme veya baúka baúvuru yollarÕnÕ kullanma imkanÕnÕ
ortadan kaldÕran veya sÕnÕrlandÕran, özellikle de hukuki düzenlemelerde öngörülmemiú bir hakeme müracaatÕnÕ öngören, gösterebilece÷i delilleri ölçüsüz derecede sÕnÕrlandÕran veya mevcut hukuki düzen uyarÕnca di÷er tarafta olan ispat külfetini tüketiciye yükleyen kayÕtlar,
l) Tüketicilere abonelik sözleúmesine son verme isteklerinden dolayÕ cezai úart
uygulanaca÷Õna dair hükümler.
Yönetmeli÷in 19. maddesine göre; aboneler, abonelik sözleúmesini feshetmek
istedikleri takdirde, bu taleplerini ilgili iúletmecinin iletiúim adresine/tam yetkili bayiye yazÕlÕ olarak veya müúteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracÕlÕ÷Õyla bildirirler. YazÕlÕ bildirimde abonenin kimli÷ini ispatlamasÕ suretiyle abonelik sözleúmesi
feshedilir. Müúteri hizmetleri birimi aranarak ya da internet aracÕlÕ÷Õyla yapÕlan bildirimlerde abonenin kimlik bilgilerine ek olarak varsa daha önceden belirlenmiú güvenlik úifresi istenebilir. Abonenin hizmet alÕmÕ, bildirimin yapÕldÕ÷Õ gün durdurulur.
Hizmet alÕmÕnÕn durdurulmasÕnÕ müteakiben aboneler on gün içerisinde iúletmecinin iletiúim adresine veya tam yetkili bayiye yazÕlÕ bildirimde bulunurlar. Süresinde
bildirimde bulunmayan abonelerin sözleúmeleri iúletmeci tarafÕndan feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilebilir. øúletmeci tarafÕndan abonelik sözleúme koúullarÕnda de÷iúiklik yapÕldÕ÷ÕnÕn aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi
bir tazminat ödemeden sözleúmeyi feshedebilme hakkÕna sahiptir. øúletmeciler,
sözleúmede yapÕlacak de÷iúiklikler yürürlü÷e girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle ve söz konusu de÷iúikliklerin abone tarafÕndan kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleúmeyi fesh edebilme haklarÕnÕn bulundu÷unu bildirmekle yükümlüdürler. 20. madde gere÷ince de;
aboneler, taleplerini iúletmeciye yazÕlÕ olarak bildirmek kaydÕyla aboneliklerini her
zaman sona erdirebilir. øúletmeci, abonenin aboneli÷e son verme yönündeki yazÕlÕ
talebinin kendisine ulaúmasÕndan itibaren yedi gün içerisinde bu talebi yerine getirmek ve yine aynÕ süre içerisinde abonelik sözleúmesinin feshedildi÷ini, abonenin iste÷ine ba÷lÕ olmaksÕzÕn aboneye yazÕlÕ olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz
konusu bildirimden sonra iúletmecinin geri kalan alacaklarÕ için abonelere fatura
göndermesi, abonelik fesih iúlemlerinin yapÕlmasÕnÕ durduracak úekilde yorumlanamaz. øúletmeci, aboneye son fatura gönderirken aboneden aldÕ÷Õ depozito veya
avans gibi ücretleri abonenin fatura borcundan düúer ve kalan tutarÕ onbeú gün
içerisinde aboneye iade eder.
øúletmecilerin bu Yönetmelikle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri
halinde “Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu TarafÕndan øúletmecilere Uygulanacak ødari Para CezalarÕ ile Di÷er Müeyyide ve Tedbirler HakkÕnda Yönetmelik” hükümleri uygulanÕr.
Kiúisel iletiúim açÕsÕndan önemli bir konu; kiúisel iletiúime Devletin müdahale
edip edemeyece÷idir. Bilindi÷i gibi Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul
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Kanunu ve DGM’lerin Kuruluú Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi kanunlar sonucu Devlet suçu veya delilleri tespit için kiúilerin haberleúmesine müdahale
edip, hâkim kararÕ ile kiúisel haberleúme bilgilerine ve konuúma veya yazÕúmalara
ulaúabilmektedir. Bu sadece Ülkemize has bir durum de÷ildir. Geliúmiú ülkelerde
de aynÕ sorun gündemdedir. Amerika’da geliútirilen “Carnivore” adlÕ elektronik izleme sistemi ile servis sa÷layÕcÕnÕn bilgisayarÕna bir yazÕlÕm yüklenerek ilgilinin internet üzerindeki tüm faaliyetleri ve haberleúmesi izlenebilmektedir. Bu konudaki
tartÕúmalarda, suçlarÕn ve suçlularÕn izlenmesi bir gereklilik olmakla birlikte, sistemin özelli÷i sebebi ile maksadÕ aúar úekilde kullanÕlma tehlikesi bulundu÷undan;
kullanÕmÕnÕn sÕnÕrlanmasÕnÕn gereklili÷i savunulmaktadÕr. Böylece iletiúim özgürlü÷ünün aúÕrÕ olarak sÕnÕrlanmasÕnÕn önüne geçilece÷i düúünülmektedir.139
Bu genel bilgilendirmeden sonra kiúisel iletiúim esnasÕnda hukuk ile di÷er kesiúme noktalarÕnÕ irdeleyelim. Birine bir úeyi telefon veya mektup ile söylerken ahlak ve hukuk kurallarÕna uyuldu÷u gibi; internet aracÕlÕ÷Õ ile kiúisel iletiúim kurarken
de iletiúim kurulan kiúiyi veya bu esnada üçüncü kiúileri hedef alÕp, onlarÕ kiúilik
haklarÕ olan ismi, ailesi, onuru, iúi, úirketi, kurumu, üretti÷i mal ve hizmetler gibi
hususlarda incitmemek,,ahlak ve hukuk kurallarÕna uymak úarttÕr. Yoksa bu kiúilerin úikâyeti üzerine hapsi boylamak, maddi ve manevi tazminat davalarÕna maruz kalmak kaçÕnÕlmazdÕr.
AynÕ úekilde kuruluú ve úirketlere ve bunlarÕn üyelerine ve mallarÕ ile hizmetlerine karúÕ beyanda bulunurken haksÕz rekabet hükümlerine ve beyanlarÕn do÷ru
olmasÕna dikkat etmek gerekmektedir. Öte yandan aúa÷Õda “Türk Ceza Kanunu
ve Di÷er BazÕ Özel Kanunlardaki ønternet Yoluyla øúlenen Suçlar ve Hukuka
AykÕrÕlÕklar” adlÕ kÕsÕmda açÕklayaca÷ÕmÕz gibi Devlet güvenli÷i aleyhine olacak kelime ve bildirimlerden de kaçÕnÕlmasÕ gerekmektedir. Kiúilik haklarÕna saldÕrÕ úeklindeki ifadelerden dolayÕ ortaya çÕkan hukuka aykÕrÕlÕklara ileride “XI. ønternet ve
Kiúilik HaklarÕ” Bölümünde daha geniú olarak de÷inece÷iz.
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Hasan SÕnar, ønternet ve Ceza Hukuku, østanbul, 2001, s. 63-66.
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Günümüz dünyasÕnda, internet milyonlarca insan tarafÕndan kitle iletiúimi için
kullanÕlmaktadÕr. ønterneti, daha çok bir kiúisel iletiúim aracÕ olarak kabul eden yaklaúÕmlar olsa da, kullanÕm alanlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda internet aynÕ zamanda bir
kitle iletiúim aracÕdÕr.
ønternetin kitle iletiúiminde yani yayÕncÕlÕkta kullanÕldÕ÷ÕnÕ söylerken, di÷er yayÕncÕlÕk araçlarÕnÕ tehdit etti÷ini de söylemeliyiz.
Düúünün úu anda sadece ülkemizde orta düzeyde bir ulusal televizyon yayÕn
kuruluúu elli ile yüz milyon dolar de÷erindedir. Bir ulusal radyo yirmi-otuz milyon
dolar etmektedir. Bir ulusal gazete elli milyon dolardan aúa÷Õ satÕlmaz. Telekomünikasyonun sadece cep monopolüne dâhil olmak için imtiyaz ihalelerinde milyar
dolarlar konuúulmaktadÕr. Sinema filmi yapÕm úirketleri yine milyonlarca dolara alÕnÕp satÕlmaktadÕr.
Birkaç yÕl öncesine kadar medya úirketleri Dünya’da interneti sadece bu alanda
bir yeni iú alanÕ olarak görüp yatÕrÕm yapÕyorlardÕ. Hâlbuki interneti chat sebebi ile
bilgisayar çÕlgÕnÕ birkaç amatör genç gündeme taúÕdÕ görünse de iúin arkasÕnda
Amerikan Devleti ve uluslararasÕ çÕkarlar vardÕ. Ülkemiz ise BatÕ’yÕ yeni iú alanlarÕ
ve teknoloji açÕsÕndan beú-on yÕl geriden takip etti÷inden di÷er alanlardaki yayÕncÕ
kuruluúlar bu kadar sÕk duyduklarÕ internete de yatÕrÕm yapalÕm dediler ve bazÕ servis ve eriúim sa÷layÕcÕlar kuruldu.
ùimdi baktÕ÷ÕmÕzda AOL gibi internet úirketleri televizyon, gazete ve dergi ile
radyo yayÕncÕsÕ úirketleri satÕn almÕútÕr. ønternetin nasÕl büyük bir iletiúim devrimi
oldu÷u kÕsa sürede anlaúÕlmÕú ve internet úirketleri ola÷anüstü hÕzla büyümüútür.
Google’Õn de÷eri (2006 rakamlarÕ ile) gazetelerde 118 milyar dolar olarak verildi.
AynÕ úey Dünya’da oldu÷u gibi Ülkemizde de söz konusudur. YÕllar önce iki yüz
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milyon dolara televizyon kanalÕ satÕn alan bir holdingin birkaç milyon dolar yatÕrÕmla
kurdu÷u bir internet úirketi bugün birkaç milyar dolar de÷erindedir.
YukarÕda da ifade etti÷imiz gibi, bugün artÕk internet ortamÕnda gazete ve dergi
çÕkarÕlmakta ve anÕnda okuyuculara sunulmaktadÕr. Bir dergi veya gazete baskÕsÕ;
baskÕ miktarÕ kadar maliyet, iadelerin nasÕl dönüútürülece÷i ve ka÷Õt kullanÕmÕ sonucu ormanlarÕn yok edilmesi gibi sorunlarla bo÷uúurken, bunu basmak yerine internet ortamÕnda yayÕnlamak birçok sorunu ve maliyeti ortadan kaldÕrmaktadÕr.
Günümüzde ønternet gazetecili÷i denilen bir alan do÷muú; yerel gazeteler bile,
periyodik yayÕnlarÕnÕ bir de internet üzerinden okuyucuya açmÕútÕr.
Bugün bir televizyon kurup, bunu çok izlenir hale getirmek için starlar transfer edip programlar üretmek, daha da önemlisi yayÕn yapabilmek için uydu kiralarÕ, buna gereken teknolojik aletler ve de bunda devamlÕlÕk sa÷lamak yüz milyonlarca dolardÕr. Bunu yapmak yerine üretti÷iniz tüm canlÕ veya banttan programlarÕ
bir liste halinde izleyiciye vermek ve seç demek, seçilen programÕ indirip (download edip) izlettirmek maliyeti birkaç milyon dolara düúürmektedir.
Müzik eserlerinde mp3 teknolojisi ile internet ortamÕ, aynÕ zamanda milyarlarca
dolarlÕk bir müzik piyasasÕ haline gelmiútir.
Sinema eserleri ve videolar için de listeyi yayÕnlayÕp, “verin kredi kartÕnÕzÕ filmi
download edin” denmektedir. Hatta filmler için birkaç farklÕ son çekilmektedir. Mutlu
son isteyenler üzülmesin diye.
Netice olarak; internet, bir basÕlÕ kitap, dergi veya gazete gibi, görüntülü televizyon ve sesli radyo gibi bir “yayÕncÕlÕk” ortamÕ ve aracÕdÕr. ønternet adÕndaki bu yeni
yayÕn aracÕ sebebi ile ürettikleri malzemeleri televizyon, radyo, gazete, sinema salonu gibi demode iletiúim araçlarÕna iletmeye çalÕúan úirketler birkaç yÕl sonra milyon dolarlar etmeyebilecektir. Medya ve e÷lence sektöründeki tüketici ve üreticiler
hÕzla de÷iúmektedir. YayÕncÕlÕkta en önemli araç, dünyanÕn her yerine bilgi ve haberi yahut e÷lenceyi kolayca ulaútÕran internet olacaktÕr. Ancak internete içerik üreten birkaç dev úirket ayakta kalacak, batan büyüklerin yerine binlerce küçük tematik üretici veya organizatör úirketler gelecektir.
Kiúisel iletiúim olan e-mail ve internet üzerinde telefon görüúmelerine yukarÕda
de÷inmiútik. Ancak chat odalarÕnda topluca konuúup ve e-mail listelemesi ile aynÕ
anda bin kiúiye bir mesajÕ iletmek ise ne bir yayÕn yani kitle iletiúimi ne de bir kiúisel
iletiúimdir. Bu ikisinin dÕúÕnda ayrÕ bir iletiúim biçimidir. Buna “çoklu iletiúim” diyebiliriz. Çoklu iletiúim de aúa÷Õda sayaca÷ÕmÕz kanunlar kapsamÕnda sÕnÕrlanmÕútÕr.
Ülkemizde internet kullanÕmÕ nüfusa oranla, úimdilik yüksek de÷ilse de, nasÕl
zamanla herkesin televizyonu, buzdolabÕ olmuúsa en geç on yÕl sonra çok daha
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yaygÕnlaúacaktÕr. Zaten kentli nüfusa evlerdeki kullanÕcÕlarÕ arttÕrmak için birçok
kampanya yapÕlmaktadÕr. Yüz dolarlÕk laptop (taúÕnabilir-dizüstü) bilgisayarlar üretilince herkes tÕpkÕ beyaz eúya ma÷azasÕndan fÕrÕn veya elektrikli soba alÕr gibi bir
de laptop alarak evine götürecektir. øúyerlerinin ise neredeyse tamamÕ bir biçimde
internetle çalÕúmaktadÕr. Her evde bir internet ba÷lantÕsÕ olmasÕ sonucu internetin
yayÕncÕlÕk boyutu hedeflenen noktaya ulaúacaktÕr.
ùimdilik ülkemizde beú milyonu aúkÕn kiúiyi ilgilendiren internetin yayÕncÕlÕk boyutu ve Hukuk iliúkisi kÕsa bir süre sonra tüm kitleyi kapsayacaktÕr.
Hukuk iliúkisi dedik, yayÕncÕlÕ÷Õ vurguladÕk. YayÕncÕlÕk dendi÷i anda iú büyümektedir. E÷er yapÕlan iú bireysel bir iletim olsa veya bir kiúinin dükkâna gidip satÕcÕ ile
kurdu÷u alÕúveriú iliúkisi olsa iú kolay. Ama iúin içine kitlelere aynÕ anda ulaúmak
girince, güç ve etki büyüdü÷ü için buna paralel sÕnÕrlama ve Hukuk ile kesiúme
noktalarÕ artÕyor. YayÕncÕ sÕfatÕyla aúa÷Õda ayrÕntÕlarÕnÕ açÕklayaca÷ÕmÕz bir mayÕn
tarlasÕna girmiú oluyoruz.
Do÷aldÕr ki, kitle iletiúimi dendi÷inde özgürlü÷ün özünü ortadan kaldÕrmayacak
biçimde bunun sÕnÕrlarÕnÕn çizilmesi ve nelerin yapÕlÕp nelerin yapÕlamayaca÷ÕnÕn
belirtilmesi gerekir. øúte bunun aracÕ hukuktur.
Kamu gücünü elinde bulunduranlar, halkÕn üzerinde uzlaútÕ÷Õ kurallarÕ yazÕlÕ metinler haline getirir. Böylece özgürlükler sÕnÕrsÕz iken birden “toplumsal bir uzlaúma”
gere÷i, yine “toplum yararÕna” oldu÷u düúüncesiyle, sÕnÕrlar getirilir.
Yine de, terörizm, porno ve kumar siteleri gibi bazÕ kötü örnekler sebebi ile internetin getirdi÷i özgürlük ortamÕnÕ kullananlar; öncelikle düúünce, sonra düúünceyi
açÕklama, daha sonra iletiúim özgürlü÷ünün ve bunun unsurlarÕ olan haber ve bilgi
alma ile haber verme özgürlü÷ünün sÕnÕrlanmamasÕnÕ istemektedirler.
Öte yandan internette “dükkân açanlar” ise, ticaret yapma ile çalÕúma ve sözleúme
yapma özgürlüklerinin kesinlikle ve hiçbir úekilde kÕsÕtlanmasÕnÕ istememektedirler.
Özgürlü÷e getirilen sÕnÕrlamalara karúÕ duran ancak, “ama nasÕl olsa birileri tarafÕndan bu sÕnÕrlanacak” diye düúünüp aya÷Õ yere basan bazÕlarÕmÕz ise; hiç olmazsa bu sÕnÕrlamalarÕn, geçmiúte di÷er alanlardaki kötü örnekler gibi olmamasÕ
için fikir beyan etmektedir. Çünkü biliyoruz ki “birileri” tüm di÷er alanlarda oldu÷u
gibi internet alanÕnda da bu özgürlükleri kuúa çevirip, otomatik ve yasal tepkiler
verip programlanabilir bireyler yaratmak istemektedirler. Yani “ne düúünün ve ne
de düúüncelerinizi açÕklayÕp, birilerinin çÕkarlarÕna hizmet eden sistemi tehdit edin,
sadece gösterilen úeyleri yapÕn, programa uyun” demektedirler.
TartÕúma; internete özgü yeni yasalar yapÕp, “bu anarúiye son verelim” diyenlerle, “eldeki yasalar yeter iúimize karÕúmayÕn da özgür kalalÕm” diyenler arasÕnda
yaúanmaktadÕr. Bu süreçte iúimiz, úu anki yasal durumu tespit etmektir.
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Sanal/siber âlemde internet yoluyla iletiúimin sa÷lanmasÕ ve çok yönlü iúlevlerin kullanÕcÕlarÕn hizmetine sunulabilmesi görevi, bu alanda faaliyet gösteren süjeler tarafÕndan yerine getirilir. Bunlara, Internet alanÕnÕn hukuk süjeleri denilebilir.
ønternetin hukuk süjelerini telefon/telekomünikasyon iúlemleri yönetimleri, Internet
servis sa÷layÕcÕlarÕ, server (sunucu), içerik sa÷layÕcÕlar, host ve Usenet iúleteni olarak inceleyebiliriz.140
Telefon /Telekomünikasyon øúletmeleri Yönetimleri: Internet, kullanÕcÕlara
genel haberleúme kanallarÕndan yararlanarak bilgi iletiúimi sa÷layan bir sistemdir
ve kullanÕlan kanallar, her ülkenin ilgili mevzuatÕ çerçevesinde genellikle ulusal telef
on/telekomünikasyon yönetimlerinin sahip oldu÷u veya kontrolü altÕnda tuttu÷u telefon hatlarÕdÕr.141 Teknik kavram olarak bu hatlara data hatlarÕ ismi verilmektedir.
Gerekli iletiúim altyapÕsÕnÕ Internet Servis Sa÷layÕcÕ giriúimcisine sa÷layan telekomünikasyon idarelerinin fonksiyonu, tamamen teknik niteliktedir.142
Telefon/Telekomünikasyon iúletmeleri, var olan telefon hatlarÕndan bazÕ özel hatlarÕ Internet ba÷lantÕsÕ hizmetine sunmaktadÕr. Bu hatlar Internet Servis Sa÷layÕcÕlara
tahsis edilmektedir. Internet Servis Sa÷layÕcÕ olarak faaliyet gösterecek kuruluúlar
öncelikle telekomünikasyon yönetimleri ile bir sözleúme imzalayarak bu haklarÕn
140

141
142

SÕnar, s. 41; Güran S., Akünal T., Bayraktar K., Yurtcan E., Kendigelen A., Beller Ö., Sözer B., Internet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, østanbul 2000, s. 17. Aktaran:
Volkan SÕrabaúÕ, ønternet ve Radyo Televizyon YayÕncÕlÕ÷Õyla Kiúilik HaklarÕna Tecavüz
(ønternet Hukuku) Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2007.
Güran ve di÷erleri, s.17; YÕldÕz, s. 32.
Topalo÷lu M., Biliúim Hukuku, Adana 2005, s. 100.
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kullanÕm hakkÕnÕ elde etmek zorundadÕr. Türkiye’de bir kamu hizmeti olarak nitelendirilen bu hizmeti Türk Telekom A.ù. yürütmektedir. Türk Telekom A.ù.’nin görev
ve sorumluluk sÕnÕrÕ telefon kanallarÕnÕ temin etmektir. Türk Telekom A.ù. kiraladÕ÷Õ
hatlar üzerinden yapÕlan yayÕnlarla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.143
Internet Servis Sa÷layÕcÕlarÕ (ISS): Bunlar, kullanÕcÕlarÕn Internet’e eriúimini
sa÷layan ve/veya elektronik hizmetlerin kullanÕcÕlarÕn kullanÕmÕna sunulmasÕna aracÕlÕk eden gerçek veya tüzel kiúiler olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Internet sistemi içinde birinci derece önem taúÕyan hukuk süjesi ISS iúletmeleridir. ISS, kendi bilgisayarlarÕnÕ kullanÕcÕlarÕn Internet’e ulaúabilmeleri için bir giriú
kapÕsÕ olarak hizmete sunan ønternet süjesine verilen isimdir.144
ISS’ler, insanlarÕn Internet’e ba÷lanmalarÕnÕ, Internet üzerinden iletiúim kurmalarÕnÕ ve internetin sa÷ladÕ÷Õ olanaklarÕ kullanmalarÕnÕ sa÷layan aracÕ unsurdur.145
Internet’e geçiú ISS aracÕlÕ÷Õ ile olur. ISS’ler tarafÕndan sa÷lanan hizmetlerin içeri÷i, hizmeti veren kuruluúa göre de÷iúiklik göstermekle birlikte her ISS, kullanÕcÕya bir kullanÕcÕ adÕ ve úifre aracÕlÕ÷Õyla Internet’e ulaúma imkânÕ ve ücretsiz bir
e-mail adresi sa÷lar.
Türk hukuk mevzuatÕ açÕsÕndan ISS olmak için, 2001 yÕlÕna kadar özel bir lisans ve/veya ruhsat gereklili÷i olmadan Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak
kurulmuú bir ticari iúletme olmak yeterli iken, 28.03.2001 gün ve 24356 sayÕlÕ
Resmi Gazete’de yayÕmlanan “Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeli÷i”nce
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu tarafÕndan genel izin çerçevesinde yetkilendirilmek ve ilgili yetki belgesine sahip olmak zorunlulu÷u getirilmiútir. Uygulamada Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumundan yetki belgesini alan ISS’ler,
Türk Telekom A.ù. ile data hatlarÕnÕ kullanmak amacÕyla sözleúme iliúkisine girmektedirler146.
ISS’ler farklÕ ülkelerde, farklÕ yapÕlarda olabilmekte ise de salt Internet eriúimi
sa÷lamaktadÕrlar. Bu eriúim haricinde server kiralama, alan adÕ sa÷lama, server
barÕndÕrma, içerik sunma gibi hizmetler de sunabilmektedirler.147
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ISS’nin temel hizmeti kullanÕcÕlarÕn Internet’e ba÷lantÕsÕnÕ sa÷layan, eriúim hizmetidir. ISS, eriúim hizmetinde bulunurken bir köprü görevi üstlenmektedir. ISS,
sadece eriúim hizmeti veriyor ise “eriúim sa÷layÕcÕsÕ” ismini almaktadÕr.148
5651 sayÕlÕ “Internet OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi ve Bu YayÕnlar
Yoluyla øúlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun”un149 2. maddesi’ne
göre; “Eriúim sa÷layÕcÕ: KullanÕcÕlarÕna Internet ortamÕna eriúim olana÷Õ sa÷layan
her türlü gerçek veya tüzel kiúileri” ifade eder.
AynÕ kanunun “Eriúim Sa÷layÕcÕnÕn Yükümlülükleri” baúlÕklÕ 6. maddesi;
“(1) Eriúim sa÷layÕcÕ;
a) Herhangi bir kullanÕcÕsÕnÕn yayÕnladÕ÷Õ hukuka aykÕrÕ içerikten, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânÕ bulundu÷u ölçüde eriúimi engellemekle,
b) Sa÷ladÕ÷Õ hizmetlere iliúkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altÕ aydan az ve iki yÕldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre
kadar saklamakla ve bu bilgilerin do÷rulu÷unu, bütünlü÷ünü ve gizlili÷ini
sa÷lamakla,
c) Faaliyetine son verece÷i tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sa÷layÕcÕlarÕna ve müúterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliúkin kayÕtlarÕ yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,
yükümlüdür.
(2) Eriúim sa÷layÕcÕ, kendisi aracÕlÕ÷Õyla eriúilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykÕrÕ olup olmadÕklarÕnÕ ve sorumlulu÷u gerektirip gerektirmedi÷ini kontrol etmekle yükümlü de÷ildir.” demektedir.
Sunucu (Server): Server belirli bir kapasitesi olan ve di÷er bilgisayarlara hizmet sa÷layan bir bilgisayar veya bir programdÕr. Bir ana bilgisayar olarak da düúünebilece÷imiz server bir ya da daha çok a÷a ba÷lanabilen bir aygÕt olarak da
ifade edilebilir. Server, ayrÕca dijital bilgilerin depo edildi÷i bir manyetik ortamdÕr.
Server’in önemi Internet’te yayÕnlanmakta olan bilginin server üzerinden yayÕnlanÕyor olmasÕndan kaynaklanmaktadÕr. Server baúka bilgisayara veya manyetik
ortama hizmet sa÷lama fonksiyonunu yerine getirir. ISS’ler üstlendikleri hizmetleri yerine getirebilmek için serverlar kullanÕrlar. Herhangi bir özel veya tüzel kiúinin kendi baúÕna server hizmeti vermesi de mümkündün, yani bir özel veya tüzel
kiúi kendisine ait bilgileri bir manyetik ortamda depo ederek server fonksiyonunu
görebilir.150 ISS’nin bilgiyi uygun bir süre ile otomatik olarak depolamasÕ, caching’tir.
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Avrupa Birli÷i’nin Elektronik Ticaret Direktifi’nin (2000/31/AT) 13. maddesinde “caching’’ yer almÕútÕr.
øçerik Sa÷layÕcÕlar: Internet kullanÕcÕlarÕnca eriúilebilen herhangi bir Internet yayÕnÕnÕn içeri÷ini hazÕrlayan veya bilgiyi bizzat üreten Internet süjesidir.151 Bu itibarla
içerik sa÷layÕcÕlar çok uluslu úirketlerden. Kamu kurumlarÕna, özel iúletmelerden bireylere kadar çok geniú bir kategoriyi oluúturmaktadÕr. øçerik sa÷layÕcÕ, örne÷in bir
web sayfasÕnÕn içeri÷ini hazÕrlayan ve Internet’e yükleme iúlemini de ISS’nin aracÕlÕ÷Õyla gerçekleútirendir. Bir web sayfasÕnÕn içeri÷ini hazÕrlayan veya Internet’ten
indirme yoluyla elde edilecek bilgileri hazÕrlayÕp bunu Internet ortamÕna yükleyenler de içerik sa÷layÕcÕdÕr. Internet’te yayÕnlanan gazeteler bu nitelikte kabul edilmektedir. Zira gazete kâ÷ÕdÕ yerine elektronik ortamda yayÕn aracÕlÕ÷Õyla iletilen gazetelerde yazarÕn ve yayÕnlayanÕn yayÕncÕ kimli÷ini koruduklarÕ kabul edilmektedir.152
Internet ortamÕnda eriúilebilen serverlar da içerik sa÷layÕcÕdÕr.
5651 sayÕlÕ Kanun’un 2. maddesi’ne göre; “øçerik sa÷layÕcÕ: Internet ortamÕ üzerinden kullanÕcÕlarÕna sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, de÷iútiren ve sa÷layan gerçek veya tüzel kiúileri” ifade eder.
AynÕ kanunun “øçerik Sa÷layÕcÕnÕn Sorumlulu÷u” baúlÕklÕ 4. ise úu úekildedir:
“(1) øçerik sa÷layÕcÕ, internet ortamÕnda kullanÕma sundu÷u her türlü içerikten sorumludur.
(2) øçerik sa÷layÕcÕ, ba÷lantÕ sa÷ladÕ÷Õ baúkasÕna ait içerikten sorumlu de÷ildir. Ancak, sunuú biçiminden, ba÷lantÕ sa÷ladÕ÷Õ içeri÷i benimsedi÷i ve kullanÕcÕnÕn söz
konusu içeri÷e ulaúmasÕnÕ amaçladÕ÷Õ açÕkça belli ise genel hükümlere göre
sorumludur.”
Bu sorumlulu÷un, gerek özel hukuk ve gerekse de ceza hukuku sorumlulu÷u
oldu÷una úüphe yoktur.
Host: Bilgilerin saklandÕ÷Õ ve Internet’e ba÷lÕ bulunan bilgisayardÕr. TÕpkÕ serverlarda oldu÷u gibi, bünyesinde dijital bilgileri (yazÕlÕmlar, metin belgeleri, grafikler veya baúka tür verileri) saklayan ISS’ler de host olarak isimlendirilirler. ISS’nin,
bir kullanÕcÕsÕna ait web sayfasÕnÕ kendi bilgisayarlarÕnda saklamasÕ, bu sayfaya
Internet’ten ulaúÕlmasÕna imkan tanÕmasÕ hostingtir. Hosting hizmetleri, ISS’lerin en
önemli ve teknolojik yo÷unlu÷u en fazla olan hizmet grubudur.153
Hosting di÷er bir tabirle yer sa÷layÕcÕ 5651 sayÕlÕ Kanun’un 2.m maddesine
göre; “Hizmet ve içerikleri barÕndÕran sistemleri sa÷layan veya iúleten gerçek veya
tüzel kiúileri” ifade eder.
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Söz konusu Kanun’un “Yer Sa÷layÕcÕnÕn Yükümlülükleri” baúlÕklÕ 5. maddesine
göre de;
“(1)Yer sa÷layÕcÕ, yer sa÷ladÕ÷Õ içeri÷i kontrol etmek veya hukuka aykÕrÕ bir faaliyetin söz konusu olup olmadÕ÷ÕnÕ araútÕrmakla yükümlü de÷ildir.
(2) Yer sa÷layÕcÕ, yer sa÷ladÕ÷Õ hukuka aykÕrÕ içerikten, ceza sorumlulu÷u ile ilgili
hükümler saklÕ kalmak kaydÕyla, bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulundu÷u ölçüde hukuka aykÕrÕ içeri÷i yayÕndan kaldÕrmakla yükümlüdür.”
Hostlar kendi materyallerini depolayabildikleri gibi baúkasÕ yararÕna ücretli veya
ücretsiz olarak da materyal depolayabilmektedir. Bu materyaller kÕsa ömürlü veya
devamlÕ materyal olabilir. Host sahibi materyalin hostta depolanmasÕnda aktif rol
üstlenebilir veya depolama alanÕ tedarik etme dÕúÕnda hiçbir kontrol imkânÕna sahip bulunmayabilir.154 Avrupa Birli÷i’nin Elektronik Ticaret Direktifi’nin (2000/31/AT)
14. maddesinde “hosting” hizmetleri yer almÕútÕr.
Usenet øúleteni: Usenet, bünyesinde on binlerce haber grubunu bulunduran
ve insanlarÕn çok çeúitli konularda mesaj alÕúveriúi yapmalarÕm sa÷layan bir yapÕdÕr. Usenet’te bulunan haber gruplarÕ alt gruplara onlar da daha alt derecede gruplara ayrÕlÕrlar. Haber gruplarÕnda mesajlar haber grubundan sorumlu olan iúletene
gönderilmekte iúleten de bu mesajlarÕ topluca da÷ÕtÕma vermektedir.155
Usenet iúleteni, haber grubundaki mesajlarÕ, o haber grubunun amaçlarÕna uygunluk açÕsÕndan veya suç unsuru taúÕyÕp taúÕmama açÕsÕndan do÷al bir denetimden geçirmektedir. Usenet iúleteninin sorumlulu÷u altÕnda bulunan serverlara ba÷lÕ
haber gruplarÕna gönderilen suç içerikli mesajlarÕn içeri÷ine ulaúmasÕnÕ önleme yükümlülü÷ü bulunmaktadÕr.156 Haber gruplarÕnÕn ço÷unda bir iúleten olmakla birlikte,
bir iúletence denetlenmeyen serverlara ba÷lÕ haber gruplarÕ da vardÕr.157
ISS’lerin hukuki nitelikleri ve sorumluluklarÕnÕn tespiti verilen hizmete göre belirlenecektir. Bu aúamada ISS’lerin içerik, hosting ve eriúim sa÷lamalarÕna göre,
sorumluluklarÕ ve hukuki nitelikleri de÷iúecektir. Nitekim 5651 saydÕ Kanun ile de
bu yapÕlmÕútÕr.
AyrÕca 5651 sayÕlÕ Kanun’un 11. maddesi’nin 2. fÕkrasÕnda; “Yer veya eriúim
sa÷layÕcÕ olarak faaliyet icra etmek isteyen kiúilere, telekomünikasyon yoluyla iletiúim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn, yer veya eriúim sa÷layÕcÕ olarak faaliyet icra etmesi amacÕyla yetkilendirme belgesi verilme154
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sine iliúkin esas ve usûller, Kurum tarafÕndan çÕkarÕlacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik, Kanunun yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren beú ay içinde çÕkarÕlÕr.”
hükmü öngörülmüú, yine kanunun geçici maddesi ile de; “Halen yer veya eriúim
sa÷layÕcÕ olarak faaliyet icra eden kiúilere, Kurum tarafÕndan, telekomünikasyon yoluyla iletiúim konusunda yetkilendirme belgesi olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn, yer
veya eriúim sa÷layÕcÕ olarak faaliyet icra etmesi amacÕyla bir yetkilendirme belgesi
düzenlenir.” hükmü getirilmiútir158.
ISS’lerin ayrÕca aboneleriyle ve telekomünikasyon idareleriyle girmiú olduklarÕ
sözleúme iliúkilerinden do÷an sözleúmeye dayalÕ bir sorumluluklarÕ da vardÕr.159 Bu
noktada karúÕmÕza iki sözleúme grubu çÕkmaktadÕr. Bunlar; a) Telekomünikasyon
idareleri ile ISS arasÕnda olan ve telekomünikasyon idarelerinin (Türk Telekom A.ù.)
sahip oldu÷u data hatlarÕnÕn ISS’lere tahsis edilmesi amacÕnÕ güden sözleúmeler,
b) øSS’ler ve kullanÕcÕlar arasÕnda var olan ve kullanÕcÕlarÕn Internet’e eriúimi amacÕnÕ güden sözleúmelerdir.
ønternet hukukunun temel süjelerini böylelikle kÕsaca ele aldÕktan sonra gelelim
Türk Hukuku açÕsÕndan internet suçlarÕna.
Türk yasalarÕnÕ ve bunlarla ilgili kurallarÕ internet iliúkisi do÷rultusunda hukuk
ve ceza açÕsÕndan taradÕ÷ÕmÕzda, özellikle Ceza Hukukunda iki grup suç ortaya
çÕkÕyor.
ølk grupta interneti de kapsar úekilde özel suçlar karúÕmÕza gelmektedir. Bu suçlar biliúim veya bilgisayarla ilgili kurallar ve teknolojik geliúmeler sonucu ortaya çÕkmÕú ve Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dâhil edilmiúlerdir. Bunlara “Biliúim SuçlarÕ” da denilmektedir.
økinci grup di÷er iletiúim yollarÕ veya yayÕncÕlÕk araçlarÕ da düúünülerek hazÕrlanmÕú hükümlerdir. Bunlarda suç veya hukuka aykÕrÕ hareket tanÕmlanmÕú ve hangi
araçlarla bunun iúlenebildi÷i yazÕlÕrken “her türlü kitle iletiúim araçlarÕ ile, basÕn yayÕn yoluyla, her nevi yayÕn ile, her türlü açÕklama” gibi ifadeler kullanÕlmÕútÕr. Bu tür
suç ve hukuka aykÕrÕ fiillere “ønternet Yoluyla øúlenen Suçlar ve Hukuka AykÕrÕlÕklar” diyebiliriz.
ÇalÕúmamÕz bu ikili ayrÕmdan çeúitli örnekler vererek yayÕncÕlÕk ve genel internet kullanÕmÕnÕn yasal durumunu belirleyecektir.
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A. BİLİŞİM SUÇLARI
1. Literatürde Yer Alan Bilişim Suçları
Biliúim suçlarÕ literatürde de÷iúik úekillerde sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Bu sÕnÕflandÕrmalarda ortak yönler olmakla birlikte, bu suçlarÕn sürekli yeni tipleri ortaya çÕktÕ÷Õ için, bu suçlarÕ tümüyle kapsayan bir de÷erlendirme yapmak her
zaman kolay olmamaktadÕr. Bununla birlikte, burada karúÕmÕza en yo÷un çÕkabilen biliúim suçlarÕna iliúkin kÕsaca tanÕmlama ve örneklemelere baúvurmak arzusunu taúÕmakla birlikte, kuúkusuz ki, baúta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve di÷er kanunlarÕmÕza göre biliúim
suçlarÕ üzerinde duraca÷Õz.
Bu suçlarda yapÕlan sÕnÕflandÕrmalarÕn büyük bir kÕsmÕ, söz konusu suçlarÕn
klasik suçlardaki biçimine dayanmaktadÕr. Öncelikle, bilgisayar suçun/suçlunun
hedefi olabilece÷i gibi (bilgisayar donanÕmÕ veya yazÕlÕmlarÕnÕn çalÕnmasÕ gibi) bilgisayarÕn kendisi de suçun konusu olabilir. Yani, burada bilgisayar, suçun fiziki yapÕsÕ, kayna÷Õ veya nedenidir; çeúitli úekillerde zarar verme söz konusu olabilir. Ek
olarak, bilgisayar klasik suçlarÕ daha karmaúÕk úekilde iúlemek için suçta araç olarak kullanÕlabilir.160
Biliúim ortamÕndaki suçlarÕ beú ayrÕ grup altÕnda toplamayan yaklaúÕmlar da
vardÕr.
1) Bilgisayar sistem veya a÷larÕna hakkÕ olmadan girmek,
2) Hak sahibinin rÕzasÕ olmadan bilgisayar veri ve programlarÕna zarar vermek,
bilgisayar veri ve programlarÕnÕ silmek, bozmak, tahrip etmek ve elde etmek,
3) BilgisayarlarÕn iúlemesini veya telekomünikasyon sistemini engellemek amacÕyla bilgisayar veri ve sistemlerini tahrip etmek, veri yüklemek, de÷iútirmek,
silmek veya elde etmek,
4) Hukuk dÕúÕ olarak iletiúime müdahale etmek,
5) Menfaat temin etmek için ticari sÕrlarÕ izin almadan veya hukuken bir hak olmaksÕzÕn ifúa etmek veya tevzi etmek veya kullanmaktÕr.161
Yine bir di÷er görüú ise:
1) Biliúim sisteminin kendisine karúÕ iúlenen suçlar
2) Biliúim sistemi ile iúlenen suçlar, biliúim suçlarÕnÕ daha sadeleútirmek suretiyle
iki kÕsma ayÕrmaktadÕr.
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Bu görüúe göre biliúim sistemine karúÕ iúlenen suçlar kendi içinde:
a) Biliúim sisteminin kendisine karúÕ iúlenen suçlar,
b) Biliúim sistemindeki program ve verilere karúÕ iúlenen suçlar,
c) Bilgisayar kullanÕcÕlarÕna karúÕ iúlenen suçlar olarak üçe ayrÕlmaktadÕr.
Keza, biliúim sistemi ile iúlenen suçlar da;
a) Bilgisayarla iúlenen ekonomik suçlar,
b) Bilgisayarla iúlenen sahtecilik suçlarÕ,
c) Bilgisayarla iúlenen ahlaki suçlar,
d) Bilgisayarla iúlenen úahsi haklara tecavüz suçlarÕ olmak üzere dörde
ayrÕlmaktadÕr.162
Amerikan doktrininde ise biliúim suçlarÕ (siber suçlar) on iki baúlÕk altÕnda de÷erlendirilmektedir. Bunlar; mülkiyete karúÕ hÕrsÕzlÕklar, verilere veya hizmetlere karúÕ
gerçekleútirilen hÕrsÕzlÕklar, giriú ihlalleri, veri sahtekârlÕ÷Õ, insan hatalarÕ sonucu oluúan ihlaller, gasp, sÕr aleyhine ihlaller, sabotajlar, maddi kÕsÕmlara yönelik hÕrsÕzlÕklar, evraklarda gerçekleútirilen sahtekârlÕklar, bankamatik kartlarÕ konusundaki hÕrsÕzlÕklar, manyetik kartlarÕn úifreleri hususunda gerçekleútirilen eylemlerdir163.
Birleúmiú Milletler 10. Kongresi’nde siber suçlar, dar anlamda siber suçlar ve geniú anlamda siber suçlar olmak üzere iki alt kategori içinde de÷erlendirilmektedir.
Dar anlamda biliúim suçlarÕ, biliúim sisteminin güvenli÷ini veya veri iúlemini
hedef alan eylemlerdir. Geniú anlamda siber suçlar ise biliúim sistemi ve a÷Õ marifetiyle veya bu sistem veya a÷da gerçekleúen herhangi hukuk dÕúÕ eylemlerdir.164
Sadece biliúim ortamÕnda iúlenebilen, klasik suçlar arasÕnda sayÕlmayan, bilgisayar ve internete özgü suçlar dar anlamda suçlardÕr. Bu suçlar, daha önce hiç
görülmeyen ve bilinmeyen, bilgisayarÕn icadÕ ve yaygÕnlaúmasÕ sonucu ortaya çÕkan, internetin yaygÕnlaúmasÕyla da iúlenmeleri kolaylaúan ve artan suçlardÕr. Bu
suçlarÕ ortadan kaldÕrmak veya bir çerçeve içinde sÕnÕrlandÕrmak mümkün de÷ildir.
Her geçen gün çok de÷iúik yöntemler kullanÕlarak bu suçlar ço÷altÕlmaktadÕr. Burada yetkisiz eriúim (hacking), verilere yönelik suçlar, biliúim a÷larÕna yönelik suçlar ve sanal tecavüz verilmiútir.
Yetkisiz ve izinsiz eriúim (Hacking): Biliúim sistemlerine hukuka aykÕrÕ olarak
eriúme suçu mukayeseli hukukta birçok ülke ceza kanununda yaptÕrÕma ba÷lan162

163
164

Haluk ønama, “Biliúim ve YazÕlÕm Hukuku Uygulama øçinden Görünüúü, østanbul Barosu
Dergisi, C:70, S.7-8-9, s.514.
øsmail Ergün; s. 28.
Y. YazÕcÕo÷lu, 2002, s.460.
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mÕútÕr. Bu suç tipi siber suçlar içinde en sÕk görülenidir.165 Yetkisiz eriúim, hukuka
aykÕrÕ olarak biliúim sistemlerine ulaúÕlarak fonksiyonlarÕnÕn kullanÕlmasÕ ve bu sistemlerde bulunan verilere yetkisiz kiúilerce ulaúÕlmasÕnÕ ifade etmektedir.
Verilere Yönelik Suçlar: Konusunu ve hedefini biliúim sistemlerinde bulunan
verilerin oluúturdu÷u suçlardÕr. Bunlar verilerin durdurulmasÕ, de÷iútirilmesi, bozulmasÕ ve çalÕnmasÕ eylemleridir.
Verilerin DurdurulmasÕ, hukuka aykÕrÕ olarak, bir biliúim sisteminde bulunan veri
ve programlarÕn çalÕúmaz hale getirilmesi, verilerin iletiminin engellenmesi veya rotalarÕnÕn de÷iútirilmesi halinde söz konusu olur. Verilerin De÷iútirilmesi ise, biliúim sistemlerinde bulunan verilerin hukuka aykÕrÕ olarak de÷iútirilmesi, bozulmasÕ, silinmesi
anlamÕna gelmektedir. . Verilerin de÷iútirilmesi, biliúim sistemlerinin araç olarak kullanÕldÕ÷Õ klasik suçlarÕn iúlenmesi sÕrasÕnda en çok kullanÕlan yöntemlerden biridir.
Özellikle sahtekârlÕk ve dolandÕrÕcÕlÕk suçlarÕnda kullanÕlmaktadÕr. Veri çalÕnmasÕ (korsanlÕ÷Õ) da, ønternet ortamÕnda eriúimde bulunan kullanÕcÕlar hakkÕnda, onlarÕn haberi
olmaksÕzÕn veri toplanmasÕdÕr. Bu uygulama gizlice yapÕlmakta ve ço÷unlukla reklâm
ya da istatistik amaçlÕ gerçekleútirilmektedir. Ancak kiúisel bilgisayarlarda ve øSS’de
bulunan veriler kredi kartÕ ve hesap numarasÕ hÕrsÕzlÕ÷Õ amacÕyla da çalÕnmaktadÕr.
AyrÕca bu fiil “özel hayatÕn gizlili÷i” ilkesinin de ihlali niteli÷indedir.166
Biliúim A÷larÕna Yönelik Suçlar: De÷iúik yöntemlerle biliúim sisteminin veya
iletiúim sisteminin iúlevlerini yerine getirmesinin engellenmesi eylemleridir.
Sanal Tecavüz: Bir LambdaMOO katÕlÕmcÕsÕ olan ve “Mr. “Bungle” takma ismini kullanan fail, bir gece LambdaMOO’ya ba÷lanÕr. Ancak Mr. Bungle’Õn o gece
di÷er katÕlÕmcÕlardan bir farkÕ vardÕr. Zira Mr. Bungle, “voodoo doll” ismi verilen ve
kendisine, istedi÷i herhangi bir katÕlÕmcÕnÕn yerine geçerek, o katÕlÕmcÕnÕn a÷zÕndan konuúabilme olana÷Õ sa÷layan bir bilgisayar programÕna sahiptir. Mr. Bungle,
o gece “voodoo doll” programÕnÕ kullanarak, LambdaMOO’da bulunan bazÕ bayan
katÕlÕmcÕlarÕn yerlerine geçer ve onlarÕn a÷zÕndan konuúarak, son derece aúa÷ÕlayÕcÕ ifadeler kullanarak, onlarÕn Mr. Bungle’nin kendilerine nasÕl tecavüz etti÷ini
anlatÕyormuú gibi görünmelerini sa÷lar. Böylece bayan katÕlÕmcÕlar Mr. Bungle’nin
sapkÕn hayal gücünün sanal dünyadaki ma÷durlarÕ haline gelirler. Bu olay ma÷durlarÕ gerçek dünyada meydana gelmiú bir Õrza tecavüze maruz kalmÕúçasÕna etkiler. Birçok yazara göre LambdaMOO’da ortaya çÕkan bu “sanal tecavüz” eylemi,
gerçek dünyada iúlenen suçlarla yapÕsal benzerlik göstermeyen saf, ba÷ÕmsÕz tipik bir siber suçtur.167
165
166

167

O. De÷irmenci, 2002, s.132.
Ö. Demir, “ønternet Servis Sa÷layÕcÕlarÕnÕn Hukuki Sorumlulu÷u”, Uluslar arasÕ internet
Hukuku Sempozyumu, øzmir, 2002, s. 481-484., Aktaran: øsmail Ergün, s. 33.
Hüseyin Çeken, ABD’de ønternet Yoluyla øúlenen Suçlardan Do÷an Ceza Sorumlulu÷unun Hukuki EsasÕ, http://www.jura.uni-sb.de/rurkish/HCekenl.html. Aktaran: øsmail Ergün;. s. 31.
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Geniú anlamda biliúim suçlarÕ, biliúim sistemleri kullanÕlarak veya biliúim sistemlerinden yararlanÕlarak iúlenen klasik suçlardÕr. Birçok klasik suçun biliúim sistemlerinde veya biliúim sistemlerinden yararlanÕlarak iúlenmesi mümkündür. Biliúim
sistemleri üzerinden iúlenmesi mümkün olan suçlardan bazÕlarÕ úunlardÕr:
Biliúim OrtamÕnda Cinayet: Klasik suçlarÕn internet üzerinden iúlenebilmesine iliúkin çok çarpÕcÕ bir örnek vardÕr. øngiltere Liverpool Hastanesi’nin bilgisayarÕna giren bir úahÕs, doktor reçetelerinde de÷iúiklikler yapmÕú ve yanlÕú ilaçlarÕ alan
hastalardan bazÕlarÕ ölmüútür.168 Yine, 15 yaúÕndaki bir bilgisayar kullanÕcÕsÕ genç,
ABD’nin California eyaletindeki bir hastanenin sistemine girerek orada yatan bir
hastanÕn hastalÕ÷ÕnÕn seyrine dair bilgileri ve reçeteleri sÕrf e÷lence olsun diye de÷iútirmiú, hasta büyük bir alerjik reaksiyon sonucu úoka girmiú ve ölüm tehlikesi
atlatmÕútÕr.
Tehdit ve úantaj: Özellikle e-postalar yoluyla veya chat yoluyla insanlara tehdit ve úantaj yapÕlmasÕna sÕklÕkla rastlanÕlmaktadÕr.169
Hakaret ve sövme suçuna da sanal âlemde çok sÕk rastlanÕlmaktadÕr. Bu suç,
e-posta yoluyla, forumlarda, chat odalarÕnda, haber sitelerinde, kiúisel web sayfalarÕnda veya baúka yollarla iúlenebilmektedir.
Taciz ve Sabotaj: Kiúilerin posta kutularÕna saldÕrgan, ürkütücü veya müstehcen içerikli mesajlarÕn gönderilmesi durumunda taciz eylemi ile karúÕ karúÕya kalÕnmaktadÕr. E-posta mesajlarÕna virüs veya Truva AtÕ gibi programlar ekleyerek karúÕ
tarafÕn bilgisayarÕna zarar verme eylemleri de sabotaj suçunu oluúturmaktadÕr. Taciz eylemleri do÷rudan olabilece÷i gibi dolaylÕ da olabilir.170
Pornografi: Günümüzde pornografik görüntüler içeren internet sayfalarÕna internet ortamÕnda sÕklÕkla rastlanmaktadÕr. Dünyada, çocuk pornografisine171 karúÕ
çok sert düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Ülkemizde de çocuk veya yetiúkin pornografisi
168

169

170

171

Feridun Yenisey, “Bilgisayar ve Bilgisayar ùebekelerinin Ortaya ÇÕkardÕ÷Õ Yeni Suç Yöntemleri” Biliúim ve ønternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku AçÕsÕndan Do÷urdu÷u Yeni Sorunlar Paneli, 24 Mart 2001, Bursa, s.51. Aktaran: øsmail Ergün, s. 33.
østanbul ve Nevúehir Emniyet birimlerinin çalÕúmasÕ ile yakalanan 17 yaúÕndaki bir genç
internette sohbet etti÷i iúadamÕna kendisini kadÕn olarak tanÕtÕp, önceden yine internetten kaydetti÷i bir kadÕnÕn soyunma görüntülerini kendisiymiú gibi iúadamÕna izlettirerek,
iúadamÕnÕn da web kamera önünde soyunmasÕnÕ sa÷lamÕú, kaydetti÷i bu görüntüleri
daha sonra “kullanaca÷Õ” tehdidi ile para istemiútir HaftalÕk Dergisi, S.147, 27 Ocak - 2
ùubat 2006, s.21.; Aktaran: øsmail Ergün, s. 33.
A.B.D.’de Cynthia Armistead isimli bir kadÕnÕn adres ve telefon numarasÕnÕ ele geçiren
bir sanal tacizci, bu bilgileri, “telekÕzlÕk hizmeti veren bir ajansa ait adres ve telefon” olarak çeúitli Usenet gruplarÕna göndermiú, bu kasÕtlÕ yanlÕú bilgilendirme sonucunda bayan, telefonla tacize u÷ramÕú hatta, evine gelenler tarafÕndan yapÕlan bir çok uygunsuz
tekliÀe karúÕlaúmÕútÕr øsmail Ergün; s. 33.
Çocuk pornogra¿si terimi, aúa÷Õdakileri görsel anlamda teúhir eden pornogra¿k malzemeler anlamÕna gelmektedir.
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gibi bir ayrÕm yapÕlmaksÕzÕn pornografik yayÕnlar genel olarak “halkÕn ar ve hayâ
duygularÕnÕ incitici” olarak de÷erlendirilmiú ve yasaklanmÕútÕr.172
Röntgencilik: BaúkalarÕnÕn yatak odalarÕna, umumi tuvaletlere, duúlara, soyunma kabinlerine gizli kamera yerleútirmek ve biliúim sistemleri kullanÕlmak suretiyle seyredilmesi eylemleri röntgencilik olarak nitelendirilebilir.
Manüpilasyon: Sanal ortamÕ kullanarak yalan, yanÕltÕcÕ ve abartÕlÕ haberler yapmak ve yaymak yoluyla borsada hisse fiyatlarÕnÕn artmasÕnÕ ya da düúmesini sa÷lamak, bir bankanÕn itibarÕnÕ zedeleyici site yapmak ya da e-posta mesajÕ göndermek bu suça örnek olarak verilebilir 173.
DolandÕrÕcÕlÕk: Biliúim sistemleri kullanÕlarak kiúiler; kendileri veya baúkalarÕ lehine hukuka aykÕrÕ yararlar sa÷layabilirler. Bu; biliúim sistemlerinde yer alan programlarÕn veya verilerin de÷iútirilmesi, sahte veya de÷iútirilmiú veriler girilmesi, mevcut verilerde oynamalar yapÕlmasÕ, hileli bir takÕm hareketlerle biliúim sistemlerinin
iúleyiúinin de÷iútirilmesi suretiyle mümkün olabilir.174

172

173

174

a- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reúit olmayan (18 yaúÕndan küçük) bir kiúinin katÕlÕmÕ,
b- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reúit görünmeyen bir kiúinin katÕlÕmÕ,
c- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reúit olmayan bir kiúinin katÕlÕmÕnÕ gösteren
gerçe÷e benzer görüntüler . Bu konuda Bkz. Avrupa Siber Suç Sözleúmesi, madde:9.
“Cinsel anlamda müstehcen eylem” gerçek ya da simülasyon olarak úunlarÕ içine
almaktadÕr: a) cinsel organ-cinsel organ, oral-cinsel organ, anal-cinsel organ veya
oral-anal olmak üzere, reúit olmayan kiúiler arasÕndaki, bir yetiúkin ve bir reúit olmayan kiúi arasÕndaki, aynÕ ya da farklÕ cinsiyetler arasÕndaki cinsel iliúki; b) hayvanlarla
cinsel iliúki; c) mastürbasyon; d) cinsel anlamda sadistik ya da mazoúistik kötü muamele; e) reúit olmayan bir kiúinin cinsel organlarÕnÕn ya da cinsel bölgesinin úehvet
uyandÕrÕcÕ biçimde teúhiri. Fiilin gerçek ya da simülasyon olmasÕ önemli de÷ildir.
Semih Dokurer, “Ülkemizde Yaúanan Biliúim SuçlarÕ ve Geliútirilen Mücadele Teknikleri”,
Biliúi ve ønternet teknolojilerinin Ceza Hukuku AçÕsÕndan Do÷urdu÷u yeni sorunlar, T.C.
øçiúleri BakanlÕ÷Õ, 2001 Bursa, s.84.
Gökhan Ahi, “ønternette Suç ve Ceza”, http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_
ahi.htm (22.6.2004)
E.Ü TÕp Fakültesi dekanÕ olan E. B. ønternette tanÕútÕ÷Õ bayanla kÕsa sürede samimiyet kurar ve bir süre sonra evlenmeye karar verirler. Bayan kendisinin ABD’de doktora
yaptÕ÷ÕnÕ ve bir tekstil úirketinde yönetici olarak çalÕútÕ÷ÕnÕ söylemiútir. Evlenme hazÕrlÕklarÕ devam ederken o zamana kadar yüz yüze görüúmedi÷i ve internetten bir mankene ait foto÷rafÕ kendi foto÷rafÕ gibi gönderen bayan kendisinin hastalÕklarÕnÕn baúladÕ÷ÕnÕ, bankada 700.000 YTL parasÕnÕn oldu÷unu ancak çalÕútÕ÷Õ úirketin hukuki sorunlarÕ
nedeniyle blokeli oldu÷undan çekemedi÷ini söyleyerek tedavisi için para istiyor ve E.B.
de÷iúik zamanlarda toplam 135.000 YTL para gönderiyor. Daha sonra bayanÕn çeliúkili
beyanlarÕndan úüphelenerek yaptÕ÷Õ araútÕrma ve bayanÕn ortadan kaybolmasÕ üzerine
dolandÕrÕldÕ÷ÕnÕ anlÕyor. Emniyet’e ve adli mercilere baúvuruyor. 25.7.2006 tarihli Hürriyet Gazetesi. Rusya’da St. Petersburg’da, 24 yaúÕndaki Viladimir Levin bir dizüstü bilgisayarla çalÕúarak ve di÷er ülkelerdeki suç ortaklarÕndan da yardÕm alarak Citicorp’un
nakit yönetimi sistemine girdi. Bu hacker’larÕn, canlandÕrdÕklarÕ hesap sahiplerinin, yasadÕúÕ nakit transferi teúebbüslerinin toplam de÷eri 10 milyon dolardÕ. Citicorp’un uya-
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ønternet kullanÕcÕlarÕnÕ tehdit eden ciddi dolandÕrÕcÕlÕk yöntemlerinden biri de, ticari Web sitelerinin sahtelerinin oluúturulmasÕdÕr. Bunu amaçlayan kiúi, herhangi
bir elektronik ticaret sitesinin görünüm itibariyle tamamen aynÕsÕnÕ hazÕrlamakta ve
bu sahte web sitesini gerçe÷ine çok benzeyen, yanlÕúlÕkla tuúlanabilecek bir web
adresi satÕn alarak yayÕna sokmaktadÕr.175
Sanal dolandÕrÕcÕlÕ÷a bir baúka örnekte Phishing metodunun kullanÕlmasÕdÕr.
Phishing; bankanÕn, e-postanÕn veya bunun gibi bilgi girmenizi gerektiren bir kuruluúun web sayfasÕnÕn kopyasÕnÕ yapÕp kullanÕcÕnÕn hesap bilgilerini çalmayÕ amaçlayan bir dolandÕrÕcÕlÕk türüdür.176
HÕrsÕzlÕk: Biliúim sistemlerinin kullanÕlmasÕ yoluyla hÕrsÕzlÕk suçunun da iúlenmesi
de mümkündür. Trojan programlarÕ vasÕtasÕ ile ele geçirilen baúkalarÕna ait hesap
numaralarÕ ve úifreler kullanÕlarak, hesaplardaki paralarÕn failin kendisine veya bir
baúkasÕna ait banka hesabÕna havale edilmesi eylemi sÕkça rastlanÕlan sanal/siber/ biliúsel bir hÕrsÕzlÕk olarak nitelendirilebilir.177

175

176

177

nÕk davranmasÕnÕn yanÕnda, hem ABD’de hem de ABD dÕúÕndaki emniyet güçlerinin
yakÕn iúbirli÷i sayesinde bu bilgisayar dolandÕrÕcÕlarÕ izlenerek bulunabildi ve Levin hapishaneye gönderildi. Ancak bu Citicorp’a çok pahalÕya maloldu. Cybersafe Corp’dan
Glenda Barnes’a göre banka bu dolandÕrÕcÕlÕkta 400.000 dolar kaybetti ve buna ilaveten dava ücreti olarak 1.7 milyon dolar ödemek zorunda kaldÕ. Bu olay, en azÕndan geçici olarak, müúterilerin paralarÕ için güvenli, emniyetli bir sÕ÷mak olan Citicorp’un imajÕ
aleyhine iúledi. Paul Sweeney, “Siber Suçun Büyüyen Tehdidi”, Banking Administration
Magazine Temmuz/A÷ustos 1999, http://www.girisim.com.tr/bankatek/sayi3/sibersuc.htm
(25.1.2005) Aktaran: øsmail Ergün, s. 36.
ùubat 2001 tarihinde ABD’nin Massachusetts eyaletinde oturan üç genç hakkÕnda bu
tür sahte bir site kurmak ve elde ettikleri kredi kartÕ bilgileriyle 30.000 dolarlÕk bilgisayar
ve elektronik cihaz almaktan dava açÕlmÕútÕr. AkÕncÕ/AlÕç/Er, 2004, s.189.
Bu yöntemde genellikle, kullanÕlan elektronik posta servisinin giriú ekranÕnÕn bir kopyasÕ
elektronik posta olarak geliyor ve “YTL’ye geçilmesi nedeniyle…” diye baúlayan uzun bir
açÕklama ile kullanÕcÕ adÕnÕn ve úifresinin ekrana girilmesini istiyor. Dikkatsiz bir úekilde
bilgiler verildi÷inde sayfanÕn içine gizlenmiú bir kod parçasÕ kullanÕcÕ adÕnÕ ve úifresini dolandÕrÕcÕlara gönderiyor. østanbul’da 60 internet kullanÕcÕsÕ, baúta Merkez BankasÕ olmak
üzere bazÕ bankalardan e-mail aldÕklarÕ ve bu postalarda kredi kartÕ ile kimlik bilgilerinin
yenilenmesi istendi÷i úikâyetinde bulunmuútur. “Sanal DolandÕrÕcÕ AlarmÕ”,28.3.2005 tarihli
Star Gazetesi, s.9.;Phishing yapan bot-net a÷larÕnÕ inceleyen ve yakalayan araútÕrmacÕlara karúÕ, sanal alemin dolandÕrÕcÕlarÕ yeni yeni yollar icat etmeye baúladÕlar. E-posta
yollayarak internet kullanÕcÕlarÕnÕn zararlÕ siteleri ziyaret etmelerini beklemeyen dolandÕrÕcÕlar, kurbanlarÕnÕn aya÷Õna gitmeye baúladÕlar. KullanÕcÕlardan habersiz sisteme sÕzan
tarayÕcÕ eklentileri ve bir bankanÕn internet sitesinde gezinebilmek için gerekli güncellemesi gibi gösterilerek kullanÕcÕnÕn bilgisayarÕna kurulan kötü amaçlÕ yazÕlÕmlar kullanÕcÕ bilgilerini çalmakta. Öyle ki, FaslÕ bir hacker oldu÷u tahmin edilen ve sanal alemde
Take Mr. Brain olarak tanÕnan bir kiúi, phishing yapmak isteyenler için internetten basitçe indirilen bin yazÕlÕm kiti dahi tasarlamÕú durumda. Ancak, Mr. Brain, kÕsa yoldan
köúe dönmeyi hedeÀeyen acemi phishincilere de bir sürpriz hazÕrlamÕú: programÕn topladÕ÷Õ bütün bilgiler önce Mr.Brain’in eline geçmekte…bkz: www.computerworld.com/
phishing-dolandiricileri-taktik-de÷iútiriyor-detay_2035.
1989 senesinde, ABD’nin Chicago kentinden hareket eden trende bulunan de÷iúik nitelikteki 200 vagon malzeme, bu vagonlarÕn gidece÷i istikamet ve ulaúmasÕ gereken yer-
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SahtekârlÕk: Biliúim sistemleri kullanÕlarak gerçekleútirilen sahtecili÷i iki ayrÕ türde
anlamamÕz gerekmektedir. Birincisi, klasik olarak bilinen sahtecilik suçunun bir biliúim cihazÕ aracÕlÕ÷Õyla iúlenmesidir. Yani, sanal de÷il, günlük hayatta kullanÕlacak,
ço÷unlukla matbu olan bir unsurun hazÕrlanmasÕ hâlidir, ikincisi, tamamÕyla sanal
ortamda gerçekleútirilen sahtekârlÕklardÕr. Bu durum hem sanal ortamda mevcut
olan verilerin de÷iútirilmesi hem de sahtelerinin hazÕrlanmasÕ úeklinde gerçekleúebilir. Biliúim sistemlerinde, delil niteli÷i taúÕyan bir takÕm bilgisayar çÕktÕsÕ, belge, veri
ve programlarda yapÕlan sahtecilik eylemleri ceza kanunlarÕnda biliúim sistemleri
aracÕlÕ÷Õyla iúlenen sahtekârlÕk suçu olarak de÷erlendirilmektedir. Siber sahtekârlÕk,
biliúim alanÕnda para veya bir de÷eri elde etmek için bilgilerin de÷iútirilmesi veya bilerek yanlÕú bilgi kullanÕlmasÕdÕr. Alman Ceza Kanunu’nun düzenlemesine göre, biliúim sistemine girilmek suretiyle hukukça hükmü haiz bir belge sahte olarak veya
üzerinde de÷iúiklik yapÕlmak suretiyle temin edilir ve temin edilen bu belge kullanÕlÕrsa biliúim sistemleri aracÕlÕ÷Õ ile sahtekârlÕk suçu oluúur178.
Sanal/siber terör: “Bilgi sistemleri do÷rultusunda elektronik araçlarÕn bilgisayar programlarÕnÕn ya da di÷er elektronik iletiúim biçimlerinin kullanÕlmasÕ aracÕlÕ÷Õ
ile ulusal denge ve çÕkarlarÕn tahrip edilmesini amaçlayan kiúisel veya politik olarak motive olmuú amaçlÕ eylem ve etkinlikler”179, “enformasyona, bilgisayar programlarÕna ve do÷rudan savaúÕn içinde olmayan hedeflerin verilerine karúÕ önceden planlanmÕú, politik nedenlerden kaynaklanan bir saldÕrÕ”180, “ belirli bir politik
ve sosyal amaca ulaúabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere
ve mallara karúÕ bir hükümeti veya toplumu yÕldÕrma, baskÕ altÕnda tutma amacÕyla
kullanÕlmasÕ”181, siber/sanal terör olarak tanÕmlanmaktadÕr
Günümüzde bilgisayarlarÕn kullanÕm alanÕ son derece yaygÕndÕr. Uçuú denetim
sistemlerinden, úehir içi trafik sistemine, borsadan, askeri ve emniyet güvenlik sistemlerine, e÷itim kurumlarÕndan, ulusal yargÕ a÷Õ projesi (UYAP), MERNøS, TAKSøS, PRO2000, e- Devlet KapÕsÕ Projesi182 gibi hayatÕn her alanÕnÕ kapsayan çok
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180
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ler demiryollarÕna ait biliúim sistemine müdahale edilmek suretiyle de÷iútirilerek suç örgütlerinin eline geçmesinin sa÷lanmasÕdÕr Y. YazÕcÕo÷lu, 1997, s.122.
øsmail Ergun; s. 38.
Bünyamin AtÕcÕ - Çetin Gümüú, “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör-1”, http://
turk.internet.com/haber/yaziyaz.php3?yaziid=8838, - (17.01.2005)
Hakan Altan, “Siber Terörizm” http://www.egm.gov.tr/sempozyum2003/Bildiriler/ Siber_
Terorizm.pdf, (31.12.2004) Aktaran: øsmail Ergün,. s. 40.
Mehmet Özcan, “Yeni Milenyumda Yeni Tehdit: Siber Terör” http://www.egm. gov.tr/apk/
dergi/34/yeni/web/Mehmet_OZCAN.htm (31.12.2004)
18 AralÕk 2008 tarihi itibariyle e-devlet kapÕsÕ projesi uygulanmaya konmuútur. e-Devlet
KapÕsÕ, devlet hizmetlerinin kullanÕcÕ ihtiyaçlarÕ gözetilerek elektronik ortamda, kesintisiz
ve güvenli bir úekilde ortak bir nokta üzerinden vatandaúa ulaútÕrÕlmasÕ amacÕyla hazÕrlanmakta olan bir yapÕdÕr. E-Devlet KapÕsÕ’nÕn faaliyete geçmesiyle birlikte TC kimlik numaralarÕ kullanÕlarak elektronik devlet hizmetlerine tek bir merkezden eriúilebilmesi, internet, mobil teknolojileri veya ça÷rÕ merkezi aracÕlÕ÷Õ ile vatandaúlarÕn kamu hizmetlerine 7
gün 24 saat güvenli bir úekilde ulaúabilmelerinin sa÷lanmasÕ hedeÀenmiútir. http://edev-
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büyük alanlara varÕncaya kadar her yerde bilgisayarlar kullanÕlmaktadÕr. Bu tür bilgisayar a÷larÕ, insanlara günlük hayatlarÕnÕ kolaylaútÕrmak için internete de ba÷lanmÕútÕr. Bu iletiúim kolaylÕ÷Õ kuúkusuz ki, baúta terörist eylemciler olmak üzere pet
çok kötü niyetli giriúimcilerin de ilgisini çekmekte; onlara da “kolaylÕklar” sa÷lamaktadÕr. UçaklarÕn, uçuú yollarÕnÕ (rotalarÕnÕ) belirleyen, iniú ve kalkÕúlarÕnÕ düzenleyen
sisteme ulaúabilen bir terörist, sistemdeki bilgileri de÷iútirerek tüm uçuú planlarÕnÕ
alt üst edebilir ve kazalara neden olabilir. ùehir içi trafik bilgisayarÕna ulaúan bir terörist trafi÷i alt üst edebilir. E÷er bir terörist borsanÕn bilgisayarÕna ulaúÕrsa neler
yapabilece÷i açÕktÕr.183 Terörist gruplar da, iletiúimlerinde gizlili÷i sa÷lamak, propagandalarÕnÕ yapmak ve finansal kaynaklarÕnÕ artÕrabilmek amacÕyla teknolojiyi ve
Internet’i kullanmaktadÕrlar.184 Ne yazÕk ki, teröristlerin herhangi bir kimyasal fabrikayÕ ortadan kaldÕrmak için uçak uçurmalarÕna ihtiyaçlarÕ kalmamÕútÕr. Onun yerine,
sadece bir grup bilgisayar korsanÕ biliúim sistemlerini kontrol ederek felaketlere yol
açabilmektedirler.185 Siber teröre en iyi örnek 11 Eylül saldÕrÕlarÕdÕr. 11 Eylül 2001
tarihinde ABD’de meydana gelen ve dünyayÕ etkileyen terör olayÕ, teröristlerin ve
terör gruplarÕnÕn internet ve teknolojiyi kullanarak sÕnÕr tanÕmayan bir úekilde eylemlerde bulunabilece÷ini göstermiútir.186
Di÷er yandan sanal/siber propaganda günümüzde büyük önem taúÕmaktadÕr.
Özellikle terörist örgütler bu yöntemle bir yandan militanlarÕ ve yandaúlarÕyla iletiúim imkânÕ bulurken di÷er taraftan topluma vermek istedikleri mesajÕ sÕnÕrsÕz olarak sunabilme imkânÕ bulabilmektedir. Bir terörist örgütün, gazete veya dergilerde
yazÕ yayÕmlayabilmesi; televizyonlarda, radyolarda diledikleri úekilde yayÕn yapabilmeleri kolay de÷ildir. (Elbette ki, terör yanlÕsÕ yayÕn organlarÕ da vardÕr. Her ne
kadar uluslararasÕ anlaúmalar terörizm amaçlÕ yayÕnlarÕ men etse de, PKK terör
örgütünün yayÕn organÕ olan ROJ TV adlÕ kuruluú gibi birçok terörist amaçlÕ yayÕn
yapan kuruluú maalesef faaliyetini sürdürmektedir. Kuúkusuz ki, bu zor ve masraflÕ bir yöntemdir. Türkiye bu terör içerikli yayÕn organÕ için sürekli yayÕn izni veren
ülkelerle uluslararasÕ hukuktan kaynaklanan durumu hatÕrlatarak, engelleme ça-
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let.turksat.com.tr/v2/sayfalar/e-devlet-kapisi-projesi-nedir (24.04.2010), www.türkiye.gov.
tr adresinden T.C kimlik numarasÕ ile 21 kamu hizmeti e-devlet hizmetleri kapsamÕnda
elektronik ortamdan verilmeye baúlanÕlmÕútÕr. Bkz. Cihan Haber AjansÕ, 16.12. 2008 “Bütün Devlet Hizmetleri ønternette Tek ÇatÕ AltÕnda”
Eúref AdalÕ, “ønternet SuçlarÕ” Biliúim ve ønternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku AçÕsÕndan
Do÷urdu÷u Yeni Sorunlar Paneli, T.C. øçiúleri BakanlÕ÷Õ, 24 Mart 2001, Bursa.s.37.
Dünya Ticaret Örgütü’nün bombalanmasÕ eyleminin planlayÕcÕsÕ Remzi Yusuf Amerikan Hava YollarÕ’nÕn úifrelenmiú olan dosyalarÕnÕ diz üstü bilgisayarÕnÕ kullanarak yok
etmeyi planladÕ÷ÕnÕ itiraf etmiútir. Özellikle birçok ülkede örgütlenen terörist gruplar ve
uyuúturucu, silah ve insan ticareti yapan organize suç örgütleri fonlarÕnÕ internet üzerinden transfer edebilmektedirler bkz. Berfu SalÕcÕ, øsmail Güneú, “ønternette Güvenlik
ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?” http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.
php?nt=243#ust- (25.5.2004),
ølker Pekgözlü, “Küresel Tehdit: Biliúim SuçlarÕ”, Polis Dergisi, SayÕ: 41, 2004, s.211.
Bünyamin AtÕcÕ/Çetin Gümüú, “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör” Polis Dergisi, SayÕ: 37, 2003, s.57-66.
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basÕndadÕr. Di÷er yandan maliyeti yüksektir.) ønternet ortamÕnda ise, e-posta yoluyla sÕnÕrsÕz sayÕda kiúiye ulaúmak veya web sitesi kurarak düúüncelerini açÕklamak mümkündür. Gazete ve televizyonlarÕn denetime tabi oldu÷u da göz önüne
alÕndÕ÷Õnda internetin propaganda için ne kadar avantajlÕ oldu÷u daha iyi anlaúÕlÕr.
ønternet terör örgütleri mensuplarÕnÕn birbirleri ile iletiúim kurmada/úiddet ve nefret
içerikli mesajlarÕnÕ kitlelere, taraftarlarÕna ulaútÕrmada bir forum haline gelmiútir.187.
Bazen elemanlarÕ arasÕnda úifreli e-mailler aracÕlÕ÷Õyla iletiúim kurarak terör eylemlerini planlayan terör örgütlerinin, interneti daha çok politik ve ideolojik anlamda bir
propaganda aracÕ olarak kullandÕ÷Õ görülmektedir.188
187

188

ønternetteki video paylaúÕm sitesi You Tube’un bir benzeri olarak yapÕlan “Al Aqsa Tube”
adlÕ internet paylaúÕm sitesinde, ço÷u Hamas örgütüne ba÷lÕ El Kudüs TugaylarÕ tarafÕndan yüklendi÷i sanÕlan videolarda, marúlar eúli÷inde füze fÕrlatan Filistinli militanlar
gösterilmektedir. ødeolojik olarak Hamas ile çeliúen El Sahab ve El Kaide gibi örgütlerin
propagandasÕnÕ da yapan site øsrailli ¿rmalarÕn reklamlarÕnÕ da yayÕmlÕyordu. Hatta reklamlardan bir kÕsmÕ kumar ve gö÷üs büyütme gibi temalarÕ da içermekteydi. Sitede terör içerikli videolardan daha fazla istenen video ise Arap pembe dizisi Bab-al Hara’nÕn
bölümleri olmuútu. øsrail istihbarat örgütlerinin varlÕ÷ÕnÕ tespit etti÷i sitenin Hamas tarafÕndan kuruldu÷u iddia edilmekle birlikte, anÕlan örgüt bunu reddediyor ve siteyi kimin kurdu÷u bilinmiyor. Fakat, sitenin alan adÕnÕ whois.net alan araútÕrma sitesinden takip etti÷imizde karúÕmÕza godaddy.com’a ait oldu÷u ve “Aqsa Tube” adÕnÕ ABD úirketi Domains
by Proxy Inc.’in aldÕ÷Õ çÕkmaktadÕr. Godaddy. Com’a göre alan adÕnÕn sahibi Dubai’de çalÕúan Hintli bir inúaatçÕ, ancak bu kiúi de arandÕ÷Õnda siteden haberdar olmadÕ÷ÕnÕ söylüyor. Öte yandan, østihbarat ve Terör Bilgi Merkezi, sitenin Dubai’den Abu Nasser Skander
adÕna kayÕtlÕ oldu÷unu ve internet servis sa÷layÕcÕsÕnÕn da FransÕz OVH FirmasÕ oldu÷unu duyurdu. Firma, önce reddetmekle birlikte sonra servis sa÷ladÕ÷ÕnÕ ama artÕk bunu
durdurdu÷unu açÕkladÕ. Bkz. Taraf Gazetesi, “Filistin’in You Tube’una Kapatma”17 Ekim
2008. Almanya Federal BaúsavcÕsÕ Monika Harms’da ülkesindeki radikal dincilerin propaganda için en çok interneti kullandÕ÷ÕnÕ söyleyerek, dikkatli olmaya ça÷ÕrdÕ. Yine Almanya Federal SavcÕlÕk Yetkilisi R. Giesbaum’da radikal dincilerin internetteki faaliyetleriyle ilgili olarak hukuki sorunlarÕn oldu÷unu söyleyerek, cihad ça÷rÕsÕnda bulunan kiúi
veya kiúilerin hangi ülkede oldu÷unun tespit edilmesinin ve bu kiúilerden nasÕl korunabilece÷inin bilinmemesinin en önemli sorunlar oldu÷unu belirtmekte. Federal BaúsavcÕlÕk, KasÕm 2008 tarihinde internet üzerinden yasadÕúÕ El-Kaide örgütü propagandasÕ yapan kiúiler hakkÕnda da tutuklama kararÕ çÕkarttÕrmÕútÕ. Bkz: Deustche Welle Radyosu,
13.12. 2008, 17:31-35.KasÕm 2008 sonunda Hindistan’Õn Bombay kentinde gerçekleútirilen terörist saldÕrÕlarÕ gerçekleútirenlerin de, yer bulma, takip gibi konularda Google
earth programÕnÕ kullandÕ÷Õ, soruúturmayÕ yürüten güvenlik güçlerince açÕklanmÕútÕ. Bkz.
www.computerworld.com.tr/teroristler-google-earthu-kullanmis-detay_1910.html
1996 yÕlÕnda Peru’nun Lima úehrinde Japon Büyükelçili÷ine saldÕrarak diplomatik, askeri ve siyasi personeli rehin alan Tubac Amaru adlÕ terör örgütünün ABD’de ve Canada da bulunan sempatizanlarÕ örgütün faaliyetini destekleyen birçok site kurmuúlardÕr. Bu sitelerde, propaganda ve eyleme destek ile birlikte örgütün Japon Büyükelçilik
binasÕna saldÕrÕ planlarÕnÕ da yayÕnlamÕúlardÕr. Terörist organizasyonlar, internette site
oluúturmak suretiyle varlÕklarÕnÕ göstermekte, propagandalarÕnÕ yapmakta, ba÷Õú toplamakta, haberleúme, e÷itim ve bilgi toplama faaliyetlerinde internetten yararlanmaktadÕr.
Sanal alemde dünya üzerindeki terörist örgütlerin neredeyse tamamÕnÕn en az bir web
sayfasÕ yayÕmlanmaktadÕr bkz. Muhammed Sever, “Biliúim SuçlarÕ ve Yeni Bir ÇatÕúma
: Siber Terörizm” Suç Analizi 1, Adalet YayÕnevi, Ankara 2006, s.107.; ønternet propaganda aracÕ olarak sadece terör örgütleri tarafÕndan kullanÕlmamaktadÕr. NATO’nun SÕrp
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2. Yasalarımızda Bilişim Suçları
Burada temel olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) inceleme alanÕmÕzÕ oluúturmaktadÕr.
2.1. Türk Ceza Kanunu’ndaki Bilişim Suçları
Ceza Kanununda 1991 yÕlÕndaki de÷iúiklikle bilgisayar kullanarak iúlenen özel
suçlar yani “Biliúim SuçlarÕ” yaratÕlmÕútÕr. 2004 yÕlÕnda Türk Ceza Kanunu baútan
baúa de÷iútirilse de bu ibare “Biliúim AlanÕnda Suçlar” olarak küçük bir dokunuúla
geçirilmiú, suçlarÕn ana mantÕ÷Õ ve sistemi bazÕ eksikler dÕúÕnda korunmuútur. Kanunda bu suçlar anlatÕlÕrken “biliúim sistemi” veya “sistem” ibaresi kullanÕlarak
suçlarÕn iúlenece÷i araç olarak “ biliúim sistemi” belirtilmiútir. Kanun’un madde gerekçesinde “biliúim sisteminden maksat, verileri toplayÕp yerleútirdikten sonra bunlarÕ otomatik iúlemlere tabi tutma imkânÕ veren manyetik sistemlerdir” denmektedir.
Yani bilgisayar, veri depolama, iúleme, kullanma ve nakletme úeklinde tüm biliúim
cihazlarÕnÕ bu kapsama alabiliriz.189
Bu do÷rultuda internet kullanarak “server”lar içindeki veya kiúisel kullanÕcÕlara
yönelik herhangi bir bilgisayarÕn içinde bulunan bilgilere, verilere ve veri tabanlarÕna, programlara, görüntü, resim, foto÷raflara veya yazÕ úeklindeki her türlü oluúuma yönelik aúa÷Õda sayaca÷ÕmÕz hareketler biliúim suçu kapsamÕna girer. Burada özellikle telsiz telefon ve úifre çözücü dekoderler gibi içinde bazÕ iúlemciler
bulunmakla birlikte ancak sadece belirli bir iúlem yapabilen aletlerin YargÕtay uygulamalarÕ ve doktrindeki bazÕ görüúlerce biliúim sistemi olarak kabul edilmedi÷ini de belirtelim. BazÕ yazarlar “genellik unsurunun bulunmasÕ esas alÕnÕrsa geliúmiú cep telefonlarÕ ve yol bilgisayarlarÕ gibi bazÕ aletler de yakÕnda bu kapsama
girebilir”190 diye düúünmekte ise de, kanÕmÕzca, bunlar biliúim sistemi kapsamÕna
úimdiden girmiútir.
Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde internet yolu da dâhil olarak, biliúim sistemlerinin bütününe veya bir kÕsmÕna giren ve orada kalan veya bu verileri yok eden
veya de÷iútiren kiúilere iki yÕla kadar hapis cezasÕ veya adli para cezasÕ verildi÷i
görülmektedir. Kanunun 244. maddesine göre, biliúim sisteminin iúleyiúini engelle-

189
190

saldÕrÕlarÕndan sonra müdahale etti÷i Kosova’ da ve Yugoslavya’nÕn di÷er bölgelerinde
ABD ve NATO uçaklarÕ, Miloseviç rejiminin tüm iletiúim araçlarÕnÕ bombalayarak devre
dÕúÕ bÕraktÕklarÕ halde øSS’lere ve Yugoslavya’ya internet ba÷lantÕsÕnÕ sa÷layan uydu linklerine zarar vermemek için özel çaba harcamÕúlardÕr. James P. Rubin bu politikayÕ úu
sözler ile açÕklamÕútÕr: “ønternete tam ve kesintisiz ulaúÕm SÕrp halkÕnÕn Miloseviç rejiminin Kosova’da icra etti÷i soykÕrÕm ve cinayetleri insanlÕ÷a karúÕ iúlenen suçlarÕ ö÷renmesine yardÕmcÕ olacaktÕr.” Çünkü internette Kosova konusunda yo÷un tartÕúmalar yapÕlmakta ve her gün yeni bilgi ve haberler tüm dünyaya farklÕ siteler tarafÕndan yayÕlmakta
idi. M. Özcan, 2004.
YÕlmaz YazÕcÕo÷lu, Bilgisayar SuçlarÕ, østanbul, 1997, s.224
Levent Kurt, Biliúim SuçlarÕ, Ankara, 2005, s.141-143
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yenlere, bozanlara, verileri bozan yok eden, de÷iútiren, eriúimsiz hale getirenlere,
sisteme veri yerleútiren veya verileri baúka yere gönderen, bu yolla çÕkar sa÷layanlara altÕ aydan üç yÕla kadar hapis cezasÕ verildi÷i düzenlenmiútir. Türk Ceza
Kanunu madde 245’de baúkasÕna ait banka veya kredi kartÕnÕ ele geçiren veya
elinde bulunduran kimsenin ilgililerin rÕzasÕ olmadan bunu kullanarak veya kullandÕrarak yarar sa÷lama ve ikinci kÕsÕmda ise sahte oluúturulan veya üzerinde sahtecilik yapÕlan kartÕn kullanÕlmasÕ ile yarar sa÷lama suçunun cezalandÕrÕlaca÷Õ düzenlenmiútir. 246. maddede ise, bu bölümde yer alan suçlardan menfaat sa÷layan
tüzel kiúiler hakkÕnda güvenlik tedbirlerinin uygulanaca÷Õ belirtilmiútir.
Suçun iúlenmesinde kullanÕlan veya bu maksada tahsis edilmiú bulunan veya
suçtan meydana gelen alet ve sistemler Ceza Kanunu’nun 36. maddesine göre
müsadere edilir, Devletçe alÕnÕr.
Bu suçlar úikâyete ba÷lÕ suçlar de÷ildir. SavcÕlar bu suçun iúlendi÷ini ö÷rendi÷inde görevleri gere÷i bu iúi araútÕrÕp, sorumlular için dava açarlar. Ama kiúiler de
ö÷renmiú veya zarar görmüúse savcÕlara baúvurabilirler. Bu suçlar CMUK, 421 ve
825 sayÕlÕ Kanunun 29. maddeleri kapsamÕna girmedi÷inden Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.191
Bu kÕsa bilgilendirmeden sonra internet kullanÕmÕ ile bu suçlarÕn nasÕl iúlenebilece÷ini görelim.
Biliúim sistemine girme ve orada kalma suçu:
Türk Ceza Kanunu 243. maddenin ilk fÕkrasÕnda suç konusu eylem olarak “bir
biliúim sisteminin bütününe veya bir kÕsmÕna, hukuka aykÕrÕ olarak girmek
ve orada kalmaya devam etmek” ibaresi ile Anayasadaki “özel hayat” ve “mülkiyet hakkÕ” maddelerine uygun bir düzenleme yapÕlmÕútÕr192. Öte yandan “Avrupa
191
192

YÕlmaz YazÕcÕo÷lu. s 290 vd.
Türk Ceza Kanunu 243. madde gerekçesi söyledir: Madde 243.– Biliúim sistemlerine
karúÕ suçlarÕn düzenlendi÷i bölümde yer alan bu maddede biliúim sistemine girme ¿ili
suç olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Biliúim sisteminden maksat, verileri toplayÕp yerleútirdikten sonra bunlarÕ otomatik iúlemlere tâbi tutma olana÷ÕnÕ veren manyetik sistemlerdir.
Maddenin birinci fÕkrasÕnda bir biliúim sisteminin bütününe veya bir kÕsmÕna, hukuka aykÕrÕ olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek ¿ili suç hâline getirilmiútir. Sisteme,
hukuka aykÕrÕ olarak giren kiúinin belirli verileri elde etmek amacÕyla hareket etmiú bulunmasÕnÕn önemi yoktur. Sisteme, do÷al olarak, haksÕz ve kasten girilmiú olmasÕ suçun oluúmasÕ için yeterlidir.
økinci fÕkraya göre, birinci fÕkrada tanÕmlanan ¿illerin bedeli karúÕlÕ÷Õ yararlanÕlabilen sistemler hakkÕnda iúlenmesi, bu suç açÕsÕndan daha az ceza ile cezalandÕrÕlmayÕ gerektirmektedir.
Üçüncü fÕkrada, bu suçun neticesi sebebiyle a÷ÕrlaúmÕú hâli düzenlenmiútir. Birinci fÕkrada tanÕmlanan suçun iúlenmesi nedeniyle sistemin içerdi÷i verilerin yok olmasÕ veya
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Siber Suç Sözleúmesi”ndeki “kanunsuz eriúim” baúlÕklÕ 12. maddeye paralel bir düzenleme Türk Hukuku’na aktarÕlmÕútÕr.
Suçun düzenlenmesine bakÕlÕrsa “biliúim sistemine girmenin” yanÕ sÕra “orada
kalmaya devam etmek” úeklindeki iki eylemin birlikte gerçekleúmesi gereklidir.
Madde gerekçesinde girmek veya orada kalmak úeklindeki ifade kanunlaúan düzenlemeye aykÕrÕdÕr. Yani sadece sisteme girmek suç de÷ildir. Suçun maddi unsuru olan girmek ve kalmak eylemlerinin ikisinin de gerçekleúmesi gerekir. Bu suç
bir tehlike suçudur. Yani, zararÕn ortaya çÕkmasÕ gerekmez, zarar verme tehlikesi
yeterlidir. Biliúim sistemindeki veri ve bilgilerin gizlili÷inin ihlali ve ö÷renilme olasÕlÕ÷Õ cezalandÕrÕlmaktadÕr. Ekonomik yaúamda bu suç, daha çok úirketlerin iç yazÕúmalarÕna ulaúmak ve ticari sÕrlarÕna ulaúmak için kullanÕlmaktadÕr. Bu suç aynÕ
zamanda temadi eden bir suçtur. Sistemde kalmanÕn bir müddet sürmesi gerekmektedir. E÷er zaman zaman sisteme girilip orada kalÕnÕyor ve çÕkÕlÕyorsa her eylem ayrÕ ayrÕ de÷il, zincirleme suç mantÕ÷Õnda cezalandÕrma gerçekleúir. Bu suç
için önemli bir konu da, orada kalmanÕn ne kadar sürmesi gerekti÷idir. Bu suç ile
sistem sahibi ya da kullanÕcÕsÕnÕn özel hayatÕ, mülkiyet ya da meslek sÕrlarÕ korunmaya çalÕúÕldÕ÷Õndan bu de÷erleri ihlal edecek kadar kalÕnmÕú olmasÕ yeterlidir. Sistemdeki kiúisel bilgiler içeren unsurlar, sahibinin hukuk tarafÕndan korunan
kiúisel alanÕ içerisinde yer alÕr. Kiúi, açÕkça izin vermedikçe üçüncü úahÕslarÕn bu
unsurlarÕ kullanmasÕ, kopyalamasÕ, almasÕ veya aktarmasÕ hukuken mümkün de÷ildir. Hâkim her olayda takdir yetkisini kullanacaktÕr. E÷er sÕrlar ö÷renilmeden çÕkÕlmÕúsa, fail teúebbüsten cezalandÕrÕlÕr. Bu suç a÷ sistemleri kullanÕlarak gerçekleúebilece÷i gibi fiziken biliúim sistemine temasla da gerçekleúebilir.193
Suçun unsurlarÕndan di÷eri “hukuka aykÕrÕlÕk”tÕr. Hukuka aykÕrÕlÕk kÕsaca, hukuk
kurallarÕ ile korunan hak ve yarara yönelmiú ve bütün hukuk düzeni ile çatÕúan saldÕrÕ olarak tanÕmlanabilir.
Hukuka aykÕrÕlÕ÷Õ ortadan kaldÕran unsurlardan birisi de “rÕza”dÕr. Sahibi ya da
kullanÕcÕsÕ biliúim sistemine girilmesine rÕza göstermiú veya izin vermiúse verilen
izin veya gösterilen rÕzaya paralel olarak ve de bu kapsamÕ aúmamak kaydÕyla hukuka aykÕrÕlÕk ortadan kalkar ve suç oluúmaz. RÕza ya da izin kapsamÕ aúÕlmÕúsa,
örne÷in rÕza sonucu elde edilen úifrelerle veya yerleútirilen “virüs” veya “Truva atlarÕ” ile rÕza sona erdikten sonra sisteme girilmeye devam ediliyor veya “çÕktÕk” deyip kiúi kandÕrÕlÕyor ve orada kalÕnÕyorsa bu aúamada suç gerçekleúmiú olur. Hata,
hile veya tehditle alÕnan rÕza hukuka aykÕrÕlÕ÷Õ ortadan kaldÕrmaz ve yine suç iúlenir. Mesela bilgisayarÕ veya programÕ onaraca÷Õz deyip yahut tanÕtÕm amaçlÕ bir

193

de÷iúmesi hâlinde failin, suçun temel úekline nazaran daha a÷Õr ceza ile cezalandÕrÕlmasÕ öngörülmüútür. Dikkat edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri
yok etmek veya de÷iútirmek kastÕyla hareket etmemesi gerekir. Sistem içindeki bütün
soyut unsurlar, fÕkrada geçen “veri” teriminin kapsamÕndadÕr. Bkz. http://www.ceza-bb.
adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc (22.04.2010)
Levent Kurt, s.153
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program verilip hile ile sisteme girilip, sonrada orada kalÕnÕyorsa suç gerçekleúmektedir. RÕzanÕn yanÕnda hukuka aykÕrÕlÕ÷Õ ortadan kaldÕran di÷er nedenler; kanunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, meúru müdafaa ve bir hakkÕn kullanÕlmasÕ olarak sayÕlabilir. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ halinde suç oluúmaz. Bu nedenlere
ÕztÕrar halini, zorda kalÕú halini de ekleyebiliriz. IztÕrar kusurlulu÷u kaldÕrdÕ÷Õndan ilgili fail cezadan kurtulacaktÕr.194
Kusur kalkÕnca suçtaki iradilik ortadan kalkaca÷Õndan manevi unsur eksikli÷i nedeniyle fail ceza almaktan kurtulur. øradilik failin biliúim sistemine girmeyi ve orada
kalmayÕ bilmesi ve istemesi, dolayÕsÕyla kastÕdÕr. Suçun kasten iúlenece÷i madde
gerekçesinde belirtilmiútir. Bu sebeple yanlÕúlÕkla sisteme giren ve kalan ya da sahibinin test etmesi için kiralayÕp sisteme giren ve kalan kiúiler açÕsÕndan hukuka
aykÕrÕlÕk yoktur.
Türk Ceza Kanunu 243. maddenin ikinci fÕkrasÕ “yukarÕdaki fÕkrada tanÕmlanan fiillerin bedeli karúÕlÕ÷Õ yararlanÕlabilen sistemler hakkÕnda iúlenmesi halinde, verilecek ceza yarÕ oranÕna kadar indirilir” düzenlemesi ile hafifletici bir sebep ortaya koymuútur. Bunun nedeni ise özel kiúilere ait biliúim sistemine girme
halinde ihlal edilen hukuki yararÕn, bedeli karúÕlÕ÷Õ yararlanÕlan sistemlere girilmek ve orada kalÕnmak suretiyle ihlal edilen hukuki yarardan daha ziyade korunmak istenmesidir.195
Maddenin son fÕkrasÕ ise, biliúim sistemine girmek ve orada kalmak “nedeniyle
sistemin içerdi÷i veriler yok olur veya de÷iúirse, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunur” diyerek a÷ÕrlaútÕrÕcÕ bir sebep getirmiútir. E÷er fail verilerin sisteme girme ve orada kalma yerine veya ona ek olarak verilerin yok olmasÕ veya
de÷iúmesi kastÕyla hareket ediyorsa bu durumda 243/3 deki suç yerine 244/2 maddesinde tanÕmlanan suç oluúacaktÕr.196
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de÷iútirme suçu:
Türk Ceza Kanunu madde 244’de, “bir biliúim sisteminin iúleyiúini engelleyen
veya bozan kiúi, bir yÕldan beú yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr” denmektedir. Bu madde “Avrupa Siber Suç Sözleúmesi”nin “sistem engellemeleri” baúlÕklÕ
5. maddesine paralel bir iç hukuk düzenlemesidir. Mülkiyet hakkÕ bu düzenleme
ile korunmaktadÕr197.
194
195
196
197

Levent Kurt, s.156-158
Levent Kurt, s.147
Levent Kurt, s.159
Türk Ceza Kanunu 244. madde gerekçesi úöyledir: Madde 244.– Maddenin birinci fÕkrasÕnda bir biliúim sisteminin iúleyiúini engelleme, bozma, sisteme hukuka aykÕrÕ olarak
veri yerleútirme, var olan verileri baúka bir yere gönderme, eriúilmez kÕlma, de÷iútirme
ve yok etme ¿illeri, suç olarak tanÕmlanmaktadÕr. Böylece sistemlere yöneltilen Õzrar ¿illeri özel bir suç hâline getirilmiútir. AracÕn ¿zik varlÕ÷Õ ve iúlemesini sa÷layan bütün di-
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Sistemin engellenmesi teriminden, gere÷i gibi çalÕúmasÕnÕn önlenmesi, faaliyet
ve kapasitesinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, sistemin iúleyiúinin yavaúlatÕlmasÕ ya da tamamen kilitlenme noktasÕna getirilmesi anlaúÕlmalÕdÕr. Bozulma kavramÕndan ise sistemin engellenmesi halinin en üst noktasÕ olan durma noktasÕndan daha ileri olarak sistemin çökertilmesi, zarara u÷ratÕlmasÕ, iúlemez hale getirilmesi, hatta fiziki
olarak dahi zarar verilmesi anlaúÕlmalÕdÕr.198
Bu konuda kesinleúmiú bir yargÕ kararÕ örne÷i úu úekildedir: ”SanÕklarÕn, oluúa
uygun olarak sübutu kabul edilen önceden hazÕrladÕklarÕ tertibatla úikâyetçilere ait
bankamatik kartlarÕnÕn ATM makinesine sÕkÕúmasÕnÕ sa÷layÕp, yine ATM kabinine
monte ettikleri, içinde cep telefonu bulunan duvar tipi telefonu arayÕp, kendisini
banka görevlisi olarak tanÕtÕp kartÕ iptal edece÷i bahanesi ile bankamatik kartÕnÕn
úifresini de ö÷renip, ATM makinesinden ayrÕlmalarÕnÕ müteakip hile ve desiselerle
ele geçirip úifresini ö÷rendikleri bankamatik kartlarÕyla para çekmekten ibaret eylemlerinin 765 SayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nun 504/3. (5237 SayÕlÕ Türk Ceza Kanunu 244/1) maddesinde yazÕlÕ suçu oluúturdu÷u gözetilmeden, biliúim suçu kabul edilerek yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕ,..”199
Sistemin ve madde 244/2’de belirtilen verilerin tahribine ve bozulmasÕna yol
açan ilk anda aklÕmÕza gelen eylem úekilleri ise úunlardÕr: (Bunlar teknolojinin geliúmesi ile çeúitlenmektedirler.) Bug-Ware: YanlÕú mantÕk akÕúÕ ve program parçalarÕnÕn uygun olmayan bir úekilde bir araya getirilmesi nedeniyle istemeyerek de
olsa donanÕmlara ve verilere zarar verebilirler. Software Bombs: Bir virüs çeúididir. Sisteme girerek verilere çarpÕp yok ederler. Time Bombs: Belirlenen zamanda
patlayan ve sistemi tamamen veya kÕsmen bozan programlardÕr. Rabbits: Bilgisayar virüsüne benzerler ve ço÷alarak sistemi, verileri bozarlar. 200
Suçun maddi unsuru, biliúim sisteminin iúleyiúinin engellenmesi veya bozulmasÕdÕr. Engelleme veya bozma eylemlerinin herhangi birinin yapÕlmasÕ suç için yeterlidir. Engelleme veya bozma dÕúarÕdan a÷ sistemleri kullanÕlarak veya failin bilgisa-
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200

÷er unsurlarÕ, söz konusu suçun konusunu oluúturmaktadÕr. FÕkrada seçimlik hareketli
bir suç meydana getirilmiútir.
økinci fÕkrada, bu ¿illerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluúuna ait biliúim sistemi hakkÕnda iúlenmesi hâlinde, verilecek cezanÕn artÕrÕlmasÕ öngörülmüútür.
Üçüncü fÕkrada ise, bir ve ikinci fÕkralarda tanÕmlanan ¿illerin iúlenmesi suretiyle kiúinin
kendisine veya baúkasÕna yarar sa÷lamasÕ, ceza yaptÕrÕmÕ altÕna alÕnmÕútÕr. Ancak, bu
fÕkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, ¿ilin daha a÷Õr cezayÕ gerektiren
baúka bir suç oluúturmamasÕ gerekir. Bu bakÕmdan, ¿ilin örne÷in dolandÕrÕcÕlÕk, hÕrsÕzlÕk,
güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu oluúturmasÕ hâlinde, bu fÕkra hükmüne
istinaden cezaya hükmedilmeyecektir. Bkz. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/
maddegerekce.doc (22.04.2010)
Levent Kurt, s.161
YargÕtay 2.C.D. 20.09.2006 tarihli ve 2696-7334 sayÕlÕ kararÕ
Rahúan Atasoy, Bilgisayar SuçlarÕ (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com
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yara fiziken temas etmesi yollarÕyla gerçekleútirilebilir. E÷er tek bir fiille her iki suç
da gerçekleúmiúse bu durumda “fikri içtima ilkesi” gere÷i cezasÕ en a÷Õr olan eylemin cezasÕ verilir. Bu suça örnek olarak “hacker” faaliyetlerini gösterebiliriz.
244. maddenin ilk fÕkrasÕndaki suça iliúkin eylemin hukuka aykÕrÕ olmasÕ gerekmektedir. Bu nedenle bir web sitesinin birilerine sürekli hakaret sebebiyle onlar tarafÕndan fiziken engellenmesi ilk bakÕúta suçmuú gibi görünse de hukuka aykÕrÕlÕk
unsuru olmadÕ÷Õndan suç de÷ildir.
Bu suç için sonucu bilmek ve istemek úeklindeki genel kasÕt yeterlidir.
Kanun’un 244. maddesinin ikinci fÕkrasÕ “bir biliúim sistemindeki verileri bozan,
yok eden, de÷iútiren veya eriúilmez kÕlan, sisteme veri yerleútiren, var olan verileri
baúka bir yere gönderen kiúi, altÕ aydan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr” úeklinde düzenlenmiútir. Maddenin ilk fÕkrasÕnda biliúim sistemdeki “iúleyiú” özne
alÕnmÕúken bu suçta “veri” özne alÕnmaktadÕr. Avrupa Siber Suç Sözleúmesi’nin
“veriye müdahale” baúlÕklÕ 5. maddesine paralel bir iç hukuk düzenlemesi bu suç
ile sa÷lanmaktadÕr. Veri ile anlatÕlan, bilgisayardaki her bir programÕn parçalarÕ ve
sistemde bulunan dosyalardaki ses, görüntü, yazÕ gibi unsurlardÕr. Hem mülkiyet
hakkÕ ve hem de kiúisel bilgiler ve özel yaúam korunmaktadÕr. Suçun maddi unsuru
verilerin bozulmasÕ, yok edilmesi, de÷iútirilmesi veya eriúilmez kÕlÕnmasÕ gibi 244/1
düzenlemesine benzer eylemlerdir. Bunlardan birinin gerçekleúmiú olmasÕ cezalandÕrma için yeterlidir. Bu fÕkra uyarÕnca sisteme veri yerleútirme bir baúka suçtur. Ancak burada bilgisayar virüsleri ile ilgili herhangi bir açÕklÕk bulunmamaktadÕr. Fakat
maddeyi hukuken ve teknik olarak do÷ru bir úekilde yorumlayacak olursak, virüs
adÕ verilen programlarÕn da sistemin iúlemesine engel olucu nitelikte kabul edildiklerine göre madde kapsamÕ içerisinde düúünülmesi yanlÕú olmaz. 201
Yine bu fÕkrada sistemdeki var olan verileri baúka yere gönderme eylemi de
ayrÕ bir suç olarak düzenlenmiútir. Özellikle virüs gönderme úeklinde verilerin bozulmasÕ veya yok olmasÕ sonucunu oluúturan eylemler bu madde kapsamÕna giren bir suçtur. Yine fiziki olarak bilgisayara müdahale edilmesi yoluyla bilgisayara
veya parçalarÕna yapÕlan eylemle içindeki verilerin bozulmasÕ ya da yok edilmesi
bu suç kapsamÕna girer. Su veya elektrik faturalarÕnÕ bilgisayara girerek de÷iútiren
kiúilerin eylemleri veri de÷iútirme ve veri yerleútirme suçudur. YargÕtay, Üniversite
Giriú SÕnavÕ’nda sistemi de÷iútirenlere bu suçun cezasÕnÕ vermiútir. Fail, devlet hesabÕna çalÕúan bir memursa ceza arttÕrÕlÕr.202
Türk Ceza Kanunu 244. maddede sistemden bir bilgi veya verinin ele geçirilmesi suçunun düzenlenmemesi büyük bir eksikliktir. Eski Türk Ceza Kanunu 525/a
201

202

Rahúan Atasoy Bilgisayar SuçlarÕ (Bölüm 1), ve Ali Osman Özdilek, ønternet ve Hukuk,
østanbul, 2002, s. 189
YÕlmaz YazÕcÕo÷lu s 277 vd.
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bendinde bu düzenleme vardÕ ve çok yararlÕydÕ. Türk Ceza Kanunu de÷iútirilirken
bu düzenleme unutulmuútur.
Kiúiler arasÕndaki internet ortamÕnda e-mail, telefon, chat veya haber gruplarÕ
aracÕlÕ÷Õyla yapÕlan haberleúmenin yahut bir internet web sayfasÕndan yapÕlan basÕn ve yayÕn faaliyetinin birtakÕm virüsler göndererek ya da sisteme müdahale edilerek engellenmesi veya verilerin eriúilmez kÕlÕnmasÕ, Türk Ceza Kanunu 244. maddesinin birinci ve ikinci fÕkralarÕnda düzenlenen suça bir baúka örnektir.
Burada önemli bir konu ise web sitesi içindeki bilgilerdir. Kiúiler, kendileri hakkÕnda hakaret içeren ya da suçlayÕcÕ beyanlar bulunan web sitelerine karúÕ, harekete geçerek kendileri hakkÕndaki verileri bozarlarsa veya de÷iútirirlerse suç iúlemiú olmazlar. Çünkü bu suç açÕsÕndan da meúru müdafaa hali hukuka uygunluk
sebebidir. Bu maddede sayÕlan eylemlerin hukuka aykÕrÕ olmasÕ cezalandÕrma için
gerekli bir úarttÕr. Bu suç için ayrÕca suçun manevi unsuru olan genel kasÕt yani
eylemi bilme ve isteme gereklidir.
244. maddede fark edilece÷i gibi sekiz adet suç tipi bulunmaktadÕr. Bir eylemle
bu suçlardan birden fazlasÕ mesela üç tanesi gerçekleúebilir. Bu durumda Ceza
Hukuku genel teorisine göre, karma suç kapsamÕnda birden fazla suç oluúmaz,
en a÷Õr cezasÕ olan suç oluúur ve cezasÕ en a÷Õr olan suçun cezasÕ verilir, “her bir
suç ayrÕ ayrÕ iúlendi” denerek ayrÕ cezalar verilmez.203
Türk Ceza Kanunu 244/2 deki “var olan verileri baúka yere gönderme” suçu
e÷er kiúisel bilgiler içeren belgeler ve e-postalar hakkÕnda de÷il fikir ve sanat
eserleri hakkÕnda ortaya çÕkmÕú olursa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72.
maddesinde düzenlenen ço÷altma yoluyla eser sahibinin mali hakkÕna tecavüz
ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesindeki haksÕz rekabet suçlarÕ birbiri ile
yarÕúÕr. Yani bir fiille birden fazla Kanun’a göre cezalandÕrma olayÕ do÷maktadÕr.
YargÕtay bir kararÕ ile, ço÷altma olayÕnda Türk Ticaret Kanunu’nun haksÕz rekabet hükümleri de÷il Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve (úimdi yürürlükten kaldÕrÕlmÕú olan) 3257 sayÕlÕ Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu’ndaki hükümlerin uygulanaca÷ÕnÕ söylemekle beraber, henüz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ile Türk Ceza Kanunu (TCK) arasÕnda bir tercih yapmamÕútÕ. Ancak “non bis in
idem” úeklindeki evrensel ceza kuralÕ gere÷ince ve fikri içtima hükümleri do÷rultusunda ve dahi Türk Ceza Kanunu madde 5’deki “bu Kanunun genel hükümleri,
özel ceza kanunlarÕ ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkÕnda da uygulanÕr”
hükmü ve 44. maddedeki “iúledi÷i bir fiil ile birden fazla farklÕ suçun oluúmasÕna
sebebiyet veren kiúi, bunlardan en a÷Õr cezayÕ gerektiren suçtan dolayÕ cezalandÕrÕlÕr” hükmü gere÷ince sorun çözümü kolaydÕr. Sonuç olarak hangi Kanundaki ceza maddesi daha a÷Õr ise o madde gere÷ince ceza verilir. Her bir suç
için ayrÕ cezalar verilmez.
203
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Türk Ceza Kanunu 244. maddenin üçüncü fÕkrasÕ “bu fiillerin bir banka veya
kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluúuna ait biliúim sistemi üzerinde
iúlenmesi halinde, verilecek ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr” demektedir. Bu düzenleme
a÷ÕrlaútÕrÕcÕ bir úarttÕr. Türk Ceza Kanunu 244. maddedeki ilk iki fÕkrada sayÕlan; bir
biliúim sisteminin iúleyiúini engelleme veya bozma eylemleri ile bir biliúim sistemindeki verileri bozma, yok etme, de÷iútirme veya eriúilmez kÕlma, sisteme veri yerleútirme yahut var olan verileri baúka bir yere gönderme eylemleri; banka, kredi, kamu
kurumu veya kuruluúunun biliúim sisteminde gerçekleúmiúse ceza yarÕ oranÕnda
arttÕrÕlmaktadÕr. Banka hesaplarÕna girerek miktarlarÕ de÷iútirenlerin, nüfus müdürlü÷ü ya da üniversite kayÕtlarÕna girerek kayÕtlarÕ de÷iútirenlerin eylemleri veri de÷iútirme ve veri yerleútirme suçunun a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú halidir.
244. maddenin dördüncü fÕkrasÕnda “YukarÕdaki fÕkralarda tanÕmlanan fiillerin iúlenmesi suretiyle kiúinin kendisinin veya baúkasÕnÕn yararÕna haksÕz bir çÕkar sa÷lamasÕnÕn baúka bir suç oluúturmamasÕ halinde, iki yÕldan altÕ yÕla kadar hapis ve
beú bin güne kadar adli para cezasÕna hükmolunur” düzenlemesi vardÕr. Bu hüküm suçun a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú úekilde cezalandÕrÕlmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Türk Ceza Kanunu 244. maddedeki ilk iki fÕkrada sayÕlan; bir biliúim sisteminin iúleyiúini engelleme veya bozma eylemleri ile bir biliúim sistemindeki verileri bozma, yok etme,
de÷iútirme veya eriúilmez kÕlma, sisteme veri yerleútirme yahut var olan verileri
baúka bir yere gönderme eylemleri sonucu; fail ya da bir baúkasÕ yararÕna haksÕz
bir çÕkar sa÷lanmÕúsa ceza arttÕrÕlmaktadÕr. Ancak burada “bu eylemlerin bir baúka
suç oluúturma” istisnasÕ bulunmaktadÕr. ølgili maddenin gerekçesine baktÕ÷ÕmÕzda,
e÷er eylem dolandÕrÕcÕlÕk, zimmet, güveni kötüye kullanma veya hÕrsÕzlÕk suçu olarak kabul ediliyorsa o zaman Türk Ceza Kanunu 244/4’e göre cezalandÕrma de÷il
di÷er suçlara göre cezalandÕrma gerçekleúecektir.
Biliúim alanÕnda önceki Türk Ceza Kanunu (TCK) (765 SayÕlÕ) dönemine
iliúkin bazÕ YargÕtay kararlarÕ da úu úekildedir204:
“765 s. Türk Ceza Kanunu madde 525/b SanÕk Ayhan Biçer’in, sahte isimlerle
açtÕrdÕ÷Õ banka hesaplarÕna, müúterilerin úifre ve gizli bilgilerini ö÷renerek, internet bankacÕlÕ÷Õ hizmeti yoluyla yakÕnanlar N. G. ve H. N. ø.’in hesaplarÕndan para
havale etmesi eylemlerinin Türk Ceza Kanunu 525/b-2. maddesinde düzenlenen
suçlarÕ oluúturdu÷u gözetilmeden yazÕlÕ biçimde hüküm kurulmasÕ,205”
“Emekli SandÕ÷Õ Genel Müdürlü÷ü’nün resmi reçetelerde öngörülen ilaç doz uygulamalarÕnÕn takibi için bilgisayara iúledi÷i verileri yanÕltmak amacÕ ile eczacÕ olan
sanÕ÷Õn, K. T., T. D., ø. A., A. A., N. A. ve H.H. M. isimli hastalarÕn reçetelerine yazÕlan bazÕ ilaç ve tÕbbi malzeme miktarlarÕnÕ katÕlan kurumun bilgisayardaki reçete
204

205

Bkz. Sinan Esen, AnlatÕmlÕ øçtihatlÕ MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, Belgelerde Sahtecilik, Biliúim AlanÕnda Suçlar, Adalet yayÕnlarÕ, 2007, sf. 637-638.
6.CD 23.2.2004 6249/1797
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bilgileri bölümüne fazla girdi÷i ve bu úekilde bilgisayardan onay alÕnmasÕ suretiyle
önerilen ilaç ve malzemenin daha kÕsa zamanda satÕlmasÕna olanak sa÷layarak
haksÕz çÕkar sa÷ladÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕ karúÕsÕnda; anÕlan reçetelere iliúkin eylemin
Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2 ve 80.maddelerinde yazÕlÕ suçu oluúturdu÷u düúünülmeden yazÕk úekilde uygulama yapÕlmasÕ,206”
“ SanÕklarÕn internet üzerinden ele geçirdikleri kredi kartÕ bilgilerini kullanarak
sanal ortamda alÕúveriú yapmÕú gibi kart sahiplerinin hesaplarÕndan kendi hesaplarÕna para aktarmalarÕndan ibaret eylemlerinde, kart ma÷durlarÕ veya bir baúkasÕ ile
görüúerek bu kiúileri hile ve desise yoluyla yanÕltma ve kandÕrmalarÕnÕn söz konusu
olmadÕ÷Õ, úahÕslarÕn kiúiliklerinin kredi kartÕ numarasÕndan ibaret olup, tüm iúlemlerin sanal ortamda gerçekleúti÷i oluúa uygun úekilde kabul edilmiú olmasÕna göre,
olayda dolandÕrÕcÕlÕk suçunun unsurlarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ, eylemin teselsül eden biliúim suçu oldu÷u ve Türk Ceza Kanunu.’nun 525/b-2 ve 80. maddeleri uyarÕnca
cezalandÕrÕlmalarÕ gerekti÷i gözetilmeden yazdÕ úekilde hüküm kurulmasÕ,207”
“ùikayetçilerin internet bankacÕlÕ÷Õnda kullandÕklarÕ úifreleri kiúisel bilgisayarlarÕna
internet aracÕlÕ÷Õ ile girerek ö÷renen sanÕklarÕn, muhatap bankayÕ arayarak úifreleri de÷iútirdikten soma úikayetçilerin hesaplarÕnda bulunan paralarÕ daha önceden
sahte kimlik kullanarak açtÕrdÕklarÕ banka hesaplarÕna ve döviz bürolarÕnÕn hesaplarÕna göndererek almak úeklindeki eylemlerinin Türk Ceza Kanunu. 525/b-2. madde
ve bendi kapsamÕnda oldu÷u gözetilmeden yazÕk úekilde Türk Ceza Kanunu’nun
79.maddesi delaletiyle aynÕ yasarÕm 504/3. maddesi uyarÕnca ceza tayini208”
“KullanÕcÕsÕnÕn bilgisayarda iúlem yapmasÕnÕ sa÷layan verileri kendine haksÕz
çÕkar sa÷layacak biçimde de÷iútiren sanÕ÷Õn eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun
525/b-l maddesinde yazÕlÕ cezalarÕn üst sÕnÕrÕ itibariyle, aynÕ kanunun 102/3-104/2
maddeleri kapsamÕnda kaldÕ÷Õ dikkate alÕnmadan, yazÕlÕ úekilde karar verilmesi”209
Banka ve kredi kartlarÕna iliúkin suçlar:
Türk Ceza Kanunu’nda biliúim suçlarÕ düzenlenirken bu bölüme 245. madde ile
“banka ve kredi kartlarÕnÕn kötüye kullanÕlmasÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda suç ve cezasÕ eklenmiútir. Bu suç bugünkü uygulamasÕ itibarÕyla biliúim sistemleri kullanÕlarak yapÕldÕ÷Õndan çalÕúmaya dâhil edilmiútir. Bu maddenin metninde biliúim sistemleri kullanÕlmasÕ suçun unsurlarÕ arasÕnda sayÕlmamÕú ve biliúim sistemi ibaresi madde
metninde koyulmamÕútÕr. Fakat, suç daha çok ulusal veya uluslararasÕ kiúi ve gruplarÕn; biliúim sistemleri kullanarak, çeúitli kiúi ve kuruluúlarÕn biliúim sistemlerine girmesi sonucu kredi kartÕ veya banka bilgilerinin ele geçirilmesi ile baúlamaktadÕr. Bu
bilgiler kategorize edildikten sonra ya banka ve kredi kartlarÕ sahte olarak oluútu206
207
208
209

6.CD 30.1.2004 6583/771
2.CD 24.08.2004 7232/6291
ll.CD 13.10.2004 8148/7345
6.CD 15.10.2002 8246/117112
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rulmakta ve bu kartlarla alÕúveriú yapÕlmakta veya ATM’lerden para çekilmektedir.
Tüm Dünya’da çok sÕk rastlanan bu suçla ilgili madde metni úu úekildedir.
“Madde 245 - (De÷iúik madde: 29/06/2005-5377 S.K./27.mad)
(1) BaúkasÕna ait bir banka veya kredi kartÕnÕ, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartÕn kendisine verilmesi gereken kiúinin rÕzasÕ olmaksÕzÕn bunu kullanarak veya kullandÕrtarak kendisine veya baúkasÕna yarar sa÷larsa, üç yÕldan altÕ yÕla kadar hapis ve beúbin
güne kadar adlî para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(2) BaúkalarÕna ait banka hesaplarÕyla iliúkilendirilerek sahte banka veya kredi kartÕ
üreten, satan, devreden, satÕn alan veya kabul eden kiúi üç yÕldan yedi yÕla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(3) Sahte oluúturulan veya üzerinde sahtecilik yapÕlan bir banka veya kredi kartÕnÕ kullanmak suretiyle kendisine veya baúkasÕna yarar sa÷layan kiúi, fiil daha
a÷Õr cezayÕ gerektiren baúka bir suç oluúturmadÕ÷Õ takdirde, dört yÕldan sekiz
yÕla kadar hapis ve beúbin güne kadar adlî para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(4) Birinci fÕkrada yer alan suçun;
a) HaklarÕnda ayrÕlÕk kararÕ verilmemiú eúlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayÕn hÕsÕmlarÕndan birinin veya
evlat edinen veya evlâtlÕ÷Õn,
c) AynÕ konutta beraber yaúayan kardeúlerden birinin, ZararÕna olarak iúlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkÕnda cezaya hükmolunmaz.210”
210

Türk Ceza Kanunu, Kanun no: 5237, Kabul Tarihi: 26.9.2004. Resmi Gazete 12/10/2004/25611.
Kanun’un sözkonusu 245. maddesinin gerekçesi úu úekildedir: Madde 245.– Madde,
banka veya kredi kartlarÕnÕn hukuka aykÕrÕ olarak kullanÕlmasÕ suretiyle bankalarÕn veya
kredi sahiplerinin zarara sokulmasÕnÕ, bu yolla çÕkar sa÷lanmasÕnÕ önlemek ve failleri cezalandÕrmak amacÕyla kaleme alÕnmÕútÕr.
Banka kartÕ, bankanÕn kurdu÷u sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sa÷lamaktadÕr. Bu
kart, saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yardÕmÕ olmadan, kart sahibinin kendi hesabÕndan para çekmesini sa÷lamaktadÕr.
Kredi kartlarÕ ise, banka ile kendisine kart verilen kiúi arasÕnda yapÕlmÕú bir sözleúme
gere÷ince, kiúinin bankanÕn belirli koúullarla sa÷ladÕ÷Õ kredi olana÷ÕnÕ kullanmasÕnÕ sa÷layan araçtÕr.
øúte bu kartlarÕn kötüye kullanÕlmalarÕ, söz konusu maddede suç olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Maddeye göre, aúa÷Õdaki úekillerde gerçekleútirilen hareketler bu suçu oluúturmaktadÕr:
1. BaúkasÕna ait bir banka veya kredi kartÕnÕn, her ne suretle olursa olsun ele geçirilmesinden sonra, sahibinin rÕzasÕ bulunmaksÕzÕn kullanÕlmasÕ veya kullandÕrttÕrÕlmasÕ
ve bu suretle failin kendisine veya baúkasÕna haksÕz yarar sa÷lamasÕ.
2. AynÕ ¿ilin, aynÕ koúullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kartÕnÕn
bunu elinde bulunduran kimse tarafÕndan kullanÕlmasÕ veya kullandÕrttÕrÕlmasÕ; söz
gelimi kartÕ sahibine vermekle görevli banka memurunun kartÕ kendi veya baúkasÕ
yararÕna kullanmasÕ.
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Bu suçta belirtilen “banka kartÕ” ifadesi ile belirtilen kart; bankalarÕn müúterilerine, kart hamilinin do÷rudan bankadaki vadesiz hesabÕna ba÷lÕ olarak verdikleri
kartlardÕr211. Bu kartlar, hamiline, havale, EFT, para yatÕrma ve çekme, döviz alma
ve satma, hisse senedi alma ve satma ve fon iúlemleri gibi iúlemleri söz konusu
banka hesabÕnÕ kullanarak ve banka hesabÕna ve parasÕna ba÷ÕmlÕ olarak ATM
cihazlarÕndan iúlem yapmaya imkan verir. “Kredi kartÕ” ise; banka veya kredi kuruluúlarÕ tarafÕndan verilen, ilgili banka veya kredi kuruluúunda hesabÕ varsa banka
kartÕnda belirtilen tüm iúlemleri yapabilen ve buna ek olarak kendisine tahsis edilmiú kredi limiti içinde nakit kredi ve alÕúveriú kredisi ile kredi kullanmaya ve para
çekip alÕúveriú yapmaya imkan verir. Bir baúka tanÕma göre de kredi kartÕ, bankalarÕn ve bazÕ finansman kuruluúlarÕnÕn müúterilerine verdi÷i, anlaúmalÕ POS cihazÕ bulunan alÕúveriú noktalarÕnda ödeme amaçlÕ veya banka ATM’lerinden nakit avans çekmek amaçlÕ kullanÕlabilen, yapÕlan harcamalarÕn aylÕk olarak bankaya
tek seferde ya da taksitlerle ödenmek zorunda olundu÷u, nakit paraya alternatif
bir ödeme aracÕdÕr212.
Öngörülen bu suçla kredi kartÕ sahibi, banka, kredi kuruluúu veya bunlarÕ sigorta
eden sigorta kuruluúunun zararÕna haksÕz menfaat sa÷layan kiúilerin söz konusu fiillerinin ve ça÷daú teknolojinin insana sundu÷u biliúim sistemlerinin mala karúÕ suçlarÕn iúlemesinde kullanÕlmasÕnÕn önlenmesi amaçlanmaktadÕr. Bu suçla mülkiyet
hakkÕ korunurken; daha çok internet veya bilgisayar sistemleri kullanÕlarak hÕrsÕzlÕk, inancÕ kötüye kullanma ve dolandÕrÕcÕlÕk cezalandÕrÕlmaktadÕr.213
Bu konumda karúÕmÕza “bilgisayar dolandÕrÕcÕlÕ÷Õ” tabiri çÕkmaktadÕr. Sisteme
yanlÕú veya eksik bilgiler verilmek sureti ile faile yarar sa÷layacak úekilde veriler
elde edilmek üzere giriúilen eylemlere bilgisayar dolandÕrÕcÕlÕ÷Õ denilmektedir. Ancak bilgisayarlar insanlar gibi irade sahibi oluúumlar olmadÕklarÕndan, iradesi etkilenip, hile, yalan ve desise ile yanÕltÕlamayacaklarÕndan bu eylemler klasik dolandÕrÕcÕlÕk cürümünün unsurlarÕnÕ oluúturmazlar.214
Bu suçlar Eski Ceza Kanunu’ndaki 525/b-2 maddesi ile “bilgileri otomatik iúleme
tabi tutmuú bir sistemi kullanarak kendisi veya baúkasÕ lehine hukuka aykÕrÕ yarar

211
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214

AslÕnda hÕrsÕzlÕk, dolandÕrÕcÕlÕk, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarÕnÕn ratio
legis’lerinin tümünü de içeren bu ¿illerin, duraksamalarÕ ve içtihat farklÕlÕklarÕnÕ önlemek
amacÕyla, ba÷ÕmsÕz suç hâline getirilmeleri uygun görülmüútür.
Maddenin ikinci fÕkrasÕna göre; birinci fÕkrada belirtilen ¿illerin, oluúturulmuú sahte bir
banka veya kredi kartÕnÕ kullanmak suretiyle iúlenmesi, daha a÷Õr ceza ile cezalandÕrÕlmayÕ gerektirmektedir. Ancak, bu fÕkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi
için, ¿ilin daha a÷Õr cezayÕ gerektiren baúka bir suç oluúturmamasÕ gerekir. http://www.
ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc (22.04.2010)
http://www.bkm.com.tr/pano/arsiv/2004_01.pdf (23.04.2010)
http://74.125.77.132/search?q=cache:Smgy38LZvPgJ:neoturk.blogcu.com/kredi-karti-n
edir/3685602+kredi+karti+nedir&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (23.04.2010)
YÕlmaz YazÕcÕo÷lu, Bilgisayar SuçlarÕ, østanbul, 1997, s 268 vd.
Rahúan Atasoy, Bilgisayar SuçlarÕ (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com
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sa÷lama” suçuna benzemektedir. Eski Kanun zamanÕnda bu suçlar o kadar çok
iúlenmiútir ki bu suçun yaygÕnlaúmasÕnÕ önlemek için yeni Türk Ceza Kanunu’nda
kredi kartÕ sahtekârlÕ÷Õna özgü olarak geliútirilmiú bir metinle 245. madde düzenlenmiútir.
Bu suç, ilgili maddeye bakÕldÕ÷Õnda mutlaka “sahte” veya “düzgün” bir banka
veya kredi kartÕ kullanmayÕ úart koúmaktadÕr. Ancak bu suç ile benzer olan banka
veya kredi kartÕ kullanmadan kiúilerin hesap numaralarÕnÕ veya úifrelerini ö÷renmek yoluyla hesaplarÕndan para çekilmesine veya internetten banka ve kredi kart
numaralarÕnÕ ö÷renerek alÕúveriú yapÕlmasÕna Türk Ceza Kanunu m. 245 uygulanmayacak, bunlara 142/2. maddedeki hÕrsÕzlÕk ve 158. maddedeki dolandÕrÕcÕlÕk hükümleri uygulanacaktÕr.
Bu suçlarda kart sahibinin izin vermesi veya rÕza göstermesi hukuka uygunluk
sebebidir. Di÷er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun hükmünü icra, yetkili merciin
emrini ifa, meúru müdafaa, ÕztÕrar (zor durumda kalma hali) ve bir hakkÕn kullanÕlmasÕ olarak sayÕlabilir. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ halinde suç oluúmaz.
Bu suç, teúebbüse elveriúlidir ve eylem bitmemiúse bile fail cezalandÕrÕlÕr. Bu
suç için failin suç iúleme yönündeki genel kastÕ aranÕr. YanlÕúlÕk istisnadÕr.215
Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesi kapsamÕnda verilen mahkeme kararlarÕna iliúkin bazÕ YargÕtay kararlarÕ örnek teúkili bakÕmÕndan aúa÷Õda sunulmaktadÕr216.
“SanÕklarÕn; devredece÷inden bahisle gazeteye ilan veren bir seyahat firmasÕna giderek satÕn alacaklarÕnÕ söyleyip müúteri portföylerini inceledikleri, daha önceki tarihlerde bu úirket ile seyahat eden ma÷dur H. A.’ya ait kimlik ve kredi kartÕ
bilgilerinin fotokopisini alÕp bilgisayar ve parçalarÕ satan úikayetçi G. D.’e 5.500.
YTL’lik bilgisayar ve monitör sipariúi verdikleri, daha soma iúyerine telefon ederek ödemeyi mail order yöntemiyle yapacaklarÕnÕ bildirip H. A.’ya ait kredi kartÕ bilgilerini verdikleri, satÕcÕ G.’ nÕn ise bu bilgileri kullanarak biliúim sitemini kullanÕp
kredi kartÕ hesabÕndan satÕú bedelini acenteli÷ini yaptÕ÷Õ firmanÕn merkez hesaplarÕna otomatik iúlemle aktarÕlmasÕnÕ sa÷ladÕklarÕ, úikayetçi G.’ nÕn paranÕn hesaplarÕna geçiúinden sonra da sipariú edilen mallarÕ sanÕklarÕn gönderdikleri ve özel
úoförleri oldu÷unu belirttikleri kiúiye teslim etti÷i olayda; satÕlan malÕn bedeli mail
order iúlemi ile anÕnda satÕcÕnÕn hesabÕna geçti÷i için úikayetçi G.’nÕn zararÕnÕn bulunmadÕ÷Õ hileli davranÕúlarla bir kiúinin kandÕrÕlarak haksÕz çÕkar sa÷lanmasÕ dolandÕrÕcÕlÕk suçunun yasal unsuru olup, bir makinenin ya da biliúim sisteminin kandÕrÕlmasÕndan söz edilemeyece÷i cihetle: biliúim sistemi kullanÕlarak dolandÕrÕcÕlÕk
suçunun iúlenebilmesi için failin, biliúim sistemini kullanarak bir kiúiyi kandÕrma su215
216

YÕlmaz YazÕcÕo÷lu, Bilgisayar SuçlarÕ, østanbul, 1997, s 270 vd.
Sinan Esen, s. 651-666.
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retiyle kendisine veya bir baúkasÕna çÕkar sa÷lamasÕ zorunlu oldu÷undan olayda
bu suçun yasal unsurlarÕnÕn oluúmadÕ÷Õ, 5464 SayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanun’un 3/e maddesi uyarÕnca “Kredi kartÕnÕn, nakit kullanÕmÕ gerekmeksizin mal ve hizmet alÕmÕ veya nakit çekme olana÷Õ sa÷layan basÕlÕ kartÕ veya fiziki
varlÕ÷Õ bulunmayan kart numarasÕnÕ” iade etmesi karúÕsÕnda kredi kartÕ bilgilerinden yararlanarak menfaat sa÷lanmasÕnÕn kredi kartÕ gibi de÷erlendirilmesi gerekti÷inden, sanÕklarÕn eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 245/1. maddesinde yazÕlÕ
banka ve kredi kartlarÕnÕn kötüye kullanÕlmasÕ suçunu oluúturaca÷Õ gözetilmeden,
yazdÕ úekilde unsurlarÕ yönünden oluúmayan biliúim sistemi kullanarak dolandÕrÕcÕlÕk suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi217”
“SanÕklarÕn, Banca Intesa S.P.A. Milano Italy isimli yabancÕ bankadaki 4160 ****
**** 4544 numaralÕ hesaba ait kredi kartÕnÕn manyetik úerit bilgilerinin kodlanmasÕ suretiyle tamamen sahte olarak üretilmiú, dÕúÕnda Hasan S… ismi yazÕlÕ Card Finans
Gold (VISA) ve American Express Akbank kredi kartlarÕnÕ, üç ayrÕ iúyerinden kÕsa zaman dilimlerinde yaptÕklarÕ alÕú veriúlerde kullandÕklarÕnÕn anlaúÕp kabul edilmesi karúÕsÕnda; YargÕtay Ceza Genel Kurulu’nun 29.05.2001 tarih ve 6/106-111 sayÕlÕ içtihadÕnda da açÕklandÕ÷Õ üzere, mal ve hizmet alÕmÕ bedellerinin sözleúmeler gere÷i üye
iúyerine ödeyen Türk BankalarÕnÕn bu iúlemlerde aracÕlÕk yaptÕklarÕ, dava konusu olayÕn arz etti÷i özellik itibariyle suçtan kart hamili, üye iúyeri, aracÕ banka ve kartÕ çÕkaran yabana banka veya kurumun zarar görme ihtimalinin bulundu÷u, somut olayda,
kartÕ çÕkaran yabancÕ bankanÕn zarar görmesi nedeniyle aynÕ hesapla iliúkilendirilen
iki kartla kÕsa zaman aralÕ÷Õnda de÷iúik üye iúyerlerinden alÕú veriú yapÕlarak yarar
sa÷lanmasÕnda üye iúyerleri ve ödemeyi yapan Türk BankalarÕnÕn farklÕ olmasÕnÕn
eylemin zincirleme suç olmasÕ niteli÷ini etkilemeyece÷i, yenilenen kasÕtlarla iúlenmedi÷i anlaúÕlan suçtan dolayÕ cezanÕn teselsül nedeniyle artÕrÕlmasÕ gerekti÷i gözetilmeden her bir üye iúyerine karúÕ iúlenen eylem ba÷ÕmsÕz suç kabul edilerek yazdÕ
úekilde hükümler kurulmasÕ suretiyle fazla ceza tayin218,”
“Hükümlü TarÕk P…’Õn, hükmü temyiz eden katÕlan banka müúterilerine ait
kredi kartlarÕndaki bilgileri kopyalamak suretiyle sahte olarak üretti÷i kartlarÕ kullanarak banka zararÕna ve kendi yararÕna menfaat sa÷ladÕ÷Õ iddia ve kabul olunmasÕ karúÕsÕnda; fiilin, 01.06.2005 tarihinde yürürlü÷e giren 5237 SaydÕ Türk Ceza
Kanunu’nun 245. maddesinde tanÕmlanan “banka veya kredi kartlarÕnÕn kötüye
kullanÕlmasÕ’’ suçunu oluúturdu÷u gözetilmede, 5252 SayÕlÕ YasanÕn 9. maddesi
hükmü do÷rultusunda karúÕlaútÕrmanÕn anÕlan madde yerine 158/1-f maddesi nazara alÕnarak yapÕlmasÕ219”
“SanÕk A. E.’nin, annesinin ölümünden sonra onun adÕna Ba÷-Kur Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan Türkiye Halk BankasÕ Nevúehir ùubesi’ndeki hesabÕna yatÕrÕlan
217
218
219
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YargÕtay 11. CD 16.07.2007 891/5069
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65.000.000 lira maaúÕm bankamatik kartÕ de bankomattan çekti÷inin anlaúÕlmasÕ
karúÕsÕnda; eyleminin suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayÕlÕ Türk Ceza
Kanunu 525/b-2. (5237 sayÕlÕ TCK 245/1.) maddesinde öngörülen biliúim suçunu
oluúturdu÷u gözetilmeden yazdÕ úekilde hüküm kurulmasÕ, yasaya aykÕrÕ220,”
“SanÕk M. B.’nin ma÷durlara ait banka veya kredi kartlarÕm “reader” denilen bir
cihazÕ kullanarak kopyalayÕp satmaktan ibaret eyleminin Türk Ceza Kanunu 245/2.
maddesinde düzenlenen sahte kredi kartÕ üretmek suçunu oluúturdu÷u gözetilmeden yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕ221”
“SanÕ÷Õn, úikayetçiler E. Y. ve A. K.’in iúyerinden yaptÕ÷Õ alÕúveriúlerde kullandÕ÷Õ manyetik úeridi Cartasi S.P.A. Rome øtaly bankasÕna ait kart bilgisinin kodlandÕ÷Õ S. A. adÕna düzenlenmiú suça konu 4539 …4371 7930 ve 453…8481 numaralÕ sahte kredi kartlarÕnÕn aynÕ hesaba mÕ, yoksa farklÕ hesaplara mÕ ait oldu÷u
araútÕrÕlÕp, aynÕ hesaba ait oldu÷unun anlaúÕlmasÕ halinde; alÕú veriú yapÕlan üye iúyerleri ile ödemeyi yapan Türk BankalarÕnÕn farklÕ olmasÕnÕn eylemlerin zincirleme
suç olmasÕ niteli÷ini etkilemeyece÷i, yenilenen kasÕtla iúlenmedi÷i anlaúÕlan fiillerin Türk Ceza Kanunu 245/3 ve 43/1. maddelerine uygun teselsül eden tek suçu
oluúturaca÷Õ gözetilmeden, her bir iúyerine karúÕ iúlenen fullerin ba÷ÕmsÕz suçlan
oluúturdu÷u kabul edilerek yazÕlÕ úekilde fazla ceza tayini222”
Banka ve kredi kartlarÕna dair suçlarla ilgili önceki Türk Ceza Kanunu (765
SayÕlÕ TCK) dönemine iliúkin bazÕ YargÕtay kararlarÕ da úu úekildedir
765 s. Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 504,525/b-2 “YapÕ Kredi BankasÕ
tarafÕndan mudisi R. G.’ ye kurye úirketi aracÕlÕ÷Õyla gönderden kredi kartÕnÕn, úirket çalÕúanÕ sanÕk tarafÕndan yerine teslim edilmeyerek alÕnÕp alÕúveriúlerde kullanÕldÕ÷Õ mahkemece kabul edilmiú olmasÕna göre, ayrÕntÕlarÕ Ceza Genel Kurulu’nun
12.12.2000 gün ve 2000/6-2000/243 saydÕ kararÕnda açÕklandÕ÷Õ üzere dolandÕrÕcÕlÕk fiiline konu zararÕn, kredi kartÕnÕn alÕúveriúlerde pos cihazÕndan geçirilerek banka
aracÕ kÕlÕnmak suretiyle gerçekleútirdi÷i ve eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 504/3.
madde ve fÕkrasÕnda yer alan suçu oluúturdu÷u gözetilmeden, aynÕ yasarÕm 510.
maddesi uygulanmak suretiyle sanÕ÷Õn mahkûmiyetine hükmolunmasÕ”223
“KatÕlan YapÕ Kredi BankasÕnÕn tüm elektronik ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere faaliyet gösteren, bankanÕn yönetim ve denetimine sahip oldu÷u “BøLPA Bilgi øúlem
ve Pazarlama A.ù.” de analist olarak görev yapan sanÕ÷Õn, kredi kartlarÕ sistemleri konusuyla ilgili serviste 1997 yÕlÕnÕn ùubat ayÕndan 1999 A÷ustos ayÕna kadar toplam 69 müúterinin kredi kartÕ numara ve úifrelerini ele geçirerek bu bilgileri
220
221
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evinde ele geçirilen, para çekme eylemlerinde kullanÕlan boú manyetik bantlÕ beyaz kartlara yüklemesi iúleminde kullanÕlan “ENCODER” isimdi cihaz vasÕtasÕyla
boú beyaz kartlar üzerindeki manyetik úerit üzerine kopyalayarak, bu kartlarla de÷iúik zamanlarda farklÕ ATM cihazlarÕndan para çekmesi úeklinde oluúan eylemlerinde gerçek kredi kartÕ sahiplerine yönelen bir hile ve desiseden söz edemeyece÷i,
sanÕ÷Õn eyleminin bir bütün halinde Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2, 80 maddelerinde öngörülen zincirleme biliúim suçunu oluúturdu÷u gözetilmeden suçun nitelemesinde hata sonucu yazÕlÕ úekilde karar verilmesi224,”
“Somut olayda; sanÕ÷Õn manyetik úeridi Sümerbank Anonim ùirketine ait kart
bilgisinin kodlandÕ÷Õ sahte alÕúveriú ve kredi kartlarÕnÕ kendi iúyerinde bulunan dört
bankaya ait P.O.S cihazlarÕndan birkaç gün içinde geçirdi÷i ve alÕúveriú yapÕlmadÕ÷Õ halde yapÕlmÕú gibi gerçe÷e aykÕrÕ bir biçimde üretilen sliplerin bedellerini bankalardan tahsil etti÷i, oluúa uygun úekilde anlaúÕlmasÕna göre, iúyeri sahibi sanÕ÷Õn
eyleminin bir bütün halinde Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2, 80 maddesinde öngörülen suçu oluúturdu÷u gözetilmeden, eylemin dolandÕrÕcÕlÕk suçu olarak kabulü
ve yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕ225”
“SanÕklarÕn internet üzerinden ele geçirdikleri kredi kartÕ bilgilerini kullanarak sanal ortamda alÕúveriú yapmÕú gibi kart sahiplerinin hesaplarÕndan kendi hesaplarÕna
para aktarmalarÕndan ibaret eylemlerinde, kart ma÷durlarÕ veya bir baúkasÕ ile görüúerek bu kiúileri hile ve desise yoluyla yanÕltma ve kandÕrmalarÕnÕn söz konusu
olmadÕ÷Õ, úahÕslarÕn kiúiliklerinin kredi kartÕ numarasÕndan ibaret olup, tüm iúlemlerin sanal ortamda gerçekleúti÷i oluúa uygun úekilde kabul edilmiú olmasÕna göre,
olayda dolandÕrÕcÕlÕk suçunun unsurlarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ, eylemin teselsül eden biliúim suçu oldu÷u ve Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2 ve 80. maddeleri uyarÕnca
cezalandÕrÕlmalarÕ gerekti÷i gözetilmeden yazdÕ úekilde hüküm kurulmasÕ226 “
“SanÕklarÕn sahte isim vermek ve Laurie Cosmetic FirmasÕ ortaklarÕna ait oldu÷unu söyleyerek Garanti ve HSBC BankalarÕ tarafÕndan verilen iki adet kredi kartÕ
numarasÕnÕ bildirerek internet aracÕlÕ÷Õ de müdahil úirketten bilgisayar yedek parça
sipariúi verdikleri ve úirkete giderek görüútükleri, bu suretle mallarÕn teslimini sa÷layÕp haksÕz kazanç temin ettikleri, eylemlerinin bankalarÕ vasÕta kÕlarak dolandÕrÕcÕlÕk suçunu oluúturdu÷u gözetilmeden olayda uygulama imkânÕ bulunmayan CGK.
kararÕndan da bahisle yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕ”227
“SanÕ÷Õn, manyetik úeridi American Express úirketine ait kart bilgisinin kodlandÕ÷Õ hamili Mr. B. J. Weds olan 3793 4939 5701 019 nolu C. S. adÕnÕ taúÕyan sahte
kredi kartÕnÕ kullanÕp 3.7.2003 tarihinde beú üye iúyerinden alÕúveriú ederek haksÕz
menfaat temin etti÷i anlaúÕlÕp kabul edilmesine göre; YargÕtay Ceza Genel Kurulu224
225
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nun 29.5.2001 tarih ve 6/106-111 saydÕ içtihadÕnda da açÕklandÕ÷Õ üzere, mal ve
hizmet alÕmÕ bedellerinin sözleúmeler gere÷i üye iúyerine ödeyen Türk bankalarÕnÕn bu iúlemlerde aracÕlÕk yaptÕklarÕ, dava konusu olayÕn arz etti÷i özellik itibariyle
suçtan kart hamili, üye iúyeri, arÕcÕ banka ve kartÕ çÕkaran yabancÕ banka veya kurumun zarar görme ihtimalinin bulundu÷u, aynÕ kartla de÷iúik üye iúyerinden alÕúveriú yapÕlarak haksÕz kazanç edinilmesi fiilinde de aynÕ durumun söz konusu oldu÷u, sahte kredi kartÕyla alÕúveriú yapÕlan üye iúyerlerinin farklÕ olmasÕnÕn eylemin
zincirleme suç olma niteli÷ini etkilemeyece÷i, yenilenen kastlarla iúlenmedi÷i anlaúÕlan fiilden dolayÕ Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinin uygulanarak cezanÕn
arttÕrÕlmasÕ ve suçun iúlenmesindeki özellikler kastÕn yo÷unlu÷u alÕúveriú sayÕsÕ,
dosya kapsamÕ dikkate alÕnarak alt sÕnÕrdan uzaklaúÕlmak suretiyle ceza tayini gerekirken, hile ve desisenin yöneltildi÷i üye iúyerlerinin sayÕsÕ ve farklÕ olmasÕndan
hareketle her birine karúÕ iúlenen fiil ba÷ÕmsÕz suç kabul edilerek yazdÕ úekilde hüküm kurulmasÕ suretiyle fazla ceza tayini228”
“Herhangi bir kiúiyle gerek do÷rudan, gerekse dolaylÕ olarak muhatap olmadan, çalÕntÕ kredi kartlarÕnÕ sözleúme gere÷i iú yerinde bulundurdu÷u pos cihazÕndan geçirip bilgileri otomatik iúleme tabi tutulmuú off-line sisteminden yararlanarak kredi kartÕ hesaplarÕndan, kendi hesabÕna para aktaran sanÕ÷Õn eyleminin Türk
Ceza Kanunu’nun 525/b-2.maddesinde yazÕlÕ suçu oluúturdu÷u gözetilmeden yazÕlÕ úekilde hüküm kurulmasÕ229”
Türk Ceza Kanunu’daki (TCK) Biliúim SuçlarÕna øliúkin Ortak Konular:
Türk Ceza Kanunu’nun 246. maddesinde “bu bölümde yer alan suçlarÕn iúlenmesi suretiyle yararÕna haksÕz menfaat sa÷lanan tüzel kiúiler hakkÕnda bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine baúvurulur” düzenlemesi yer almaktadÕr.
Türk Ceza Kanunu’nun 60. maddesinde “tüzel kiúilere özgü güvenlik tedbirleri”
olarak iki hal belirlenmiútir.
Bunlardan ilkinde, bir kamu kurumunun verdi÷i izne dayalÕ olarak faaliyette
bulunan özel hukuk tüzel kiúisinin organ veya temsilcilerinin iútirakiyle ve bu iznin
verdi÷i yetkinin kötüye kullanÕlmasÕ suretiyle tüzel kiúi yararÕna iúlenen kasÕtlÕ suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir. økinci güvenlik tedbiri, müsaderedir. Maddeye göre, müsadere hükümleri, yararÕna iúlenen suçlarda özel hukuk tüzel kiúileri hakkÕnda da uygulanÕr.
E÷er tüzel kiúilere özgü güvenlik tedbiri uygulanmasÕ, tüzel kiúi için, iúlenen fiile nazaran daha a÷Õr sonuçlar ortaya çÕkarabilecek durumda ise, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.
228
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Biliúim suçlarÕ úikâyete ba÷lÕ de÷ildir. Bu yüzden suçun ö÷renilmesi sonucu
savcÕlÕk re’sen harekete geçmek zorundadÕr. Ö÷renme birinin úikâyeti, ihbarÕ veya
savcÕlÕ÷Õn bizzat duymasÕ úekillerinde olabilir.
2.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Bilişim Suçları ve Düzenlemeleri
Bu Kanunda bilgisayar programlarÕna iliúkin telif hakkÕ suçlarÕ ve hukuka aykÕrÕ hareketler özel olarak düzenlendi÷i gibi internet aracÕlÕ÷Õ ile telif haklarÕna aykÕrÕ fiiller de kapsanmÕútÕr. Kanuna göre, bilgisayar programlarÕ, web sayfalarÕ dahil olmak üzere her türlü fikir ve sanat eserlerini izinsiz olarak kullanan, ço÷altan,
iúleyen, bilgisayar programlarÕnÕ koruyan aygÕtlarÕ geçersiz kÕlan teknik araçlarÕ bulunduran, da÷Õtan ve bu tip eser ve programlarÕ izinsiz olarak yayÕnlayanlar; durdurma, maddi ve manevi tazminatlarÕn yanÕ sÕra 71, 72, 73 ve 80. maddelere göre,
iki yÕldan altÕ yÕla kadar hapis ve on milyardan yüz elli milyar liraya kadar para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕrlar.
Bu Kanunda sorumluluk özel olarak düzenlenmiútir. Buna göre suçun iúlenmesine mani olamayan iúletme sahibi veya müdürü ve her ne surette olursa olsun
iúletmeyi fiilen idare eden kimse de cezalandÕrÕlÕr. Bu hukuka aykÕrÕ fiillerden dolayÕ masraf ve para cezasÕndan tüzel kiúi de sorumludur. Kanun’un internet üzerindeki çeúitli durumlara uygulanÕúÕ aúa÷Õda Fikri Haklar bölümünde ayrÕntÕlarÕyla
görülecektir.

B. TÜRK CEZA KANUNU VE DİĞER BAZI ÖZEL KANUNLARDAKİ
İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
1. Türk Ceza Kanunu (TCK)
Haberleúme Özgürlü÷üne øliúkin Suçlar:
2004 yÕlÕnda çÕkarÕlan yeni Türk Ceza Kanunu ile “Haberleúmenin Gizlili÷ini øhlal” baúlÕ÷Õ altÕnda 132. madde ile úu hüküm getirilmiútir.
(1) Kiúiler arasÕndaki haberleúmenin gizlili÷ini ihlal eden kimse, altÕ aydan iki yÕla
kadar hapis veya adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Bu gizlilik ihlali haberleúme
içeriklerinin kaydÕ suretiyle gerçekleúirse, bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunur.
(2) Kiúiler arasÕndaki haberleúme içeriklerini hukuka aykÕrÕ olarak ifúa eden kimse,
bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(3) Kendisiyle yapÕlan haberleúmelerin içeri÷ini di÷er tarafÕn rÕzasÕ olmaksÕzÕn alenen ifúa eden kiúi, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
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(4) Kiúiler arasÕndaki haberleúmelerin içeri÷inin basÕn ve yayÕn yolu ile yayÕnlanmasÕ halinde, ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
Bu düzenleme sonucu internet ortamÕ ve di÷er biliúim sistemleri dâhil olmak
üzere tüm biçimlerde ve yollarda haberleúmenin gizlili÷ini ihlal eden, bunlarÕn içeri÷ini kaydeden, açÕklayan kiúiler suç iúlemiú olurlar. Buradaki haberleúme ibaresinden; her tür haber, düúünce ve bilgi aktarÕmÕ anlaúÕlÕr. Haberleúme yazÕ ile olabilece÷i gibi resim, video ya da iúaret dili olabilir. øúte bu haberleúmenin bilerek ve
isteyerek kasÕtla ö÷renilmiú olmasÕ “gizlili÷i ihlal” suçunu gerçekleútirir.
Maddedeki ikinci düzenleme, haberleúmenin içeri÷ini kaydetmedir. Kaydetme,
foto÷rafla, dijital kopyalama ile veya video gibi çeúitli yollarla olabilir.
Haberleúmenin ifúa edilmesi yani baúkalarÕna duyurulmasÕ, açÕklanmasÕ da baúka
bir suç türüdür. Maddenin 3. fÕkrasÕnda iki kiúi arasÕndaki haberleúmede birinin açÕklanmasÕ için izin vermemesi di÷erinin açÕklamasÕnÕ suç haline getirmektedir.
E÷er açÕklama basÕn ve yayÕn yoluyla olursa bu cezanÕn artÕrÕmÕ için a÷ÕrlaútÕrÕcÕ sebeptir.
Bu suçlarÕn iúlenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerinden birinin
olmamasÕ gerekir. Haberleúmede bulunan taraflarÕn izin vermesi veya rÕza göstermesi hukuka uygunluk sebebidir. Di÷er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun
hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, meúru müdafaa ve bir hakkÕn kullanÕlmasÕ
olarak sayÕlabilir. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ halinde suç oluúmaz. Bu nedenlere ÕztÕrar
halini, zorda kalÕú halini de ekleyebiliriz.
Bu suçlarda manevi unsur gizlili÷i ihlal, kaydetme ya da açÕklama eyleminin bilerek ve isteyerek yapÕlmasÕdÕr. YanlÕúlÕkla yapÕlmasÕ suç oluúturmaz.
ùimdi burada kamuoyunda çok ilgi görmüú bir örnek verelim. Örne÷imiz eski
AB Türkiye Temsilcisi Karen Fogg’un e-posta mesajlarÕnÕn ele geçirilip bir dergide
yayÕnÕ ile ilgilidir. Bu örnekten hem SavcÕlÕ÷Õn úikâyet üzerine nasÕl çalÕútÕ÷ÕnÕ, sorumlularÕn nasÕl belirlendi÷ini, olayÕn BasÕn Kanunu do÷rultusunda nasÕl nitelendi÷ini ve hem de bu suçun eski Türk Ceza Kanunu 525. madde yeni Türk Ceza Kanunu 132. madde kapsamÕ içine nasÕl girdi÷ini görece÷iz.
Avrupa Birli÷i (AB) Komisyonu Türkiye Temsilci÷i’nin elektronik posta haberleúmesinin gizlili÷inin ihlal edildi÷i iddiasÕ ile 08.02.2002 tarihinde DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ’na
iletti÷i úikayetin, DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ’nca Adalet BakanlÕ÷Õ’na intikal ettirildi÷i, Adalet
BakanlÕ÷Õ ... yazÕlarÕ ile Ankara Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ’nca, AydÕnlÕk Dergisi’nin
idarehane adresinin østanbul ilinde oldu÷u gerekçesiyle 13.02.2002 tarih ve 3/2182
sayÕlÕ suç duyurusu yazÕ ekinde BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza gönderildi÷i anlaúÕlmaktadÕr.
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BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzca yapÕlan araútÕrmalar sÕrasÕnda e-mail olarak da adlandÕrÕlan
elektronik postalarla ilgili açÕklamalarÕn AydÕnlÕk Dergisi’nin yan ÕsÕra; 18.02.2002 tarihinde Kanal D isimli özel televizyonun TEKE TEK isimli programÕnda, øúçi Partisi
Genel BaúkanlÕ÷Õ’nÕn Beyo÷lu ilçesinde bulunan øl BaúkanlÕ÷Õ’ndan yapÕlan açÕklamada, .... tarihlerinde Ankara’da øúçi Partisi Genel BaúkanÕ ve Genel Baúkan YardÕmcÕsÕ tarafÕndan basÕna açÕk olarak yapÕlan toplantÕlarda kamuoyuna duyuruldu÷u tespit edilmiú olup, … bu soruúturma sadece AydÕnlÕk Dergisinin 760, 761 ve
762. sayÕlarÕna inhisar ettirilmiútir. SanÕklardan E. O.’nun sorumlu müdürü oldu÷u
haftalÕk AydÕnlÕk dergisinin 10.02.2002 tarihli 760. sayÕsÕnÕn 4-9. sayfalarÕnda “AB
Türkiye Temsilcisi Karen Fogg’un Gizli YazÕúmalarÕnÕ Ele Geçirdik. Türk Devleti’nin
HakkÕndan NasÕl Gelinecek” baúlÕ÷Õ ile yayÕnlanan yazÕ içerisinde; Büyükelçi Karen
Fogg tarafÕndan ... tarihlerinde Adriaan Van Der Meer isimli yabancÕ diplomata, ...
tarihinde Helen Wallace’ye, ... tarihinde ùahin Alpay’a gönderilen e-maillerin içerikleri, 24.02.2001 tarihli 762. sayÕnÕn 8-11. sayfalarÕnda “øsimleriyle, ùifreli YazÕúmalarÕyla Karen Fogg’un Gazetecileri” baúlÕ÷Õ ile yayÕnlan yazÕ içerisinde; M. Ali Birand
tarafÕndan 01.11.2001 tarihinde Karen Fogg’a, Karen Fogg tarafÕndan aynÕ tarihte,
M. Ali Birand’a gönderilen e-mail (elektronik posta)’lerin içerikleri açÕklanmÕútÕr. Sorumlu müdür E.O, 28.02.2002 tarihinde alÕnan ifadesi sÕrasÕnda söz konusu yazÕlarÕn kendi sorumlulu÷u altÕnda yayÕnlandÕ÷ÕnÕ, bu aúamada yazÕ sahiplerinin kimlikleri
konusunda bir açÕklamada bulunmak istemedi÷ini, ileride bu konuda açÕklamada
bulunma hakkÕnÕ saklÕ tuttu÷unu beyan etmiú olup, 5680 BasÕn Kanunu’nun 16/2.
Maddesindeki düzenlemeye göre tahkikatÕn bu aúamasÕnda yukarÕda baúlÕklarÕ verilen yazÕlardan dolayÕ ( sorumlu müdür) yazÕ sahibi gibi sorumludur.230
17.02.2002 tarih ve 761 sayÕlÕ AydÕnlÕk Dergisi’nin 3. sayfasÕnda “Karen Fogg’a
DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ’nda Gizli Anlaúma Olana÷Õ Sa÷layan øsmail Cem’in A÷Õr Sorumlulu÷u” baúlÕklÕ baúyazÕsÕ bulunan øúçi Partisi Genel BaúkanÕ Do÷u Perinçek’in bu
makalesinde 24.08.2000 tarihinde Karen Fogg’un kendi imzasÕyla ve AB Temsilcili÷inde çalÕúan Özden Engin aracÕlÕ÷Õyla Alain Servantie’ye gönderilen e-mailin
açÕklanmÕú olmasÕ sebebiyle bu sanÕk yönünden de Türk Ceza Kanunu 525/a-2
maddesinde düzenlenen suçun iúlendi÷i kanaatine varÕlmÕútÕr.
Her iki sanÕk alÕnan ifadeleri sÕrasÕnda; yukarÕda dökümü yapÕlan e-maillerin kendileri tarafÕndan AB Temsilcili÷in biliúim sistemine girilerek elde edilmedi÷ini, ülke
menfaatlerini ön planda tutan, vatanÕnÕ seven, isimlerini veremeyecekleri bazÕ kiúiler tarafÕndan kendilerine ulaútÕrÕldÕ÷ÕnÕ ve kendilerinin de kamuoyuna duyurduklarÕnÕ, yaptÕklarÕnÕn suç teúkil etmedi÷ini beyan etmiúlerdir.
ønsan HaklarÕnÕ ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleúmesi’nin (Özel
HayatÕn ve Aile HayatÕnÕn KorunmasÕ) baúlÕklÕ 8. maddesinin 1. fÕkrasÕna göre; “her
úahÕs hususi ve aile hayatÕna, meskenine ve muhaberatÕna hürmet edilmesi hak230
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kÕna maliktir”. Bilindi÷i gibi Anayasa’mÕzÕn 90. maddesine göre “usulüne göre yürürlü÷e konulmuú milletlerarasÕ anlaúmalar kanun hükmündedir”. Di÷er taraftan
yine Anayasa’mÕzÕn (Haberleúme Hürriyeti) baúlÕklÕ 22. maddesine göre “Herkes
haberleúme hürriyetine sahiptir. Haberleúmenin gizlili÷i esastÕr.”
AydÕnlÕk Dergisi’nin 760, 761 ve 762. sayÕlarÕnda yukarÕda baúlÕklarÕ verilen yazÕlar içerisinde baúta Büyükelçi Karen Fogg olmak üzere bazÕ yabancÕ uyruklu kiúilerin ve Türk vatandaúlarÕnÕn baúkalarÕ tarafÕndan bilinmesi istemedikleri, kendileri
bakÕmÕndan sÕr teúkil eden içeriklere sahip elektronik postalarÕn (e-maillerin) yayÕnlanmasÕ sureti ile haberleúme hürriyetlerinin ihlal edildi÷i açÕktÕr. SanÕklarÕn bu elektronik postalarÕ bizzat Büyükelçi Karen Fogg’un kullandÕ÷Õ bilgisayar sistemine girerek elde ettiklerine iliúkin bir kanÕt olmamakla birlikte bu iúi yapanlardan bir úekilde
alarak kamuoyuna duyurma amacÕ ile kullandÕklarÕ anlaúÕldÕ÷Õndan eylemleri Türk
Ceza Kanunu 525. maddesinin (a) bendinin ikinci fÕkrasÕna uymaktadÕr.
5680 sayÕlÕ BasÕn Kanunu’nun 3/son maddesi’ne göre basÕn suçu neúir ile vücut
bulur. HaftalÕk olan derginin üç ayrÕ sayÕsÕnda fiilin iúlenmesi, her sayÕda de÷iúik kiúiler arasÕnda teati edilen ve içerikleri de farklÕ olan e-maillerin açÕklanmasÕ sebebi
ile sorumlu müdür E. O.’nun müsnet suçu üç defa iúledi÷i, sanÕk Do÷u Perinçek’in
ise sadece bir dergide yazÕsÕnÕn bulunmasÕndan dolayÕ bu sanÕk hakkÕnda sevk
maddesinin bir defa tatbiki gerekti÷i kanaatine varÕlmÕútÕr.
YargÕtay 6.C.D.’nin 12.03.1996 tarih ve 96/2681-2481 sayÕlÕ içtihadÕna göre Türk
Ceza Kanunu’nun “Biliúim AlanÕnda Suçlar” baúlÕklÕ 525/a-b-c-d. maddesinde düzenlenen suçlar asliye cezalÕk mevattandÕr (Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisine
giren suçlardandÕr). SanÕklarÕn Mahkemenizde 5680 sayÕlÕ YasanÕn 39. maddesi
uyarÕnca 3005 sayÕlÕ Yasa hükümlerine göre duruúmalarÕnÕn yapÕlarak fiil ve eylemlerine uyan ve yukarÕda gösterilen yasalarÕn ilgili madde ve fÕkralarÕ uyarÕnca
tecziyelerine karar verilmesi kamu adÕna iddia olunur. 05.03.2002231
Görüldü÷ü gibi SavcÕ gazetecilerin eyleminin bu suçun yer aldÕ÷Õ eski Türk
Ceza Kanunu 525 a/2 ve yeni Türk Ceza Kanunu’nda 132. madde kapsamÕna
girmesi dolayÕsÕ ile yukarÕdaki iddianameleri düzenleyip, Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmÕútÕr.
Ancak, bu aúamadan sonra olayÕn gidiúatÕ çok ilginç ve önemlidir. Bu davada
sanÕklar ùiúli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/344 E. ve 2003/94 sayÕlÕ kararÕ
ile beraat etmiúlerdir. Karen Fogg’un vekilleri de kararÕ temyiz etmemiúler ve bu iú
kapatÕlmÕútÕr. Beraat kararÕnÕn gerekçesinde “sanÕklarÕn bilgileri toplumun menfaatleri için açÕkladÕklarÕ, bilgilere bizzat ulaúmadÕklarÕ; bu bilgilere bizzat kendilerinin
ulaútÕklarÕna dair delil bulunmadÕ÷Õ, atÕlÕ suçlarÕn baúkasÕna zarar vermek için kul231
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lanÕlmasÕ gerekti÷i, menfaat-zarar kavramlarÕnÕn de÷erlendirilmesinde sanÕklarÕn bu
bilgilerin topluma aktarÕlmasÕnda kiúisel menfaatlerinin bulunmadÕ÷Õ, D.Perinçek’in
parti lideri olarak toplumu bilgilendirmek görevinin bulundu÷undan, sahipleri için
sÕr teúkil eden e-mailleri neúren açÕklamak suçundan beraatlarÕna karar verilmiútir” denilmektedir.
Kiúiler arasÕndaki konuúmalarÕn dinlenmesi ve kayda alÕnmasÕ da Türk Ceza
Kanunu 133. maddede düzenlenmiú bir suçtur. Kiúiler arasÕndaki aleni olmayan
konuúmalarÕ, taraflardan herhangi birinin rÕzasÕ olmaksÕzÕn bir aletle dinleyen veya
bunlarÕ bir ses alma cihazÕ ile kaydeden kiúi, iki aydan altÕ aya kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Yine katÕldÕ÷Õ aleni olmayan bir söyleúiyi, di÷er konuúanlarÕn rÕzasÕ olmadan ses alma cihazÕ ile kayda alan kiúi, altÕ aya kadar hapis veya
adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Maddenin son fÕkrasÕna göre, yukarÕdaki fÕkralarda yazÕlÕ fiillerden biri iúlenerek elde edildi÷i bilinen bilgilerden yarar sa÷layan
veya bunlarÕ baúkalarÕna veren veya di÷er kiúilerin bilgi edinmelerini temin eden
kiúi, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Bu konuúmalarÕn basÕn ve yayÕn yoluyla yayÕnlanmasÕ halinde de, aynÕ cezaya hükmolunur. Görüldü÷ü gibi bu suçun ilk bölümünde izinsiz konuúmalarÕ dinleme ve ses cihazÕ ile kayda alma suç olarak düzenlenmiútir. Maddenin son fÕkrasÕ
ise, bu bilgileri kullanma eylemlerini cezalandÕrmaktadÕr. ønternette zaman zaman
“call center”lardaki konuúmalarÕn kayÕtlarÕ dolaúmakta ve komiklik olsun diye bunlar herkese e-maille yollanmaktadÕr. Sadece komiklik olsun diye bunu maillemek
“baúkasÕna verme” eylemini oluúturan suçtur. Yine bunlarÕ web sitesine komik videolarla yan yana koyup yayÕnlamak da “basÕn ve yayÕn yoluyla yayÕnlama” suçunu oluúturmaktadÕr.
Haberleúmeye iliúkin bir baúka suç Türk Ceza Kanunu’nda “Haberleúmenin Engellenmesi” baúlÕ÷Õ ile 124. maddede úöyle düzenlenmiútir.
(1) Kiúiler arasÕndaki haberleúmenin hukuka aykÕrÕ olarak engellenmesi halinde,
altÕ aydan iki yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕna hükmolunur.
(2) Kamu kurumlarÕ arasÕndaki haberleúmeyi hukuka aykÕrÕ olarak engelleyen kiúi,
bir yÕldan beú yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(3) Her türlü basÕn ve yayÕn organÕnÕn yayÕnÕnÕn hukuka aykÕrÕ bir úekilde engellenmesi halinde, ikinci fÕkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.
Kiúiler arasÕndaki haberleúme ya da basÕn, yayÕn organÕndaki haberleúmenin
sadece engellenmesi bu suçu oluúturmaktadÕr. Kiúiler arasÕ haberleúmeye konumuz olan internet açÕsÕndan e-mail, telefon, chat veya haber gruplarÕ aracÕlÕ÷Õyla
yapÕlan iletiúimleri verebiliriz. BasÕn organlarÕnÕn yayÕnÕnÕn engellenmesine ise gazete, dergi, televizyon, radyo gibi herhangi bir kitle iletiúim kiúi ve kuruluúunun web
sitelerinin hacker veya biliúim sistemlerine virüs göndererek veya fiziksel temasla
ya da uzaktan programlarÕn iúlemesini bozarak engellemeyi örnek verebiliriz. Ka-
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nunda kullanÕlan yayÕn organÕ ibaresi ise geniú yorumlanabilir bir ifadedir. Geniú
yorumlarsa her kiúi, kuruluú veya úirket basÕn faaliyeti kapsamÕ dÕúÕnda bir yayÕn
yapabilir. ønternet ve biliúim ortamÕnda bu yayÕn web ve web siteleri yoluyla olabilece÷i gibi yeni geliútirilecek bazÕ tekniklerle de olabilir. Bir yayÕn organÕ sahibi olan
kuruluúlarÕn yayÕn faaliyetlerinin herhangi bir úekilde engellenmesi mezkûr maddenin üçüncü fÕkrasÕndaki suçu oluúturacaktÕr.
Burada özellikle vurgulamamÕz gereken bir konu var. Kiúiler arasÕndaki internet ortamÕnda haberleúmenin yahut basÕn ve yayÕn faaliyetinin engellenmesi zaten
öncelikle Türk Ceza Kanunu m. 244 deki “biliúim sisteminin iúleyiúini engelleme”
ve “verileri eriúilmez kÕlma” suçunu da aynÕ anda oluúturmaktadÕr. Türk Ceza Kanunu m. 244 de daha a÷Õr ceza oldu÷undan internet vasÕtasÕyla iúlenen bu suçlarda Türk Ceza Kanunu m. 244’e göre tek bir ceza verilecektir.
YukarÕdaki suçlarÕn iúlenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerinden birinin olmamasÕ gerekir. Haberleúmede veya yayÕnda bulunan taraflarÕn izin
vermesi veya rÕza göstermesi hukuka uygunluk sebebidir. Di÷er hukuka uygunluk
sebepleri; kanunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, meúru müdafaa ve bir
hakkÕn kullanÕlmasÕ olarak sayÕlabilir. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ halinde suç oluúmaz.
Bu nedenlere ÕztÕrar halini de ekleyebiliriz.
Özel HayatÕn Gizlili÷ini øhlal Suçu:
Türk Ceza Kanunu’nun yeni suçlarÕndan biri “özel hayatÕn gizlili÷ini ihlal” suçudur. Madde 134’de bu suç söyle düzenlenmiútir.
(1) Kiúilerin özel hayatÕnÕn gizlili÷ini ihlal eden kimse, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis
veya adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Gizlili÷in görüntü veya seslerin kayda alÕnmasÕ suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanÕn alt sÕnÕrÕ bir yÕldan az olamaz.
(2) Kiúilerin özel hayatÕna iliúkin görüntü veya sesleri ifúa eden kimse, bir yÕldan
üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Fiilin basÕn ve yayÕn yoluyla iúlenmesi halinde, ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
Maddenin ilk fÕkrasÕndaki suçun maddi unsuru özel yaúamÕn gizlili÷ini ihlaldir.
Bu ihlal eylemi herhangi bir biçimde olabilir. Birinin evinden, iúyerinden bilgi, belge,
resim alma, buralardan veya kamusal alanlarda konuúmalarÕnÕ dinleme gibi eylemler olabilir. Bizi ilgilendiren kÕsmÕ biliúim sistemleri ve internet kullanÕlarak bu bilgi,
belge, resim ve görüntülerin ele geçirilmesi veya ilgili úahsÕn izlenmesi yoluyla olmasÕdÕr. Burada de÷inmemiz gereken bir di÷er konu ise; hakaret suçlarÕnda oldu÷u gibi, mahkemelerin YargÕtay uygulamalarÕndan kaynaklanan kamu yararÕ,
gerçeklik, güncellik ve denge olarak belirlenen hukuka uygunluk sebeplerinin özel
hayatÕn gizlili÷ini ihlal suçlarÕnda kullanÕlÕp kullanÕlmayaca÷ÕdÕr. Özel hayatÕn gizlili÷inde bu unsurlar kullanÕlamaz ve bu unsurlarÕn mahkemede ispat edilmesi çaba-
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sÕna izin verilemez. Özellikle haberin gerçekli÷inin mahkemede ispatÕnda tanÕk ve
di÷er delillere itibar edilemez. Burada maddenin ilk fÕkrasÕnda suç “özel yaúamÕn
gizlili÷ini ihlal” olarak istisnasÕz ve her türlü ihlal biçimini de içerecek úekilde düzenlenmiútir. “Suçta ve cezada kanunilik” prensibine göre; ceza normunda yer almayan, gerek hükmün içinde ve gerekse bir baúka hükümde açÕk bir úekilde suçun
ön úartÕ veya o fiili suç olmaktan çÕkaran bir hukuka uygunluk sebebi gösterilmeyen bir halin Ceza Hukuku alanÕnda fiilin suç olmasÕnÕ önleyen bir neden olarak
kabulüne imkân bulunmamaktadÕr232
Özel yaúamÕn gizlili÷ini ihlal görüntü ve seslerin kaydÕ yoluyla yapÕlÕyorsa, bu
suçun cezasÕna iliúkin a÷ÕrlaútÕrÕcÕ bir sebep ortaya çÕkmaktadÕr. Günümüzde cep
telefonlarÕnÕn geliúmesi onlarÕ bir biliúim sistemi haline getirmektedir. Klasik bilgisayarlar not defteri boyutuna indirgenmiú ve üzerlerine ses ve görüntü alÕcÕlarÕ yerleútirilmiútir. Palm cihazlarÕ da cep telefonu ile bilgisayarÕn birleúmesidir ve yine ses
ve görüntü alabilmektedir. Bu araçlar kullanÕlarak kiúilerin özel yaúamÕna girilebilir,
girilmekle kalÕnmayÕp ses ve görüntü kaydÕ yapÕlabilir. Öte yandan artÕk “akÕllÕ evler” denilen konutlarÕn her tarafÕ biliúim sistemi kurularak izlenebilmektedir. Bu sistemlerle ev yaúamÕ kaydedilebilmekte ve tutulan kayÕtlar istenildi÷inde baúka bir
yerlerden de takip edilebilmektedir. Keza bu evler güvenlik için bazÕ firmalarca izlenilebilmekte, kayÕtlarÕ tutulabilmektedir. DolayÕsÕyla bu ses ve görüntüler internet
kullanÕlarak ya da basÕn ve yayÕn araçlarÕ ile baúkalarÕna açÕklanabilir. øúte bu haller
söz konusu suça örneklerdir. AyrÕca akÕllÕ evlere ve iúyerlerine bilgisayar sistemleri
ve internet yoluyla müdahale Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesine göre gerekli
úartlar varsa “konut dokunulmazlÕ÷ÕnÕ ihlal” olarak da cezalandÕrÕlabilir.
Maddenin ikinci fÕkrasÕ’nda “özel hayata iliúkin görüntü ve seslerin ifúasÕ, açÕklanmasÕ veya duyurulmasÕ suçu” düzenlenmiútir. AçÕklama eylemi basÕn veya yayÕn yoluyla yapÕlmÕúsa ceza a÷ÕrlaútÕrÕlmaktadÕr. Ünlü birinin özel yaúamÕna iliúkin
ses ve görüntülerin web sitelerine koyulmasÕ veya paylaúÕlacak bir dosya úeklinde
bilgisayarlarda bulundurulmasÕ ya da bir baúkasÕna bu görüntü ve seslerin gönderilmesi bu suçun örnekleridir. Özellikle cep telefonlarÕnÕn ses ve görüntü kaydedebilme özellikleri artÕk genç kuúaklardaki erkek ve kadÕn birlikteli÷inde birçok úeyin
kaydÕnÕn alÕnmasÕ ve bu kaydÕn paylaúÕlmasÕ modasÕnÕ baúlatmÕútÕr. Çiftler arasÕnda bir uyuúmazlÕk oldu÷unda veya ayrÕldÕklarÕnda bunlar birbirinin aleyhine kullanÕlmaktadÕr. Bu sebeple bu eylemlerin suç haline gelmesi özel hayatÕn gizlenmesi konusunda yarar sa÷layabilecektir.
Bu suçlarÕn iúlenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerinden birinin
olmamasÕ gerekir. ølgili kiúinin özel yaúamÕnÕn izlenmesi veya kayda alÕnmasÕ ya
da yayÕnÕ için izin vermesi veya rÕza göstermesi hukuka uygunluk sebebidir. Bu232

“Kanunilik” prensibi için bkz. KayÕhan øçel-Süheyl Donay, KarúÕlaútÕrmalÕ ve UygulamalÕ
Ceza Hukuku Genel KÕsÕm, 1. Kitap, østanbul, 1999, s.73 ve devamÕ. øzzet Özgenç, Türk
Ceza Kanunu ùerhi, Genel Hükümler, Seçkin YayÕncÕlÕk, Ankara, 2005, s.67, 68 ve devamÕ.
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rada dikkat edilecek husus kayÕt için izin vermiúse bile baúkalarÕna açÕklanmasÕ
için izin olup olmadÕ÷ÕnÕ incelemektir. Di÷er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun
hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, meúru müdafaa, ÕztÕrar ve bir hakkÕn kullanÕlmasÕ olarak sayÕlabilir. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ halinde suç oluúmaz.
Kiúisel Verilere øliúkin Suçlar:
Türk Ceza Kanunu 2004 yÕlÕndan itibaren; teknolojik geliúmelere paralel olarak
ortaya çÕkan bir baúka suç olan “kiúisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, baúkasÕna verilmesi ve yayÕlmasÕnÕ” 135 ve devamÕndaki maddeler ile düzenlemiútir.
Bu suçun kiúilik haklarÕndan özel hayatÕn gizlili÷ini ihlal etmeme ilkesi ile ilgisi oldu÷u kadar ayrÕca kiúilerin ekonomik haklarÕ ile de iliúkisi vardÕr. Özellikle pazarlama tekniklerinin geliúmesi sonucu; her bir tüketicinin tercihlerini belirleyen kiúisel
bilgilere ve verilere, mal ve hizmet üreten kuruluúlar yüksek miktarlar ödemeye hazÕrdÕrlar. Telekomünikasyon mevzuatÕna baktÕ÷ÕmÕzda kiúisel bilgiler/veriler; tanÕmlanmÕú ya da do÷rudan veya dolaylÕ olarak, bir kimlik numarasÕ ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimli÷inin, sa÷lÕk,
genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanÕmlanabilen gerçek ve/veya tüzel kiúilere iliúkin herhangi
bir bilgiyi ifade etmektedir.
Sa÷lÕktan, haberleúmeye ve ticari hayatÕn de÷iúik yönlerine iliúkin kiúisel verilerin
özel ve kamu kurumlarÕ tarafÕndan elektronik ortamlarda tutulabilmesi, ülkeleri hem
bu verilerin toplanma úekli ve yapÕsÕ ile ilgili kurallar koymaya hem de bu kurallarÕn
ihlali sonucu uygulanacak cezai yaptÕrÕmlarÕ açÕkça düzenlemeye zorlamÕútÕr.
135/1’e göre, hukuka aykÕrÕ olarak kiúisel verileri kaydeden kimseye altÕ aydan
üç yÕla kadar hapis cezasÕ verilir. Hukuka aykÕrÕlÕk ön úart oldu÷undan; izin, bir kanun gere÷i bunlarÕn kayÕt edilmesi veya suçlarÕn önlenmesi için emniyet ya da istihbarat emriyle bunlarÕn kaydÕ, kiúinin kendine veya baúkalarÕna yapÕlan saldÕrÕlarÕ durdurmak için veya normalde yargÕ yolu ile elde etmesi gereken bir hakkÕnÕ
elde etmek için yargÕyÕ aradan çÕkartÕp bizzat hakkÕnÕ almak için bu iúi yapmasÕ
kiúisel bilgilerin kaydÕnÕn hukuka aykÕrÕlÕ÷ÕnÕ ortadan kaldÕrÕr. Bu nedenlerin varlÕ÷Õ
halinde suç oluúmaz.
Ancak, 135. maddenin ikinci fÕkrasÕ gere÷ince, sebebi ne olursa olsun kiúilerin siyasi, felsefi veya dini görüúlerine, Õrki kökenlerine iliúkin bilgilerin kaydÕ suçtur.
Burada hukuka uygunluk sebeplerine bakÕlmaz. Öte yandan kiúilerin ahlaki e÷ilimlerine, cinsel yaúamlarÕna, sa÷lÕk durumlarÕna veya sendikal ba÷lantÕlarÕna iliúkin bilgileri hukuka uygunluk úartlarÕ olmadan kiúisel veri olarak kaydeden kimse,
altÕ aydan üç yÕla kadar hapis ile cezalandÕrÕlÕr.
Türk Ceza Kanunu’nun 136 maddesine göre, hukuka aykÕrÕ olarak, kiúisel verileri bir baúkasÕna veren, yayan veya ele geçiren kiúi, bir yÕldan dört yÕla kadar ha-
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pis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Burada da hukuka aykÕrÕlÕk bir ön úarttÕr. Yani kiúinin
izni, kanunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, meúru müdafaa, ÕztÕrar ve
bir hakkÕn kullanÕlmasÕ varsa suç oluúmaz.
Türk Ceza Kanunu 137. maddede kiúisel verilerle ilgili suçlarÕn cezasÕnÕn yarÕ
oranÕnda arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan a÷ÕrlaútÕrÕcÕ haller; kamu görevlisi tarafÕndan ve görevinin verdi÷i yetki kötüye kullanÕlmak suretiyle ve belli bir meslek ve sanatÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕktan yararlanmak suretiyle iúlenme olarak sayÕlmÕútÕr.
Kamu kurumlarÕ ve yargÕ görevlileri kiúisel bilgileri yaptÕklarÕ iúten dolayÕ kaydetmiú olabilirler. Örne÷in telefonlarÕn dinlenmesi sonucu savcÕlÕk ve emniyet dosyalarÕnda kiúisel bilgiler kaydedilmiú olabilir. Bir kamu görevlisi, Devlet østatistik Enstitüsü (DøE, úimdiki adÕyla Türkiye østatistik Kurumu- TÜøK), Nüfus ve VatandaúlÕk
øúleri Genel Müdürlü÷ü veya Maliye ilgilisinin bildirmesi yoluyla kiúisel verileri kaydetmiú olabilir. Veya internet servis sa÷layÕcÕ kuruluúlarÕn görevlileri bu bilgilere sahip olabilir. 138. maddeye göre, kanunlarÕn belirledi÷i sürelerin geçmiú olmasÕna
karúÕn kiúisel verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olan bu resmi veya özel
görevlilere, bu bilgileri yok etme görevlerini yerine getirmediklerinde altÕ aydan bir
yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Türk Ceza Kanunu 139. maddeye göre, kiúisel verilerin kaydedilmesi, verileri
hukuka aykÕrÕ olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçlarÕn soruúturulmasÕ ve kovuúturulmasÕ úikâyete ba÷lÕdÕr. ølgilisi
savcÕlÕ÷a gidip bu suçu ve suçlularÕ úikâyet edip, cezalandÕrÕlmasÕnÕ istemek zorundadÕr. SavcÕlÕklar kendili÷inden bu suçlarÕ incelemezler.
Kiúisel verilerle ilgili suçlarÕn iúlenmesi dolayÕsÕyla tüzel kiúiler hakkÕnda bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Türk Ceza Kanunu’nun bu ana düzenlemelerine paralel olarak TBMM’de Kiúisel Verilerin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun TasarÕsÕ ile de özellikle ticari ve personel gereksinmeleri ile veri toplayanlarÕn bunlarÕ iúlemesi ile daha geniú kapsamlÕ
kurallarÕn ve parmak izi, retina ya da yüz taramasÕ gibi biyometrik veri toplamaya
yönelik düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir.
Ceza Hukuku’nun yanÕ sÕra bu konu ayrÕca idari açÕdan da düzenlenmiútir. Bilgi
Teknolojileri ve øletiúim Kurumu kiúisel veriler hakkÕnda 06.02.2004 tarihinde telekomünikasyon sektöründe kiúisel bilgilerin iúlenmesi ve gizlili÷inin korunmasÕnÕn
güvence altÕna alÕnmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirleyen “Telekomünikasyon
Sektöründe Kiúisel Bilgilerin øúlenmesi ve Gizlili÷inin KorunmasÕ HakkÕnda Yönetmelik” çÕkarmÕútÕr. Daha çok GSM úirketleri ile internet servis sa÷layÕcÕ úirketlerin
kiúisel veriler hakkÕnda ne yapmasÕ gere÷ini düzenleyen bu Yönetmelik hakkÕnda
“VIII. Uygulamada Ortaya ÇÕkan BazÕ Hukuki Sorunlar HakkÕnda Düúünceler” baúlÕklÕ bölümde daha geniú bilgi verilecektir.
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Türk Ceza Kanunu’ndaki ønternet AracÕlÕ÷Õyla øúlenebilen Di÷er Suçlar:
Ceza Kanunu’nun 142. maddesi gere÷ince, kamu kuruluúlarÕnÕn veya camilerin, halkÕn yararlanmasÕ için ortada bulunan veya umumi yerler ve taúÕtlardaki eúyalar ya da elektrik enerjisi hÕrsÕzlÕ÷ÕnÕn “biliúim sistemleri” kullanÕlmasÕ suretiyle
yapÕlmasÕnda ceza a÷ÕrlaútÕrÕlmakta üç yÕldan yedi yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunmaktadÕr.
Türk Ceza Kanunu 158. maddeye göre; biliúim sistemlerinin araç olarak kullanÕlmasÕ suretiyle nitelikli dolandÕrÕcÕlÕk suçunun iúlenmesinde, sanÕ÷a üç yÕldan yedi
yÕla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katÕndan az olmamak úartÕyla
beú bin güne kadar adli para cezasÕna hükmolunur.
163/2. madde gere÷ince; telefon hatlarÕ ile frekanslarÕndan veya elektromanyetik dalgalarla yapÕlan úifreli veya úifresiz yayÕnlardan sahibinin veya zilyedinin rÕzasÕ olmadan yararlanan kiúi, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕ
ile cezalandÕrÕlÕr. Bu suç; özellikle biliúim sistemleri vasÕtasÕyla úifre kÕrÕcÕlar kullanÕldÕ÷Õndan internet ile uzaktan iúlenebilir.
Türk Ceza Kanunu, 302, 303, 304 ve 305. maddeleri uyarÕnca, Devletin birli÷ini ve ülke bütünlü÷ünü bozmak, düúmanla iúbirli÷i yapmak, Devlete karúÕ savaúa
tahrik, ba÷ÕmsÕzlÕk, toprak bütünlü÷ü, milli güvenlik ve Cumhuriyet’in Anayasa’da
belirtilen temel nitelikleri gibi temel millî yararlara karúÕ faaliyette bulunmak eylemlerinin faili, internet dâhil hangi úekilde yapÕldÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn müebbet hapse
kadar varan a÷Õr cezalarla cezalandÕrÕlÕr.
Türk Ceza Kanunu’nun 313. maddesi uyarÕnca; halkÕ, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne karúÕ silahlÕ bir isyana tahrik eden kimseye onbeú yÕldan yirmibeú
yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Devletin sÕrlarÕna iliúkin suçlar ve casuslu÷a iliúkin suçlar Ceza Kanunu’nun 326.
maddesinden itibaren sÕralanmÕútÕr. ønternet aracÕlÕ÷Õ ile Pentagon’un sÕrlarÕna ulaúan 15 yaúÕndaki bilgisayar dâhisini gazetelerden hatÕrlarsÕnÕz. Ceza Kanunu ister internet yoluyla isterse di÷er yollarla kasten Devletin güvenli÷i ile ilgili askeri ya
da sivil sÕrlara ulaúan ve bunlarÕ baúkalarÕna ulaútÕran veya açÕklayanlara üç yÕldan baúlayÕp müebbede kadar varan hapis cezalarÕ verilebilmektedir. Bu suçlarda
ele geçirme, açÕklama ve baúkalarÕna verme eylemleri ayrÕ ayrÕ suç tipleridir. Genellikle bu suçlarÕ savaú zamanÕ iúleyenler ve baúka bir devlet yararÕna iúleyenler
müebbet hapisle cezalandÕrÕlmaktadÕr.
Casusluk suçlarÕnÕn iúlenmesi, ilgili kiúilerin dikkat ve özen yükümlülü÷üne aykÕrÕ davranmalarÕ sonucu mümkün olmuú veya kolaylaúmÕú ise, Türk Ceza Kanunu 338. madde gere÷ince, taksirle davranan faile altÕ aydan üç yÕla kadar hapis
cezasÕ verilir. Fiil, savaú sÕrasÕnda iúlenmiú veya Devletin savaú hazÕrlÕklarÕnÕ veya
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savaú etkinli÷ini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karúÕ karúÕya bÕrakmÕú ise, taksirle davranan faile üç yÕldan sekiz yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Devletin güvenli÷ine ve siyasal yararlarÕna iliúkin bilgileri açÕklama Türk Ceza
Kanunu 329. maddede düzenlenmiútir. Suç hata sonucu iúlenmiúse ceza hafiflemekte altÕ ayla sekiz yÕl arasÕnda olmaktadÕr.
Türk Ceza Kanunu 334. maddesi uyarÕnca; Devletin güvenli÷ine iliúkin olmasa
bile yetkili makamlarÕn kanun ve düzenleyici iúlemlere göre açÕklanmasÕnÕ yasakladÕ÷Õ ve niteli÷i bakÕmÕndan gizli kalmasÕ gereken bilgileri temin eden kimseye bir
yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ verilir. Fiil, Devletin savaú hazÕrlÕklarÕnÕ veya savaú etkinli÷ini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karúÕ karúÕya bÕrakmÕú ise, faile
beú yÕldan on yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Türk Ceza Kanunu 336. maddesinde ise; yetkili makamlarÕn kanun ve düzenleyici iúlemlere göre açÕklanmasÕnÕ yasakladÕ÷Õ ve niteli÷i bakÕmÕndan gizli kalmasÕ
gereken bilgileri açÕklayan kimseye üç yÕldan beú yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Fiil, savaú zamanÕnda iúlenmiú veya Devletin savaú hazÕrlÕklarÕnÕ veya savaú etkinli÷ini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokmuú ise faile on yÕldan onbeú yÕla
kadar hapis cezasÕ verilece÷i ifade edilmektedir. Fiil, failin taksiri sonucu meydana
gelmiú ise, birinci fÕkrada yazÕlÕ olan halde faile altÕ aydan iki yÕla, ikinci fÕkrada yazÕlÕ halde üç yÕldan sekiz yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
ønternette “sörf yapmaya” meraklÕ birçok kiúi vardÕr. øúte bu “meraklÕ sörfçüler”
kimseler oraya buraya girerek aslÕnda kötü bir niyeti olmasa bile bazÕ bilgileri bilgisayarlarÕna indirirlerken Ceza Kanunu’nun 339. maddesi bu kiúilerin baúÕna büyük sÕkÕntÕ açabilir. ùöyle ki; Devletin güvenli÷i veya iç veya dÕú siyasal yararlarÕ
bakÕmÕndan gizli kalmasÕ gereken bilgileri veya yetkili makamlarÕn açÕklanmasÕnÕ
yasakladÕ÷Õ ve niteli÷i bakÕmÕndan gizli kalmasÕ gereken hususlarÕ elde etmeye
yarayan ve elde bulundurulmasÕ için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen belgelerle veya bu nitelikteki herhangi bir úeyle yakalanan kimseye bir yÕldan beú yÕla
kadar hapis cezasÕ verilir. Fiil, savaú zamanÕnda iúlenirse faile üç yÕldan sekiz yÕla
kadar hapis cezasÕ verilir.
Türk bayra÷Õ ve østiklal MarúÕna saldÕrÕ ve aúa÷Õlama amacÕyla yayÕn yapanlar
300. madde gere÷i altÕ aydan baúlamak üzere hapsedilir.
HalkÕ askerlikten so÷utma amacÕ güden yayÕnlarÕ yapanlar ise, 318. madde uyarÕnca dokuz aydan üç yÕla kadar hapis cezasÕna çarptÕrÕlÕr. Televizyon alanÕnda Mehmet Ali Birand son anda “yÕrtmÕúsa” da, HBB Televizyonu’nda yayÕn yapan iki kiúinin bu suç nedeniyle yargÕlanÕp, ceza aldÕ÷ÕnÕ Medya ile ilgilenenler hatÕrlamaktadÕr.
BunlarÕn yanÕ sÕra; askerleri veya askeri kurumlardaki kiúileri kanunlara ve disipline aykÕrÕ davranmaya teúvik edenler 319. madde gere÷ince iki yÕldan beú yÕla
kadar hapsedilir.
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T.C.K.’nÕn 299. maddesinde, CumhurbaúkanÕna hakaret eden yayÕncÕlarÕn ondört aydan baúlayan sürelerde hapisle cezalandÕrÕlaca÷Õ belirtilmiútir.
T.C.K.’nun 301. maddesinde ise, Türklü÷ü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, askeri ve emniyet güçlerini, yargÕ organlarÕnÕ hakarete u÷ratan yayÕnlar için, yayÕncÕlarÕn onbeú günden baúlamak üzere üç seneye kadar çeúitli sürelerde hapisle cezalandÕrÕlaca÷Õ belirtilmiútir. Ancak bu sayÕlan kurumlarÕ sadece eleútirmek maksadÕyla
yapÕlan yazÕlÕ, sözlü veya görüntülü düúünce açÕklamalarÕ cezayÕ gerektirmez.
øúte bu bahsetti÷imiz 301. madde kapsamÕnda (Eski Ceza Kanunu’nda bu suç
159. madde olarak düzenlendi÷inden kararlarda 159. maddeden bahsediliyor) Türk
ønternet Hukuku uygulamasÕnÕn en önemli ve ilk kararlarÕndan birini dizi haline gelmiú mahkeme aúamalarÕnÕ da göstererek sizlere sunalÕm.
Olay bir forumda yayÕnlanan bir yazÕ ile baúlÕyor ve úikayet üzerine SavcÕlÕk harekete geçiyor ve dava açÕlÕyor. DavanÕn görüldü÷ü Mahkeme uzun bir yargÕlama
sürecinden sonra aúa÷Õdaki kararÕ veriyor.
“…østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ sanÕk hakkÕnda tanzim etti÷i 28.07.1999
gün ve 1999/340-280-348 sayÕlÕ iddianame ile; sanÕ÷Õn, ønternet Sitesinde tartÕúma platformu baúlÕ÷Õ altÕnda “Türkiye’de insan haklarÕ ihlalleri” konusunda bir
insan rumuzu ile yazÕ yayÕnladÕ÷Õ ve yayÕnlanan bu yazÕda Türkiye Cumhuriyeti’ni,
askeri kuvvetleri, Adliyenin manevi úahsiyetini ve emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmek suçunu iúledi÷i iddia olunarak sanÕ÷Õn Türk Ceza
Kanunu’nun 159/1 maddesi dört defa tatbik edilmek suretiyle cezalandÕrÕlmasÕ
iddia edilmiútir.
SanÕk çeúitli aúamalarda yapmÕú oldu÷u savunmalarda; kendisinin Superonline
A.ù.’de ønteraktif Bölümler Koordinatörü olarak görev yaptÕ÷ÕnÕ ve bu bölümün bir
çok sayfalarÕ bulundu÷unu ve bu sayfalardan kiúilerin de÷iúik úekillerde yararlandÕ÷Õ, ... suça konu yazÕnÕn ise forum bölümünde “insan haklarÕ ihlalleri” konulu tartÕúma konusu iúlendi÷inde “bir insan” rumuzu ile gönderildi÷ini, bunlarÕn kendilerinin denetim ve kontrolünde olmadÕ÷Õ, ønternet kullanÕcÕlarÕ tarafÕndan direk di÷er
kullanÕcÕlarÕn bilgisine (sunuldu÷unu) ve beraat talebinde bulunmuútur.
SanÕk vekili de yaptÕ÷Õ savunmada; müvekkilinin yapmÕú oldu÷u savunmalarÕ
tekrar ederek ülkemizde ønternetle iúlenen suçlar bakÕmÕndan yasal bir düzenlemenin bulunmadÕ÷Õ ve kanunsuz suçun olamayaca÷ÕnÕ, baúkasÕnÕn yazdÕ÷Õ bir yazÕdan
dolayÕ müvekkilinin sorumlu tutulamayaca÷ÕnÕ, çünkü internet ortamÕnda bunlarÕn
denetim ve kontrolünün mümkün olmadÕ÷ÕnÕ, müvekkilinin müsnet suçlarÕ iúleme
gibi kastÕnÕn bulunmadÕ÷ÕnÕ ve yazÕda geçen fikir ve düúüncelerin yazan kiúinin fikir ve düúünceleri oldu÷unu, bu kiúinin ifade özgürlü÷ü oldu÷unu, demokratik toplumlarda düúünce ve ifade özgürlü÷ünün esas oldu÷unu beyan ve ifade ederek
Müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etmiútir.
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SanÕ÷Õn YapÕ Kredi BankasÕnÕn yan kuruluúu olan Superonline A.ù.nin yayÕn bölümüne interaktif bölümler koordinatörü olarak görev yaptÕ÷Õ ve bu bölümde Süper
Meydan, Anket, Referandum, Vip, Süper Chat bölümlerinin de koordinatörü oldu÷u
ve kendi sorumluluk alanÕnda Süper Meydan bölümünde tartÕúma genel baúlÕ÷Õ altÕnda forum’a “bir insan” rumuzu ile “Türkiye’de insan haklarÕ ihlalleri” baúlÕklÕ sekiz
bölümden oluúan bir yazÕ 26.05.1999 tarihinde yazÕlÕp yayÕnda forum’un belirlenen
süresince tutulmuútur. Bir internet kullanÕcÕsÕ olan Macit Masal isimli kiúi tarafÕndan;
yazÕnÕn suç unsuru içerdi÷i ve derhal silinmesi konusunda yetkili kiúiye yine internet
kanalÕ ile mesaj gönderildi÷i, sanÕ÷Õn silme imkanÕ oldu÷u halde silinmemiú ve bunun
üzerine yetkili kiúi hakkÕnda Adalet BakanlÕ÷Õ’na suç duyurusunda bulunmuútur.
Dosyada mevcut internet ortamÕndaki mesajda “Türk Devleti, bu korkunç büyüklükteki gidere fon oluúturmak için gayri-meúru yollara baúvuruyor. Bunlardan ilk akla
geleni uyuúturucu, fidye, kumarhane, karapara vb.lerinden elde edilen para, uzmanlara göre Türk mafyasÕ, øtalyan mafyasÕnÕn yerine geçmiútir ve Avrupa’da bir numaradÕr. Peki kim bu mafya? FransÕz Gözlemevi’nin (observatioire Geopoliti÷uedes Drogues) yöneticisi Labrousse göre, “üst düzeyde koruma görmeden Türkiye’de eroin
laboratuarlarÕnÕn varlÕklarÕnÕ sürdürmeleri mümkün de÷ildir. Gerçekte Türkiye’de uyuúturucu ve karapara trafi÷inin içine mafya, bürokratlar, politikacÕlar, polis ve istihbarat
teúkilatÕnÕn yöneticileri ve ordu generalleri vardÕr. Bu iú, Türkiye’de bir sektöre hatta
devletin en önemli sektörlerinden birine dönüútürülmüútür. Kocaeli bölgesinde General V. K’ (úimdi ...’da general)ba÷lÕ çetelerin fidye ve uyuúturucu iúi yaptÕklarÕ ortaya
çÕkmÕútÕr. Urfa bölgesinde DYP Milletvekili ve KorucubaúÕ E.’a ba÷lÕ çetelerin uyuúturucu ticareti yaptÕklarÕ, devlet raporlarÕna ve mahkemelere yansÕmÕútÕr. Yüksekova’da
....’nun büyük bir uyuúturucu ve fidye çetesi yönetti÷i ortaya çÕkmÕútÕr” úeklinde ifadelere yer verildi÷i ve adÕ geçen sanÕ÷Õn baúka internet kullanÕcÕlarÕ tarafÕndan bu sahifeyi iptal etmesi istendi÷i halde, iptal etmemek sureti ile göndereni belli olmayan internet kullanÕcÕlarÕnÕn suçuna katÕldÕ÷Õ, özel yasanÕn bulunmasÕ halinde genel kuralÕn
uygulanmayaca÷Õ, ortada BasÕn YasasÕ’nda oldu÷u úekilde özel bir yasanÕn bulunmamasÕ karúÕsÕnda genel kuralÕn uygulanaca÷Õ dolayÕsÕ ile ortada “kanunsuz suç”un
varlÕ÷Õndan bahsetmenin mümkün olmayaca÷Õ, sanÕ÷Õn açmÕú oldu÷u sayfayÕ iptal
etmemek sureti ile sayfanÕn internet kullanÕcÕlarÕna açÕk bÕrakmasÕ ile suçun unsurlarÕndan olan aleniyet unsurunun gerçekleúti÷i böylece sanÕ÷Õn internet sayfasÕ aracÕlÕ÷Õ ile Cumhuriyeti, askeri kuvvetleri, emniyet kuvvetlerini, Adliyenin manevi úahsiyetini tahkir ve tezyif suçuna asli fail olarak katÕldÕ÷Õ yolunda mahkemeye tam vicdanÕ
kanaat hasÕl olmakla aúa÷Õdaki hüküm kurulmuútur. YukarÕda açÕklanan gerekçeye
ve tekmil dosya kapsamÕna nazaran;
1) SanÕ÷Õn Türkiye cumhuriyetini tahkir ve tezyif etmek eylemine uyan Türk Ceza
Kanunu’nun. 159/1 maddesi gere÷i suçun iúleniú biçimi de nazara alÕnarak takdiren 1 YÕl A÷Õr Hapis CezasÕ ile cezalandÕrÕlmasÕna,
2) SanÕ÷Õn Askeri Kuvvetleri tahkir ve tezyif etmesi eylemine uyan Türk Ceza
Kanunu’nun 159/1 maddesi gere÷ince suçun iúleniú biçimi de nazara alÕnarak
takdiren 1 YÕl a÷Õr hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlmasÕna,
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3) SanÕ÷Õn emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmesi eylemine uyan
Türk Ceza Kanunu’nun 159/1 maddesi gere÷ince suçun iúleniú biçimi de nazara alÕnarak takdiren 1 YÕl a÷Õr hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlmasÕna,
4) SanÕ÷Õn Adliyenin manevi úahsiyetini tahkir ve tezyif etmek eylemine uyan Türk
Ceza Kanunu’nun /1 maddesi gere÷ince suçun iúleniú biçimi de nazara alÕnarak takdiren 1 YÕl a÷Õr hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlmasÕna,
SanÕ÷a verilen a÷Õr hapis cezalarÕnÕn Türk Ceza Kanunu’nun 71 maddesi gere÷ince içtima ettirilerek neticeten sanÕ÷Õn 40 Ay Hapis CezasÕ ile cezalandÕrÕlmasÕna,
YargÕtay yolu açÕk olmak üzere, sanÕ÷Õn ve vekilinin yüzüne karúÕ Cumhuriyet SavcÕsÕ ølker Yaúar’Õn huzuru ile iste÷e uygun olarak oybirli÷iyle verilen karar
açÕkça okunup anlatÕldÕ.233
Ancak iú burada bitmiyor, konu kamuoyuna da “Coúkun Ak DavasÕ” olarak yansÕyor ve bu cezanÕn gerçekten “adil” olmadÕ÷Õ gibi bir ço÷unluk görüúü do÷uyor.
Belki de kamuoyuna yansÕyan tartÕúmalar dolayÕsÕ ile YargÕtay temyiz için önüne
gelen dosyayÕ inceliyor ve aúa÷Õdaki kararÕ veriyor.
SanÕk hakkÕnda duruúmalÕ olarak yapÕlan inceleme sonunda gere÷i düúünüldü:
1- Gerçe÷in kuúkuya yer vermeyecek úekilde belirlenmesi açÕsÕndan; öncelikle
sanÕ÷Õn adÕ geçen úirkette konumunun ne oldu÷u, foruma internet ortamÕnda
elektronik posta ile gönderilen suçlamaya konu yazÕlara müdahale etme görev
ve yetkisinin kime ait oldu÷u hususunun ilgili kurumdan gerekli bilgi ve belgelerde sa÷lanarak saptanmasÕ;
2- Mahkemece üniversitelerin bilgisayar ve ceza hukuku kürsülerinden seçilerek
internet konusunda uzman bilirkiúi kurulu ile keúif yapÕlarak Superonline A.ù.’nin
bir internet servis sa÷layÕcÕ mÕ, eriúim sa÷layÕcÕ mÕ yoksa her iki fonksiyona birlikte mi sahip oldu÷u, internet servis sa÷layÕcÕ olmasÕ durumunda sahibinin kim
oldu÷u, ayrÕca dava konusu yazÕnÕn olup olmadÕ÷Õ hususlarÕnÕn saptanmasÕndan sonra sanÕ÷Õn hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruúturma ile hüküm kurulmasÕ,
Yasaya aykÕrÕ, sanÕk vekilinin temyiz dilekçesi ile duruúmalÕ incelemede öne
sürdü÷ü temyiz itirazlarÕ bu itibarla yerinde görülmüú oldu÷undan hükmün açÕklanan sebeplerden dolayÕ isteme aykÕrÕ olarak BOZULMASINA, 25.10.2001 gününde oyçoklu÷u karar verildi.”234
233

234

27.03.2001 T.C. østanbul 4. A÷Õr Ceza Mahkemesi Esas No:1999/225, Karar No:2001/56,
C.Sav.Es. No:1999/280
T.C. YargÕtay 9. Ceza Dairesi Esas No:2001/1854, Karar No:2001/2649, Tebli÷name
No:9/75826
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Dava bitti mi? Tabii ki hayÕr! YargÕtay’Õn bozma kararÕ üzerine yeniden yargÕlanmak ve eksikliklerin tamamlanmasÕ için dosya ilk Mahkemeye geri gelmiú; ølk Mahkeme sürpriz bir karar verip eski kararÕnda aúa÷Õdaki gerekçelerle direnmiútir:
“Mahkememiz tarafÕndan 27.03.2001 tarihinde 1999/225 Esas 2001/56 karar
sayÕlÕ ilamla verilen hükmün YargÕtay 9. Ceza Dairesinin ... sayÕlÕ kararlarÕ ile bozulmasÕyla Mahkememize dosyanÕn dönmüú olmasÕ üzerine yapÕlan yargÕlama sÕrasÕnda;
SanÕ÷Õn úirketteki konumunun kendisinin açÕk beyanlarÕndan da anlaúÕlaca÷Õ
üzere merkezi østanbul’da bulunan YapÕ Kredi BankasÕ’nÕn bir yan kuruluúu olan
Süper online UluslararasÕ Elektronik Bilgilendirme ve Haberleúme A.ù.’nin ønternet Bölümünün koordinatörü oldu÷u, internet kullanÕcÕlarÕndan gelen yo÷un istek
üzerine söz konusu sayfaya gelen mesajlarÕ okudu÷u, bir vatandaúÕn ihtarÕna ra÷men suç unsuru görmedi÷inden sayfayÕ kapatmadÕ÷Õ gibi kapatÕlmasÕ yönünden
hiçbir makam ve yetkiliye baú vurmadÕ÷Õ, müsnet suçu iúledi÷i, olayda bilirkiúinin
bilgisine baú vurulmasÕnÕ gerektiren bir durumun söz konusu olmadÕ÷Õ, bu nedenle
bozma ilamÕnda belirtilen hususlarÕn araútÕrÕlmasÕna yer olmadÕ÷Õna, usul ve yasaya uygun bulunan Mahkememizin daha önceki 27.03.2001 tarih, 999/225 Esas
20001/56 Karar sayÕlÕ eski kararÕnda direnilmesine karar verilmiútir.”235
Bu direnme ve ceza verme kararÕndan sonra dava YargÕtay Ceza Genel Kurulu’na
gitti. Tam bu arada Avrupa Birli÷i uyum çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 09.08.2002 tarihli
Resmi Gazete’de yayÕnlanan 4771 sayÕlÕ Kanun ile Ceza Kanunu’nun 159. maddesine “birinci fÕkrada sayÕlan organlarÕ ve kurumlarÕ tahkir ve tezyif kastÕ bulunmaksÕzÕn, sadece eleútirmek maksadÕyla yapÕlan yazÕlÕ, sözlü veya görüntülü düúünce
açÕklamalarÕ ceza gerektirmez” bölümü eklendi. Bunun üzerine YargÕtay Ceza Genel
Kurulu bu hükmün iúletilmesine karar verdi ve dosyayÕ yerel mahkemeye yolladÕ.
østanbul 4. A÷Õr Ceza Mahkemesi de; “yazÕnÕn bizzat kendisi tarafÕndan yazÕlmamÕú olmasÕ karúÕsÕnda mahkûmiyetine yeterli delil bulunmadÕ÷Õ ve sanÕ÷Õn yazÕlan
yazÕlarÕn düúünce ve fikir özgürlü÷ü sÕnÕrlarÕ içinde kaldÕ÷Õ sanÕsÕ ile (davrandÕ÷Õ ve)
son yapÕlan ve fikir ve düúünce özgürlü÷ünün sÕnÕrlarÕnÕ geniúletmeyi uygun gören
Yasa Koyucu’nun amacÕna uygun olarak sanÕ÷Õn lehine de÷erlendirme yapÕlmasÕyla” Coúkun Ak’Õ yÕllar süren bir mücadeleden sonra beraat ettirdi.
Geçelim di÷er suçlara...
Savaú sÕrasÕnda kamunun endiúe ve heyecan duymasÕna neden olacak veya
halkÕn maneviyatÕnÕ sarsacak veya düúman karúÕsÕnda ülkenin direncini azaltacak
úekilde asÕlsÕz veya abartÕlmÕú veya özel maksada dayalÕ havadis veya haber yayan veya nakleden veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faali235

T.C. østanbul 4. A÷Õr Ceza Mahkemesi SayÕ: Esas No:2002/18 Karar No:2002/72, C.
SavcÕlÕk No:1999/280)
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yette bulunan kimseye 323. maddeye göre, beú seneden baúlayan hapis cezasÕ
verilir.
Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düúünce ve kanaatlerini açÕklamaya veya de÷iútirmeye zorlayan ya da bunlarÕ açÕklamaktan, yaymaktan meneden kiúi, 115. madde sonucu bir yÕldan üç yÕla kadar
hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinde; e÷itim ve ö÷retimin engellenmesi,
kamu kurumu veya kamu kurumu niteli÷indeki meslek kuruluúlarÕnÕn faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi haklarÕn kullanÕlmasÕnÕn engellenmesi, inanç, düúünce ve
kanaat hürriyetinin kullanÕlmasÕnÕ engelleme, konut dokunulmazlÕ÷ÕnÕn ihlali ile iú
ve çalÕúma hürriyetinin ihlali gibi hapis cezalarÕ altÕ aydan baúlayan suçlarÕn, internette yollanan imzasÕz mektup ve özel iúaretlerle iúlenmesi halinde verilecek cezanÕn bir kat artÕrÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.
Ceza Kanunu’nun 106. maddesi gere÷ince; internette e-maille bir baúkasÕnÕ,
kendisinin veya yakÕnÕnÕn hayatÕna, vücut veya cinsel dokunulmazlÕ÷Õna yönelik bir
saldÕrÕ gerçekleútirece÷inden bahisle tehdit eden kiúiler veya malvarlÕ÷Õ itibarÕyla büyük bir zarara u÷rataca÷Õndan veya sair bir kötülük edece÷inden bahisle tehditte
bulunanlar altÕ aydan baúlayan hapis cezalarÕyla cezalandÕrÕlÕr. 107. maddeye göre
ise, “úunu ya da bunu vermezsen yayÕnlarÕm” úeklinde tehdit edenler bir yÕldan üç
yÕla kadar hapis ve para cezasÕna u÷rar. Türk Ceza Kanunu 107. maddede “úantaj” baúlÕ÷Õ altÕnda, kendisine veya baúkasÕna yarar sa÷lamak maksadÕyla bir kiúinin úeref veya saygÕnlÕ÷Õna zarar verecek nitelikteki hususlarÕn açÕklanaca÷Õ veya
isnat edilece÷i tehdidinde bulunulmasÕ suçu düzenlenmiútir.
Siyasi partiler, KÕzÕlay veya Birleúmiú Milletler Dünya Sa÷lÕk Kurulu’nun iúaretlerini izinsiz yayÕnda kullananlar 253. madde gere÷ince üç aydan baúlayan hapis
ve para cezalarÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
341. maddeye göre, internet yoluyla web sitelerinde, haber sitelerine yorumda
bulunarak veya e-mail gruplarÕna bildirim yoluyla, yabancÕ devlet bayra÷ÕnÕ veya
di÷er egemenlik iúaretlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yÕla kadar
hapis cezasÕ verilir.
Türk Ceza Kanunu 340. madde ve 342. maddeye göre; yabancÕ devlet baúkanlarÕna veya yabancÕ devlet temsilcilerine karúÕ Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlarÕn iúlenmesi halinde bu suçlara verilecek cezalar a÷ÕrlaútÕrÕlÕr.
ønternette yapÕlan yayÕnlar yoluyla; bir suçun iúlenmesini tahrik edenler yani
“ya÷malayÕn, saldÕrÕn, izinsiz gösteri yapÕn” úeklinde veya kamu barÕúÕnÕ bozmaya
elveriúli olmak úartÕyla “kanunlara uymayan” úeklinde yayÕn yapanlar 214. ve 217.
maddelere göre altÕ aydan baúlamak üzere ve 215. madde gere÷ince, iúlenmiú olan
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bir suçu veya iúlemiú oldu÷u suçtan dolayÕ bir kiúiyi alenen öven kimse, iki yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Türk Ceza Kanunu 216. madde gere÷ince de;
halkÕn sosyal sÕnÕf, Õrk, din, mezhep veya bölge bakÕmÕndan farklÕ özelliklere sahip
bir kesimini, di÷er bir kesimi aleyhine kin ve düúmanlÕ÷a alenen tahrik eden kimse,
bu nedenle kamu güvenli÷i açÕsÕndan açÕk ve yakÕn bir tehlikenin ortaya çÕkmasÕ
halinde, bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. AynÕ maddeye göre;
halkÕn bir kesimini, sosyal sÕnÕf, Õrk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklÕlÕ÷Õna dayanarak alenen aúa÷Õlayan kiúi, altÕ aydan bir yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Ek olarak halkÕn bir kesiminin benimsedi÷i dini de÷erleri alenen aúa÷Õlayan
kiúi, fiilin kamu barÕúÕnÕ bozmaya elveriúli olmasÕ halinde, altÕ aydan bir yÕla kadar
hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Ancak bu maddelerde yazÕlÕ fiillere aykÕrÕ düúünce
açÕklamalarÕ haber verme veya eleútiri amacÕyla yapÕlmÕúsa suç oluúmaz.
ønternette çeúitli gruplar web sayfalarÕ yapmakta ve üyelik sistemine göre çalÕúmaktadÕr. Ancak, bu üyelikler bir yasadÕúÕ örgüt çalÕúmasÕ úeklinde organize olursa
bu durumda Türk Ceza Kanunu 220. maddesine göre bir tehlike ortaya çÕkabilir. ønternet ortamÕnda kurulan bu tür web siteleri basÕn ve yayÕn yollarÕndan biri oldu÷u
için aúa÷Õdaki cezalar yarÕ oranÕnda arttÕrÕlÕr. Maddeye göre; Kanunun suç saydÕ÷Õ
fiilleri iúlemek amacÕyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapÕsÕ, sahip bulundu÷u üye sayÕsÕ ile araç ve gereç bakÕmÕndan amaç suçlarÕ iúlemeye elveriúli
olmasÕ halinde, iki yÕldan altÕ yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Ancak, örgütün varlÕ÷Õ için üye sayÕsÕnÕn en az üç kiúi olmasÕ gerekir. Yine, suç iúlemek amacÕyla kurulmuú olan örgüte üye olanlar, bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile
cezalandÕrÕlÕr. Ek olarak, örgütün faaliyeti çerçevesinde suç iúlenmesi halinde, ayrÕca bu suçlardan dolayÕ da cezaya hükmolunur ve örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde iúlenen bütün suçlardan dolayÕ ayrÕca fail olarak cezalandÕrÕlÕr.
Örgütün veya amacÕnÕn propagandasÕnÕ yapan kiúi, bir yÕldan üç yÕla kadar hapis
cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Bu web sitelerine teröre destek verenler ile çocuk pornosu
ve seks ve cinsel iliúki paylaúÕmÕna açÕk olanlar örnek verilebilir.
øúçi ücretlerinin veya besin ya da mallarÕn de÷erlerinin artÕp eksilmesi sonucunu do÷urabilecek bir úekilde ve bu maksatla yalan haber veya bilgi yayanlar
237. maddeye göre, üç aydan iki yÕla kadar hapis ve para cezasÕna çarptÕrÕlÕr. ønternette özellikle hisse senetleri ile ilgili forum ve chatlarda bu suçun iúlendi÷i sÕk
sÕk görülmektedir.
Bu arada bir parantez açÕp, internetteki normal porno ve çocuk pornosu úeklindeki yayÕnlara de÷inelim. E÷er bu yayÕnlar radyo ve televizyonla yapÕlsa idi ilgili yayÕncÕ kuruluúlar RTÜK tarafÕndan para ve program yayÕnÕ durdurma cezalarÕna u÷rardÕ. BasÕlÕ úekilde gazete ve dergi ile yapÕlsa idi bunlar toplatÕlÕr ve yüksek
para cezalarÕ alÕrdÕ. ønternette yapÕldÕ÷Õnda ise bunun cezasÕ Eski Türk Ceza Kanunu 426. maddeye göre beú- on milyon lira arasÕ bir para cezasÕ idi. Geçmiúteki deneyimler sonucu, yeni Türk Ceza Kanunu yapÕldÕ÷Õnda 2004 yÕlÕndan itiba-
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ren 226. maddede bu suçlara iliúkin caydÕrÕcÕ cezalar düzenlenmiútir. Bu madde
úöyle düzenlenmiútir.
(1) a) Bir çocu÷a müstehcen görüntü, yazÕ veya sözleri içeren ürünleri veren ya
da bunlarÕn içeri÷ini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) BunlarÕn içeriklerini çocuklarÕn girebilece÷i veya görebilece÷i yerlerde ya da
alenen gösteren, görülebilecek úekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeri÷ine vakÕf olunabilecek úekilde satÕúa veya kiraya arz
eden,
d) Bu ürünleri, bunlarÕn satÕúÕna mahsus alÕúveriú yerleri dÕúÕnda, satÕúa arz
eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satÕúlarÕ yanÕnda veya dolayÕsÕyla bedelsiz olarak veren veya da÷Õtan,
f) Bu ürünlerin reklamÕnÕ yapan,
Kiúi, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis ve adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(2) Müstehcen görüntü, yazÕ veya sözleri basÕn ve yayÕn yolu ile yayÕnlayan
veya yayÕnlanmasÕna aracÕlÕk eden kiúi altÕ aydan üç yÕla kadar hapis ve
beúbin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(3) Müstehcen görüntü, yazÕ veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklarÕ kullanan kiúi, beú yÕldan on yÕla kadar hapis ve beúbin güne kadar adli para cezasÕ
ile cezalandÕrÕlÕr. Bu ürünleri ülkeye sokan, ço÷altan, satÕúa arz eden, satan,
nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baúkalarÕnÕn kullanÕmÕna
sunan kiúi, iki yÕldan beú yÕla kadar hapis ve beúbin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(4) ùiddet kullanÕlarak, hayvanlarla, ölmüú insan bedeni üzerinde veya do÷al olmayan yoldan yapÕlan cinsel davranÕúlara iliúkin yazÕ, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satÕúa arz eden, satan, nakleden, depolayan,
baúkalarÕnÕn kullanÕmÕna sunan veya bulunduran kiúi, bir yÕldan dört yÕla kadar hapis ve beúbin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(5) Üç ve dördüncü fÕkralardaki ürünlerin içeri÷ini basÕn ve yayÕn yolu ile yayÕnlayan veya yayÕnlanmasÕna aracÕlÕk eden ya da çocuklarÕn görmesini,
dinlemesini veya okumasÕnÕ sa÷layan kiúi, altÕ yÕldan on yÕla kadar hapis
ve beúbin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(6) Bu suçlardan dolayÕ, tüzel kiúiler hakkÕnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fÕkra hariç olmak ve çocuklara ulaúmasÕ engellenmek koúuluyla, sanatsal ve edebi de÷eri olan eserler hakkÕnda uygulanmaz.
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ønternette birçok fuhuú sitesi bulunmaktadÕr. Eú de÷iútirmeden baúlayarak, uzak
do÷uda yaúÕ küçük erkek ve kÕz çocuklarÕnÕ pazarlayanlarla devam eden ve eúcinsel iliúkilere kadar üyelik ve kulüp sistemi ile çalÕúan birçok site bulunmaktadÕr.
Türk Ceza Kanunu 227. maddesi bu tür fiillere yönelik aúa÷Õdaki cezalarÕ düzenlemektedir.
(1) Çocu÷u fuhúa teúvik eden, bunun yolunu kolaylaútÕran, bu maksatla tedarik
eden veya barÕndÕran ya da çocu÷un fuhúuna aracÕlÕk eden kiúi, dört yÕldan on
yÕla kadar hapis ve beúbin güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Bu
suçun iúleniúine yönelik hazÕrlÕk hareketleri de tamamlanmÕú suç gibi cezalandÕrÕlÕr.
(2) Bir kimseyi fuhúa teúvik eden, bunun yolunu kolaylaútÕran ya da fuhuú için aracÕlÕk eden veya yer temin eden kiúi, iki yÕldan dört yÕla kadar hapis ve üçbin
güne kadar adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Fuhúa sürüklenen kiúinin kazancÕndan yararlanÕlarak kÕsmen veya tamamen geçimin sa÷lanmasÕ, fuhúa teúvik sayÕlÕr.
(3) Fuhuú amacÕyla ülkeye insan sokan veya insanlarÕn ülke dÕúÕna çÕkmasÕnÕ sa÷layan kiúi hakkÕnda yukarÕdaki fÕkralara göre cezaya hükmolunur.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizli÷inden yararlanarak bir kimseyi fuhúa sevk eden veya fuhuú yapmasÕnÕ sa÷layan kiúi hakkÕnda yukarÕdaki
fÕkralara göre verilecek ceza yarÕsÕndan iki katÕna kadar artÕrÕlÕr.
(5) YukarÕdaki fÕkralarda tanÕmlanan suçlarÕn eú, üstsoy, kayÕn üstsoy, kardeú, evlat edinen, vasi, e÷itici, ö÷retici, bakÕcÕ, koruma ve gözetim yükümlülü÷ü bulunan di÷er kiúiler tarafÕndan ya da kamu görevi veya hizmet iliúkisinin sa÷ladÕ÷Õ
nüfuz kötüye kullanÕlmak suretiyle iúlenmesi halinde, verilecek ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
(6) Bu suçlarÕn, suç iúlemek amacÕyla teúkil edilmiú örgüt faaliyeti çerçevesinde iúlenmesi halinde, yukarÕdaki fÕkralara göre verilecek ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
(7) Bu suçlardan dolayÕ, tüzel kiúiler hakkÕnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
(8) Fuhúa sürüklenen kiúi, tedavi veya terapiye tabi tutulur.
Bu suçlarda; fuhuúa konu kiúilerin internette resim ve görüntülerini yayÕnlamak
“fuhúun yolunu kolaylaútÕrma” eylemini oluúturur.
123. madde uyarÕnca; sÕrf huzur ve sükununu bozmak maksadÕyla bir kimseye Õsrarla; telefon edilmesi, gürültü yapÕlmasÕ ya da aynÕ maksatla hukuka aykÕrÕ baúka bir davranÕúta bulunulmasÕ halinde, ma÷durun úikayeti üzerine faile üç
aydan bir yÕla kadar hapis cezasÕ verilir. Bu suç için kiúilere sürekli rahatsÕz edici
mail atÕlmasÕ örnek verilebilir.
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Kanun’un 125. maddesine göre, topluca chat yaparak, e-mail yollayarak veya
sitenizde açÕk açÕk birilerinin onur, úeref ve saygÕnlÕ÷ÕnÕ rencide edebilecek nitelikte “úunu yaptÕ, bunu yaptÕ” derseniz veya birilerine söverseniz altÕ aydan üç yÕla
kadar hapis alÕrsÕnÕz. Bu konu ileride ayrÕntÕlarÕ ile “Kiúilik HaklarÕ” bölümünde incelenecektir.
Türk Ceza Kanunu 130. maddeye göre, bir kimsenin öldükten sonra hatÕrasÕna en az üç kiúiyle birleúerek e-mail yoluyla hakaret eden kiúi üç aydan iki yÕla
kadara hapis cezasÕ alÕr. Bu hakaretin web sitesinde yapÕlmasÕ halinde ceza altÕda bir oranÕnda arttÕrÕlÕr.
ønternetteki önemli aktivite alanlarÕndan birisi de kumar siteleridir. DünyanÕn çeúitli ülkelerinde kumar oynamak ve casino açmak yasak oldu÷undan bu yasa÷Õ
kÕrmak ve kumar tutkunlarÕna olanak sa÷lamak ve pek tabii ki kendilerine kazanç
sa÷lamak için pek çok giriúimci kumar siteleri kurmuútur. KumarÕn zararlarÕndan
toplumu korumak amacÕyla Yeni Türk Ceza Kanunu bu konuda 228. madde ile
úu düzenlemeyi yapmÕútÕr.
(1) Kumar oynanmasÕ için yer ve imkan sa÷layan kiúi, bir yÕla kadar hapis ve adli
para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(2) ÇocuklarÕn kumar oynamasÕ için yer ve imkan sa÷lanmasÕ halinde, verilecek
ceza bir katÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
(3) Bu suçtan dolayÕ, tüzel kiúiler hakkÕnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Ceza Kanununun uygulanmasÕnda kumar, kazanç amacÕyla icra edilen ve kar
ve zararÕn talihe ba÷lÕ oldu÷u oyunlardÕr.
ønternette bir site açarak veya bahis toplayarak ya da di÷er yollarla internet üzerinden kâr ve zararÕn talihe ba÷lÕ oldu÷u bir oyun oynatan ve kazanç vadeden kiúiler, Kanun’un düzenlemesine göre kumar için “yer ve imkan sa÷lamak” eylemini
gerçekleútirmekte ve bu suçu iúlemektedirler.
765 sayÕlÕ eski Türk Ceza Kanunu, kumar oynatmanÕn suç sayÕlmasÕ için kumar oynatÕlan yerin kamuya açÕk olmasÕnÕ úart koúmuútu ve internet ortamÕnda oynatÕlan kumar oyunlarÕnÕn bu tanÕma uyup uymadÕ÷Õ tartÕúmalÕydÕ. Hukukçular bu
konuda bir fikir birli÷ine varamamÕútÕ.236 Ancak yeni Türk Ceza Kanunu’nun 228.
maddesindeki düzenlemede, 765 sayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nun 567. maddesindeki gibi “umuma mahsus ve umuma açÕk yerlerde kumar oynatÕlmasÕ” úartÕ getirmedi÷inden, artÕk 5237 sayÕlÕ yeni Türk Ceza Kanunu’nun 228/4. maddesinde
yapÕlan kumar tanÕmÕna uyan her eylem bu madde gere÷ince cezalandÕrÕlacaktÕr.
236
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DolayÕsÕyla, bu tanÕma ve maddenin 1. fÕkrasÕna göre internet ortamÕnda oynatÕlan
kumar da cezalandÕrÕlabilecektir.
Di÷er yandan futbol maçlarÕ ile ilgili bahis oynatmak yetkisi 7258 sayÕlÕ Kanun’a
göre yalnÕzca Beden Terbiyesi Genel Müdürlü÷ü’ne, at yarÕúlarÕ ile ilgili bahis oynatmak yetkisi Türkiye Jokey Kulübü’ne, di÷er her türden bahisleri oynatmak yetkisi
ise Milli Piyango Genel Müdürlü÷ü’ne aittir. Bu kurumlar dÕúÕnda ønternet ortamÕnda
veya baúka yerde bahis oynatanlara da hapis ve para cezasÕ verilmektedir.237
YayÕncÕlarÕn en çok ilgisini çeken alanlardan biri de suç haberleridir. Haberlerinde çeúitli suçlarÕn iúlendi÷ini veren kiúiler bu suçlarÕn yargÕlama aúamasÕna da
ilgi duyarak bunlarÕ haber yapmaktadÕrlar. Özellikle internet gazetecili÷inde karúÕmÕza çÕkan soruúturma ya da yargÕlamanÕn gizlilik gerektiren çeúitli safhalarÕ hakkÕnda haber yapmak eylemi Türk Ceza Kanunu’nun çeúitli maddelerinde sÕnÕrlanmÕútÕr. Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesi úu düzenlemeyi yapmÕútÕr.
(1) SoruúturmanÕn gizlili÷ini alenen ihlal eden kiúi, bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Ancak, soruúturma aúamasÕnda alÕnan ve kanun hükmü
gere÷ince gizli tutulmasÕ gereken kararlarÕn ve bunlarÕn gere÷i olarak yapÕlan
iúlemlerin gizlili÷inin ihlali açÕsÕndan aleniyetin gerçekleúmesi aranmaz.
(2) Kanuna göre kapalÕ yapÕlmasÕ gereken veya kapalÕ yapÕlmasÕna karar verilen
duruúmadaki açÕklama veya görüntülerin gizlili÷ini alenen ihlal eden kiúi, birinci
fÕkra hükmüne göre cezalandÕrÕlÕr. Ancak, bu suçun oluúmasÕ için tanÕ÷Õn korunmasÕna iliúkin olarak alÕnan gizlilik kararÕna aykÕrÕlÕk açÕsÕndan aleniyetin gerçekleúmesi aranmaz.
(3) Bu suçlarÕn basÕn ve yayÕn yoluyla iúlenmesi halinde, ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
(4) Soruúturma ve kovuúturma evresinde kiúilerin suçlu olarak damgalanmalarÕnÕ
sa÷layacak úekilde görüntülerinin yayÕnlanmasÕ halinde, altÕ aydan iki yÕla kadar hapis cezasÕna hükmolunur.
Ceza Kanunu’nun 286. maddesi’ne göre ise “soruúturma ve kovuúturma iúlemleri sÕrasÕndaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kiúi,
altÕ aya kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr”.
Yine gazete, dergi, radyo, televizyon veya internette haberler yaparak, “adil yargÕlamayÕ etkilemeye teúebbüs” etmek Türk Ceza Kanunu 288. maddesinde suç
olarak düzenlenmiútir. Buna göre; bir olayla ilgili olarak baúlatÕlan soruúturma veya
kovuúturma kesin hükümle sonuçlanÕncaya kadar savcÕ, hâkim, mahkeme, bilirkiúi
veya tanÕklarÕ etkilemek amacÕyla alenen sözlü veya yazÕlÕ beyanda bulunan kiúi,
altÕ aydan üç yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
237

Gökhan Ahi, “ønternette Suç ve Ceza”,
http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_ahi.htm (22.6.2004)

168

Biliúim Hukuku
YukarÕda sayÕlan Türk Ceza Kanununda yer alan bu maddelere baktÕ÷ÕmÕzda
suçun iúlenme úekli ile ilgili; “her türlü kitle haberleúme aracÕ, basÕn ve yayÕn yolu,
açÕklama” ya da “ifúa etme” ifadeleri kullanÕlmaktadÕr. Bu sebeple bana göre internet kullanÕrken bu suçlar kolayca iúlenebilir.
Türk Ceza Kanunu’nda ve Kabahatler Kanunu’nda bu zikredilenlerin dÕúÕnda
birçok eylem daha var ve internet yolu ile bu suçlar iúlenebilir. Ancak bunlar küçük
para cezalarÕ ile cezalandÕrÕldÕ÷Õndan çalÕúmaya dâhil edilmemiútir.

2. Özel Kanunlardaki İnternet Aracılığıyla İşlenebilen Suçlar:
Askeri Ceza Kanunu
YukarÕda anlattÕ÷ÕmÕz Türk Ceza Kanunu’ndaki gibi, Askeri Ceza Kanunu’nda
da internet ve di÷er iletiúim araçlarÕ ile iúlenebilen bir çok suç vardÕr. Bu Kanun’a
göre; halkÕ askerlikten so÷utan neúriyatta ve telkinde bulunmak, vatana barÕúta ya
da savaúta ihaneti teúvik etmek, amirlere ya da emirlere itaatsizli÷e yönlendirmek
ayrÕca hapis cezasÕnÕ gerektiren suçlardÕr.
SÕkÕyönetim Kanunu
1402 SayÕlÕ Kanun gere÷i, sÕkÕyönetim komutanlarÕ gerekli gördü÷ünde her türlü
araçlarla yapÕlan yayÕm ve haberleúmeye sansür koymak, sÕnÕrlamak, durdurmak
ve bunlardan yararlanmak yetkisine sahiptirler. Bu yetkilere haberleúmeyi ve yayÕnlarÕ kontrol etmek, toplatmak ve imha etmeyi de ekleyebiliriz. AyrÕca sÕkÕyönetim
bölgesinde telaú ve heyecan do÷uracak úekilde asÕlsÕz, abartÕlmÕú haber yapan ve
nakledenler iki yÕla kadar hapis ve bir miktar para cezasÕna maruz kalÕrlar.
Ola÷anüstü Hal Kanunu
Bu Kanun ise, ola÷anüstü hal ilan edilmiú bölgede genel güvenlik, asayiú ve
kamu düzenini korumak, úiddet olaylarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕnÕ önlemek amacÕyla
sözlü ve görüntülü her türlü yayÕnÕ denetlemek, sÕnÕrlamak ve yasaklamak yetkisini, il ve bölge valilerine vermiútir. Kanun, gerçe÷e veya kiúilik haklarÕna aykÕrÕ haber yayan ve nakledenlere otuz milyondan yüz milyon liraya kadar para cezasÕ verilece÷ini belirtmiútir. AyrÕca, özel amaçla kamunun telaú ve heyecanÕnÕ do÷uracak
mahiyette asÕlsÕz ve abartÕlÕ yayÕn yapanlar para cezasÕnÕn yanÕ sÕra altÕ aydan iki
yÕla kadar hapisle cezalandÕrÕlÕr.
Terörle Mücadele Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu ise daha a÷Õr cezalar içermektedir. Suçla ilgili bilgileri haber olarak verip; terörle mücadele görevlilerinin ya da muhbirlerin hüviyetlerini açÕklamak ya da yayÕnlamak suretiyle hedef gösterenler, örgütlerin bildiri ve
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açÕklamalarÕnÕ yayÕnlayanlar para cezasÕna çarptÕrÕlÕrlar. Hangi yöntemle olursa olsun terör örgütüyle ilgili veya devletin bölünmezli÷i aleyhine yazÕlÕ veya sözlü propaganda yapanlar altÕ aydan iki yÕla kadar hapsedilirler ve para cezasÕ öderler.
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluúu, Görevleri ve YargÕlama Usulleri HakkÕnda Kanun
Bu Kanun’da ise, suç iúlemiú on beú yaúÕndan küçüklerin yargÕlanmalarÕ ile ilgili yayÕn yasa÷Õ bulunmaktadÕr. Bu yasa÷a ilk uymamada küçük bir para cezasÕ,
tekrarÕnda ise üç aydan altÕ aya kadar hapis cezasÕ verilir.
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Bu Kanun’un 377. maddesine göre, genel ahlakÕn, suç iúlemeye kÕúkÕrtacak
hallerin, kiúilik haklarÕnÕn ve kamu güvenli÷inin gerekli kÕldÕ÷Õ hallerde gizli yapÕlmasÕna karar verilen duruúmalarÕn, bu yasa÷a ra÷men yayÕnÕnÕn yapÕlmasÕ ön ödemeye tabi para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
Mal Bildiriminde BulunulmasÕ, Rüúvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Kanun’un 9. maddesi gere÷ince, mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayÕtlar esas
alÕnarak içeri÷i hakkÕnda açÕklama ve yayÕnda bulunulamaz. Aksi takdirde üç aydan bir yÕla kadar hapis cezasÕ söz konusudur.
AyrÕca, rüúvet, yolsuzluk ihbarlarÕnda dava açÕlÕncaya kadar bilgi vermek ve
yayÕn yapmak yasaktÕr. Türk Ceza Kanunu madde 334’e göre; yetkili makamlarÕn kanun ve düzenleyici iúlemlere göre açÕklanmasÕnÕ yasakladÕ÷Õ ve niteli÷i bakÕmÕndan gizli kalmasÕ gereken bilgileri temin eden kimseye bir yÕldan üç yÕla kadar hapis cezasÕ verilir.
Adli Sicil Kanunu
Kanun’a göre; adli sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce ve talep üzerine verilen kiúiler ve kurumlarca açÕklanamaz. Bu bilgileri açÕklayanlara
altÕ aydan bir yÕla kadar hapis ve beú yüz bin liradan on milyon liraya kadar para
cezasÕ verilir.
Bankalar Kanunu
Bankalar Kanunu’nun 22/6. maddesine göre, bir bankanÕn itibarÕnÕ kÕrabilecek ya
da úöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir konuya kasten sebep olan veya
bu yolda asÕlsÕz haberler yayanlara üç yÕla kadar hapis ve dört milyar liraya kadar
para cezasÕ verilir. øsimleri belirtilmese dahi bankalarÕn güvenilirli÷i konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bankalarÕn mali bünyelerinin olumsuz etkilenme-
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sine neden olabilecek nitelikte asÕlsÕz haberleri iletiúim araçlarÕyla yayÕnlayanlara
iki milyar liradan dört milyar liraya kadar a÷Õr para cezasÕ verilir.
øúte kredi kartÕnÕ çaldÕrÕp, bankanÕn buradaki tutumu sebebi ile dertlenip derdini internet yoluyla kamuoyu ile paylaúan bir ma÷dur vatandaúÕn hazin öyküsü
úöyledir:
“SanÕk müúteki bankanÕn itibarÕnÕ kÕrabilecek, úöhretine ya da servetine zarar
verebilecek bir hususa kasten sebebiyet vermiú, bu yolda asÕlsÕz haberler yaymÕú
de÷ildir. BaúÕndan geçen ve neticesinden önemli oranda maddi zarara u÷ramÕú
oldu÷u bir olayÕ internet ortamÕnda baúkalarÕ ile paylaúmak istemiú, olayÕ oldu÷u
gibi aktarmÕú, hatta bu arada kartÕn çalÕndÕ÷ÕnÕ geç farketti÷ini dahi belirtmiú, kartÕ
çalarak kullananlarÕ, imza ve kimlik kontrolü yapmadan harcamalara olanak sa÷layan üye iúyeri sahiplerini ve tabii bu arada itirazlarÕnÕ dinlemeyip haksÕz harcamalarÕn tümünü kendisinden tahsile kalkÕúan ve önemli bir bölümünü tahsil eden
bankayÕ eleútirmiútir. Müúteki bankanÕn üye iúyeri sözleúmesi’nin SatÕú øúlemi Tamamlanmadan Önce ve SatÕú Belgesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar
baúlÕklÕ 4. maddesinde açÕkça, üye iúyerinin kendisinden alÕúveriú yapan ve kart
ibraz eden kiúinin imzasÕnÕ satÕú belgesi üzerine almak ve bu imzanÕn kart hamili
olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmek üzere kimlik kontrolü yapmak zorunda oldu÷u yazÕlÕ
bulunmaktadÕr. Bu maddenin son fÕkrasÕnda, üye iúyerinin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda her türlü sorumlulu÷un üye iúyerine ait olaca÷Õ, bankanÕn
hiçbir sorumlulu÷u bulunmadÕ÷Õ, madde hükümlerine aykÕrÕ düzenlenen satÕú belgesi tutarÕnÕn üye iúyerine ödenmeyece÷i, ödenmiú ise bankanÕn bu tutarlarÕ üye
iúyeri hesabÕndan re’sen geri alma yetkisinin mevcut oldu÷u belirtilmektedir. OlayÕmÕzda müúteki BankanÕn 4. madde hükümlerini alÕúveriú yapan üye iúyerlerine
karúÕ iúletmeden sanÕ÷Õ takip etme kolaycÕlÕ÷Õna kaçtÕ÷Õ ve bundan mutazarrÕr olan
sanÕ÷Õn internet ortamÕnda bu haksÕzlÕ÷Õ di÷er kullanÕcÕlarÕ ile paylaútÕ÷Õ, baúÕndan
geçen olayÕ herhangi bir úey katmadan oldu÷u gibi aktardÕ÷Õ, asÕlsÕz haber yayÕnlamadÕ÷Õ, dolayÕsÕ ile Bankalar Kanunu’nun 22/6. maddesine muhalefet etmedi÷i
kanaatine varÕlmÕútÕr.“238
Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun
ønternette reklâm alan ve verenler veya reklâm sayÕlacak beyanlarda bulunanlarÕn dikkat etmeleri gereken bu Kanun’un 16. maddesi gere÷ince ticari reklâm ve
ilanlarÕn; kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kiúilik haklarÕna uygun, dürüst ve do÷ru olmalarÕ esastÕr. Tüketiciyi aldatÕcÕ,
yanÕltÕcÕ veya onun tecrübe ve bilgi noksanlÕklarÕnÕ istismar edici, tüketicinin can
ve mal güvenli÷ini tehlikeye düúürücü, úiddet hareketlerini ve suç iúlemeyi özendirici, kamu sa÷lÕ÷ÕnÕ bozucu, hastalarÕ, yaúlÕlarÕ, çocuklarÕ ve özürlüleri istismar edici
238
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reklâm ve ilanlar ve örtülü reklam yapÕlamaz. Bu Kanun’un 17. maddesine göre;
hukuka aykÕrÕ bir reklâm için Reklâm Kurulu, reklâmÕ durdurma, düzeltme yetkisine
sahip oldu÷u gibi ayrÕca yayÕn kuruluúuna idari para cezasÕ da verebilir. Reklamlarla
ilgili olarak ayrÕca haksÕz rekabet yapÕlmasÕ halinde Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret
Kanun’larÕna göre, reklamÕn durdurulmasÕ, maddi ve manevi tazminat davalarÕnÕn
yanÕ sÕra yayÕcÕlar bir aydan bir yÕla kadar hapis cezasÕ ile karúÕlaúÕrlar .
Bu Kanunda 7. maddedeki kampanyalÕ satÕúlarda verilen tarihteki teslim edilmeme hali ve para cezalarÕna e-ticaretle ilgisi olanlarÕn dikkat etmesi gerekiyor.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÕndaki Kanun
Bu Kanunda seçim propagandalarÕ hakkÕnda yazÕlÕ basÕn, radyo ve televizyon
açÕkça düzenlendi÷i halde henüz internet ile ilgili özel düzenlemeler yapÕlmamÕútÕr. Ancak 61. ve 151. maddesinde interneti de kapsar biçimde yayÕn yasaklarÕ koyulmuú ve 151. maddesinin bir ve ikinci fÕkralarÕnda seçim yasaklarÕ baúladÕktan
sonra söz yazÕ ve sair surette propaganda yapanlara üç aydan bir yÕla kadar hapis cezasÕ verilece÷i düzenlenmiútir.
AyrÕca oy verme gününden önceki günün saat 18.00’inden sonra her türlü yayÕn organlarÕ tarafÕndan seçim ve seçim sonuçlarÕ ile ilgili haber, tahmin ve yorum
yapÕlmasÕ yasaktÕr.
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V. Bölüm
e- Ortam: e- Devlet ve e-Ticaret

1. e- Devlet
Türkiye’de kamu yönetiminin modernizasyonu açÕsÕndan uzun süredir bilgi
ve iletiúim teknolojilerinden etkin ve verimli bir úekilde yararlanma çabalarÕ vardÕr. Özellikle, e-devlet’in geliúimi, OECD ülkelerindeki genel seyir do÷rultusunda,
farklÕ aúamalar izlemiútir
1970 ve 1980’lerde çalÕúmalar, vergi ve nüfus iúlemleri gibi bazÕ fonksiyonlarÕn arka ofis uygulamalarÕnÕn otomasyonu üzerinde yo÷unlaútÕrÕlmÕútÕr. 1990’larda
ise bilgi toplumu ve bilgiye dayalÕ ekonomiyi gerçekleútirmeye yönelik çalÕúmalara
hÕz ve a÷ÕrlÕk verilmiútir239. Bu dönemde, Türkiye’nin rekabet gücünü artÕrmaya
yönelik olarak bilgi toplumunun teúvik edilmesi, emek yo÷un üretimden yüksek
katma de÷erli üretime ve düúük maliyetli iúgücü yapÕsÕndan bilgi tabanlÕ bir ekonomide yüksek e÷itimli iúgücüne geçiú vurgulanmÕútÕr. Yenilikçilik, bilim ve teknoloji ve Türkiye’nin BøT yetkinliklerinin geliútirilmesi üzerinde yo÷unlaúÕlan bu ikinci
aúamada akademisyenler, sivil toplum kuruluúlarÕ, iúletmeler ve kamu kesiminin
önemli katkÕlarÕ olmuútur. Üçüncü aúama (2000-2002) e-devleti uygulamaya yönelik planlarÕn geliútirilmesinden oluúmaktadÕr. 1990’larÕn sonlarÕ ve 2000’lerin baúÕ
uzun vadeli planlar ve yatÕrÕmlar açÕsÕndan elveriúli bir dönem olmamÕútÕr. Hükümetler, bilgi toplumuna yönelik çalÕúmalarÕ ve planlarÕ teúvik etmelerine ra÷men,
siyasal ve ekonomik istikrarsÕzlÕk uygulamayÕ büyük ölçüde engellemiútir. 2002
yÕlÕ sonundan itibaren kamu yönetiminin e-devlet yoluyla modernizasyonu tekrar
gündeme alÕnmÕútÕr. Baúbakan YardÕmcÕsÕ, UlaútÕrma BakanÕ ve Sanayi ve Tica239
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ret BakanÕ ile birlikte, e-devletin uygulanmasÕ ile görevlendirilerek e-devlet vizyonu
ve stratejilerini ortaya koyan øcra Kurulu oluúturulmuútur. Kurul’un sekretarya hizmetlerini, e-devlet giriúimlerinde yatÕrÕmlarÕ inceleyerek e-devlet stratejisini uygulayan Devlet Planlama TeúkilatÕ (DPT) üstlenmiútir. DPT’nin stratejisi ortak veritabanlarÕ, yüksek hacimli/yüksek de÷erli e-hizmetler (esas olarak vergi tahsilâtÕ ve
sosyal güvenlik ödemeleri ile sosyal güvenlik, sa÷lÕk ve emeklilik yardÕmlarÕnÕn da÷ÕtÕmÕ gibi büyük nakit akÕmlarÕm kontrole yönelik hizmetler), sektörel projeler (örne÷in e-adalet ve e-sa÷lÕk), ortak hizmetler (e-ihale), sektörel dönüúüm (e-ö÷renim)
ve sÕnÕr geçiúleri (gümrük ve ticaret) gibi sÕnÕrlÕ sayÕda büyük giriú: üzerinde yo÷unlaúmÕútÕr. 2003-2004 için KÕsa Dönem Eylem PlanÕ (KDEP) ve onu izleyen 2005
Eylem PlanÕ devreye girmiú;. bu planlar, teknik ve hukuki altyapÕ oluúturmak, BøT
becerilerini geliútirmek, e-hizmetleri uygulamak ve e-ö÷renim, e-sa÷lÕk ve e-ticaret
gibi sektörel faaliyetleri ele almak için bir dizi ulusal düzeyde giriúimi içermiútir240.
Türkiye 2003-2006 dönemindeki baúlangÕç aúamasÕnda baúarÕlÕ olmuútur. BaúarÕyla birlikte yeni güçlükler ortaya çÕkmÕútÕr. Bu durum, kamu kesimi açÕsÕndan, kritik yatÕrÕmlar üzerinde odaklanmaya devam etmenin, yatÕrÕmlara yönlendirecek bir
kurumsal mimari geliútirmenin ve veri ve hizmetlerin paylaúÕmÕna yönelik kapasite
geliútirmenin önemine iúaret etmektedir.
AB e-Devlet ProgramlarÕna KatÕlÕm
e-Avrupa Giriúimi 1999’da Helsinki’de AB’ne üye 15 ülke için baúlatÕlmÕútÕr. e-Avrupa
Giriúimi’ne paralel olarak, Türkiye’nin de dahil oldu÷u AB’ne aday ülkeleri kapsayan
e-Avrupa+ Giriúimi de 2001 yÕlÕnda baúlatÕlmÕútÕr. Haziran 2001’de Gothenburg’da
“e-Avrupa+ Giriúimi” için bir eylem planÕ kabul edilmiútir. e-Avrupa+ 2003 yÕlÕnda
sona ermiútir. Eylem planÕnÕn yeni bir sürümü olan ve 2003–2005 dönemini kapsayan e-Avrupa 2005, 2002 yÕlÕnda baúlatÕlmÕútÕr. 10 aday ülke MayÕs 2004’te AB üyesi
olmuú ve dolayÕsÕyla eylem planÕnÕn tarafÕ haline gelmiúlerdir. e-Avrupa 2005 eylem
planÕnda, Türkiye’nin de dahil oldu÷u aday ülkelere gözlemci statüsü tanÕnmÕútÕr.
Türkiye e-devlet çabalarÕnÕ AB Giriúimleri ile uyumlulaútÕrmak ve bilgi toplumuna yönelik ulusal hedeflerini geliútirmek için e-Avrupa+ Giriúimi’ne katÕlmÕútÕr.
Bu hedefler; bilgi toplumu için gerekli hukuki ve düzenleyici çerçeveyi uygulamaya
koyma (e-devlet ve e-ticaret), daha ucuz, daha hÕzlÕ ve daha güvenli ønterneti geliútirme; insan kayna÷Õ becerilerine yatÕrÕm yapma, e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin geliútirilmesini teúvik etmedir. Ancak, ekonomik ve siyasal istikrarsÕzlÕk nedeniyle ilerleme yavaú olmuútur.
Türkiye, temel politika hedefleri e-hizmetlerin ve geniúbantÕn daha fazla kullanÕmÕnÕ
teúvik etmek, sayÕsal uçurum sorununu ele almak ve kamu hizmetlerini modernleútirmek olan e-Avrupa 2005 Giriúimine de katÕlmÕútÕr. Giriúim, özellikle, modern çevrimiçi
e-devlet hizmetleri, güvenli bilgi altyapÕsÕ ve geniúbant altyapÕsÕ üzerinde yo÷unlaúmÕútÕr.
240
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Türkiye halen ø2010 adlÕ en son AB Giriúimine gözlemci olarak katÕlmaktadÕr.
Bu giriúim üç hedef üzerinde yo÷unlaúmaktadÕr:
1. Bilgi Toplumu ve medya için tek, açÕk ve rekabetçi Avrupa pazarÕ.
2. Büyümeyi teúvik etmek, daha fazla ve daha iyi istihdam yaratmak için BøT araútÕrmalarÕnda yenilikçilik ve yatÕrÕm.
3. Sürdürülebilir kalkÕnmayla tutarlÕ, daha iyi kamu hizmetleri ve yaúam kalitesine
öncelik vererek büyüme ve istihdamÕ teúvik eden kapsayÕcÕ bir Avrupa Bilgi
Toplumu.241
e-Devlet’in Geliúim Düzeyi
Türkiye e-devlete iliúkin uluslararasÕ karúÕlaútÕrmalarda genellikle orta sÕralarda
yer almaktadÕr. Türkiye 179 ülke arasÕnda 60. sÕrada yer almÕútÕr.. 30 OECD ülkesine ait veriler, bir ülkenin kiúi basma geliri ile ønternet kullanan nüfus oranÕ arasÕnda güçlü bir pozitif iliúki oldu÷unu göstermektedir. Baúka bir ifadeyle, kiúi basma
gelir ne kadar yüksekse ønternet kullanan nüfusun oranÕ da o kadar yüksektir. Bu
durum, ønternet kullanan nüfus oranÕnÕn az sayÕda birbirinden kopuk etkenin de÷il, birbiriyle etkileúim içinde olan birçok etkenin sonucu oldu÷unu göstermektedir.
Türkiye’de e-devletin baúlÕca itici güçleri kamu yönetiminin modernizasyonu, bilgi
toplumunun teúvik edilmesi, özel sektörün rekabetçili÷inin artÕrÕlmasÕ ve vatandaúlarÕnÕn yaúam kalitesinin arttÕrÕlmasÕdÕr.
e-Devlet Stratejik Hedefleri
Türkiye’nin 2010 Bilgi Toplumu Stratejisi tasla÷Õ, e-devlet için úu stratejik hedefleri ortaya koymuútur:
1. Kamu yönetiminin modernizasyonu: Kamu hizmetlerinde etkinli÷i ve vatandaú
memnuniyetini artÕrma.
2. Vatandaú odaklÕ hizmet dönüúümü: e-hizmet sayÕsÕ ve kullanÕmÕ ile memnuniyeti artÕrma.
3. Sosyal dönüúüm: Bilgisayar ve bilgi okuryazarlÕ÷Õm artÕrma, bilgisayar sahipli÷im ve ønternet eriúimini artÕrma ve BøT becerilerinin geliútirilmesi için uzaktan
ö÷renim imkânlarÕ sa÷lama.
4. øú dünyasÕnda BøT: Bilgiye eriúimi kolaylaútÕrma ve iúletmelerin BøT ve e-ticareti
kullanmalarÕna yardÕmcÕ olma.
5. Rekabetçi ulusal BøT sektörü: YazÕlÕm ve hizmetlerde daha geniú bir iç pazarÕ
ve ihracatÕ teúvik etme.
241
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6. YaygÕn ve ucuz iletiúim altyapÕsÕ: Geniúbant altyapÕsÕnÕ geliútirme, son kullanÕcÕ
maliyetlerini düúürme ve hizmetler ve altyapÕ için etkin rekabet ortamÕnÕ sa÷lama.
7. Ar-Ge ve yenilikçili÷in geliútirilmesi: Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verme ve BøT
sektöründe küresel pazar taleplerine uygun yeni ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesini teúvik etme.
Kamu Yönetiminin Modernizasyonu
e-Devletin önemli bir itici gücü kamu yönetimi reformu ve modernizasyonudur,
e-devlet kamu kesiminin modernizasyonuna iliúkin aúa÷Õdaki hedeflerin gerçekleútirilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir:
•

Etkinli÷in ve verimlili÷in artÕrÕlmasÕ.

•

ùeffaflÕ÷Õn ve hesap verilebilirli÷in teúvik edilmesi.

•

Vergi gelirlerinin artÕrÕlmasÕ.
Yolsuzlu÷un azaltÕlmasÕ.

•

Bilgi ve e-hizmetlerin sa÷lanmasÕ.

•

Daha fazla kullanÕcÕ odaklÕ olma.

•

Veri paylaúÕmÕ ve ortak hizmetleri artÕrarak birbirinden ba÷ÕmsÕz ve mükerrer
kaynaklardan veri ve hizmet kullanÕmÕnÕ ortadan kaldÕrma.

Etkinli÷i ve verimlili÷i artÕrma, kamu kesiminin büyüklü÷ü nedeniyle Türkiye için
özellikle önemlidir242.
e-Devlet, hizmet sunma yetki ve sorumluluklarÕnÕn, gerekli kaynaklarla birlikte,
merkezi yönetimden bölgesel ve yerel düzeye aktarÕlaca÷Õ yapÕsal reform çalÕúmalarÕnda merkezi bir konumdadÕr.
e-Devlet kamu yönetiminin baúarÕsÕ için önemli bir araç olabilece÷i ve yönetimin tüm
düzeylerinde kaynaklarÕn kullanÕmÕna iliúkin úeffaflÕk ve hesap verilebilirli÷i artÕrabilece÷ine iliúkin yaygÕn bir kanaat bulunmaktadÕr. BøT’in, bilgi ve e-hizmetlerin aynÕ tarzda
sunulmasÕnÕ, uzaktan ö÷renim ve yerel yönetim personeline e÷itim verilmesini kolaylaútÕrabilece÷i; merkezi yönetimin, reformun önündeki önemli risklerden bazÕlarÕnÕ yönetmesini sa÷layan denetleme araçlarÕnÕ sunabilece÷i konusunda görüúler bulunmaktadÕr243.
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BøT sektörünün geliútirilmesi noktasÕnda, kamu yönetiminde ve özel sektörde
BøT kullanÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕ, yenilikçili÷in teúvik edilmesi, BøT yetkinliklerinin geliútirilmesi, Internet altyapÕsÕnÕn geniúletilmesi ve kamu kesiminin etkinli÷i ve verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ bulunmaktadÕr.
Bilgi teknolojilerindeki geliúmeler kuúkusuz ki, e- Devlet yönünden kamu yönetimi ve vatandaú iliúkilerini rahatlataca÷Õ gibi, özel sektörün rekabet gücünü de artÕran bir nitelik kazanacak; e-ticaret noktasÕnda da yeni ufuklar açacaktÕr.
e-Ticaret, ønternetin kullanÕmÕnÕ teúvik eden, vatandaúlarÕ ve iúletmeleri ønternet üzerinden alÕm ve satÕm yoluyla e÷iten önemli bir güç olmuútur. Birçok ülkede
iúletmeler ve vatandaúlar, kamu kurumlarÕndan bu yoldan giderek bilgi ve hizmet
sunma kanalÕ olarak ønterneti daha fazla kullanmalarÕnÕ beklemeye baúlamÕútÕr.
Ne yazÕk ki, e-ticaret Türkiye’de henüz fazla geliúmemiútir. Bu durum,
•

Yerel pazarlarda satÕú yapan ve yeni bir pazarlama kanalÕm ö÷renmek ve geliútirmek için kaynaklarÕ sÕnÕrlÕ olan küçük ve orta ölçekli iúletmelerin (KOBø’ler)
sayÕsÕnÕn fazla olmasÕ,

•

Gerekli hukuki çerçevenin (e-imza, sözleúmeler, iúlem güvenli÷i vb.) olmamasÕ ve

•

ønternete yüksek hÕzlÕ yaygÕn eriúim olmamasÕndan kaynaklanÕyor olabilir. Türkiye, ønternet bankacÕlÕ÷Õ alanÕnda önemli ilerleme kaydetmiútir.

e-Ticaret, birçok geliúmiú ülkede ekonomik büyüme ve e-hizmetlere olan talebin artÕúÕnda güçlü bir saik oldu÷undan, devlet, altyapÕnÕn geliútirilmesi ile içerik
ve hizmetleri Internet üzerinden tek duraklÕ bir iú portalÕyla sunarak e-ticareti teúvik etmeyi düúünebilir.
FirmalarÕn, yeni kamu e-ihale sistemi ile kamu kurumlarÕyla elektronik etkileúimde bulunmasÕnÕn zorunlu kÕlÕnmasÕ ønternetin özel sektör tarafÕndan kullanÕmÕnÕ artÕracaktÕr.
Devletin bilgi toplumu politikalarÕ, bilgi ve e-hizmetlerin sa÷lanmasÕ yoluyla vatandaúlarÕn yaúam kalitesini do÷rudan etkileyebilir. Vatandaúlara bilgiye eriúim teminatÕ veren Bilgi Edinme HakkÕ kanunlarÕ, devleti daha úeffaf ve hesap verebilir
hale getiren bilgi sunumunun kamu kurumlarÕ tarafÕndan daha fazla yapÕlmasÕ ve
seçimle gelen temsilciler ve kamu görevlileriyle e-posta aracÕlÕ÷Õyla iletiúim imkânÕ
bunun örnekleri arasÕnda sayÕlabilir. Gerçekten de, Türkiye’de, vatandaúlarÕn bilgi
edinme talepleri kamu kurumlan tarafÕndan sunulan e-hizmetlerin en çok kullanÕlanlarÕndan birini oluúturmaktadÕr.
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TÜRKİYE E-DEVLET GÖSTERGELERİ
Göstergeler: 2005

Türkiye

AB-25

72

461

7.659*

28.638

GSYøH artÕúÕ (%)

5

2

Hane sayÕsÕ (milyon)

15

N/A

GENEL GÖSTERGELER
Nüfus (milyon)
Kiúi baúÕna GSMH (ABD DolarÕ, cari ¿yatlar ve SAGP) (OECD
Factbook 2006)

Sabit Telefon Abone Yo÷unlu÷u (100 kiúi baúÕna)

26

N/A

Mobil Telefon Abone Yo÷unlu÷u (100 kiúi baúÕna) (2005, Türkiye østatistik Kurumu)

64

N/A

Geniúbant ønternet Abone Yo÷unlu÷u (100 kiúi baúÕna) (OECD,
Haziran 2006)

3.0

N/A

øNTERNET ERøùøMø
(Göstergeler için kaynak: Eurostat, EUROPA\ European Commission Eurostat ana sayfasÕ\
Data navigation treeUnformation Society Indicators, güncelleme Temmuz 2006)

Internet penetrasyon oranÕ (nüfus içinde düzenli olarak bireysel Internet kullanÕm yüzdesi)

14

50

ønternet eriúimi olan iúletmeler

80

91

Geniúbant ønternet ba÷lantÕsÕna eriúimi olan iúletmelerin oranÕ

52

63

Evde ønternet eriúim oranÕ (ønternet eriúimi olan hanelerin yüzdesi)

9

48

øúte ønternet eriúim oranÕ (ønternet eriúimi olan kiúilerin yüzdesi)

43

41

E÷itim yerinde ønternet eriúim oranÕ (ønternet eriúimi olan kiúilerin
yüzdesi)

9

8

Kamu kütüphanelerinde ønternet eriúim oranÕ (ønternet eriúimi olan
kiúilerin yüzdesi)

0

7

ønternet kafelerde ønternet eriúim oranÕ (ønternet eriúimi olan kiúilerin yüzdesi)

37

7

Eriúimin ucuzlu÷u (ayda 20 saat ønternet eriúiminin ortalama aylÕk gelir içindeki yüzde payÕ) (ITU, Measuring Digital Opportunity 2005)

9.5

N/A

SON ÜÇ AY øÇøNDE øNTERNET KULLANIMI
(Göstergeler için kaynak: Eurostat, EUROPAV Avrupa Komisyonu Eurostat ana sayfasÕ\ Veri
gezinme a÷acÕ BUgi Toplumu Göstergeleri, \Hanelerde ve iúletmelerde bilgisayar ve ønternet\
Bireysel ønternet kullanÕmÕ, kullanÕm sÕklÕ÷Õ ve yeri, güncelleme Temmuz 2006)

Düzenli olarak ønternet kullanan kiúi oranÕ (16-74 yaú grubu)2 (%)

14

51

ønternet KullanÕcÕlarÕ (16-74 yaú grubu), kentsel (%)

19

57

ønternet KullanÕcÕlarÕ (16-74 yaú grubu), kÕrsal (%)

6

46

ønternet KullanÕcÕlarÕ (16-74 yaú grubu), erkek (%)

19

55

Internet KullanÕcÕlarÕ (16-74 yaú grubu), kadÕn (%)

9

47
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Göstergeler: 2005

Türkiye

AB-25

e-devlet hizmetlerinin çevrimiçi eriúilebilirli÷i3 (arz tarafÕ) (bileúik endeks) (2006 AB-25 için)

40

50

e-devlet hizmetlerinin kiúi bazÕnda kullanÕm oranÕ - ønternet kullanarak kamu kuruluúlarÕyla etkileúimde bulunan (bilgi alma, form alma,
doldurulmuú formlarÕ iletme) kiúilerin oranÕ (%)

6*

23

e-devlet hizmetlerinin iú dünyasÕ bazÕnda kullanÕm oranÕ - ønternet
kullanarak kamu kuruluúlarÕyla etkileúimde bulunan (bilgi alma, form
alma, doldurulmuú formlarÕ iletme) iúletmelerin oranÕ (%)

50

57

AB vatandaú e-hizmetleri (12 hizmet) ortalama olgunluk düzeyi
(OECD ve Cap Gemini) (%)

55

68«

AB iúletme e-hizmetleri (8 hizmet) ortalama olgunluk düzeyi (OECD
ve Cap Gemini) (%)

84

8650

Vatandaúlar tarafÕndan yÕllÕk vergi beyanlarÕnÕn elektronik olarak verilme oranÕ (toplam vergi beyanÕ içinde %)

55

N/A

øúletmeler tarafÕndan yÕllÕk vergi beyanlarÕnÕn elektronik olarak verilme oranÕ (toplam vergi beyanÕ içinde %)

69

N/A

Kamu kesiminde BøT bütçesi (kamu kesimi bütçesi içinde % oran,
ABD DolarÕ)

N/A

N/A

Bilgi teknolojisi harcamalarÕnÕn GSYøH içinde % oranÕ

N/A

3

3*

18

N/A

2

E-DEVLET KULLANIMI

KAMU KESøMøNDE BøT YATIRIMLARI

E-TøCARET
Kiúisel kullanÕm için ønternet üzerinden mal ya da hizmet sipariú etmiú/satÕn almÕú olan kiúiler (%)
øúletmelerin toplam e-ticaret cirosu (toplam ciro içinde %)
Çevrimiçi sipariú almÕú olan iúletmelerin yüzdesi (%)

12

KAMU KESøMøNDE E-øHALE VE E-SATINALMA
Tamamen elektronik ihale (kamu alÕmlarÕ içinde e-ihale portallarÕ ile
yapÕlan ciro oranÕ % )

N/A

N/A

Elektronik faturalama (kamu kurumlan içinde %)

N/A

N/A

BECERøLER VE YETKøNLøKLER
*
2004 yılı verileri
** Her tür İnternet bağlantısı
*** Olgunluk hizmetin teknik gelişmişlik düzeyidir (bilgilendirme=l/ form mdixme=2/ form
gönderme=3, tamamen etkileşimli=4)
1
Rakamlar AB-15 içindir.
2
Son 3 ay içinde İnternet kullanan kişilerin yüzdesi
3
Gösterge her üye devlet için tamamen çevrimiçi kullanılabilir (etkileşimli) olan 20 hizmetten her birinin yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. Kaynak: Eurostat.; aktaran: OECD e- Devlet Çalışmaları ve Türkiye, DPT yayını, Ankara, 2007.
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2. e- Ticaret
Günümüzde internetin gelece÷i açÕsÕndan en çok ilgi çeken kullanÕm alanlarÕndan biri elektronik ticarettir. ùu anda ülkemiz için milyar dolarÕ bulan e-ticaret hacmi
gün geçtikçe geliúmekte ve kÕsa zamanda onmilyarlarca dolarÕ bulmasÕ (yasal düzenlemelerin bu iúi engeller yönde yapÕlmamasÕ úartÕyla) beklenmektedir. MilletlerarasÕ uyuúmazlÕklarda sorunlarÕn çözümlenmesi için Amerika’da ve AB’de çeúitli taslak anlaúmalar oluúturulmuútur. Ço÷u ülkeler vergi ve gümrük yasalarÕyla var olan
engelleri de birkaç yÕllÕk muafiyetlerle kaldÕrarak geliúmeyi desteklemektedirler.
Bu alanda halen var olan düzenlemeleri inceleyerek bunlarÕn e-ticarete uygulanmasÕ üzerinde durmadan, e-ticaret hakkÕndaki bazÕ temel kavramlarÕn kapsam
ve tanÕmlarÕ üzerinde durmak gerekiyor.
Önce e-ticaret kÕsaltmasÕnÕn tam hali olan “Elektronik Ticaret”i irdeleyelim. Bu
kavram, bireyler ve kurumlarÕn; açÕk a÷ ortamÕnda (internet) ya da sÕnÕrlÕ sayÕda
kullanÕcÕ tarafÕndan ulaúÕlabilen kapalÕ a÷ ortamlarÕnda (intranet) yazÕ, ses ve görüntü úeklindeki sayÕsal bilgilerin iúlenmesi, iletilmesi ve saklanmasÕ temeline dayanan ve bir de÷er yaratmayÕ amaçlayan ticari iúlemlerinin tümünü ifade etmektedir. Elektronik ticaret için bir baúka tanÕm úudur. ønternet üzerinden ve bilgisayar
deste÷i ve telekomünikasyon teknolojisi kullanÕlarak mal satÕlmasÕ ve hizmet sunulmasÕ, ürünlerin ve hizmetlerin tanÕtÕlmasÕ ve bunlarÕn ticari amaçlarla piyasaya arz
edilmesi, satÕúlarÕn yapÕlmasÕ ve satÕú bedellerinin tahsil edilmesi.244 Bu çerçevede,
ticari sonuçlar do÷uran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek olan e÷itim, kamuoyunu bilgilendirme, tanÕtÕm-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yapÕlan
iúlemler de elektronik ticaret kapsamÕnda de÷erlendirilmektedir. Elektronik ticaret;
teknik tanÕmÕ çerçevesinde tam olarak otomatikleúmiú iúlemleri ifade etmekte ise
de, çeúitli boyut ve niteliklerde birey ve makine deste÷i ile gerçekleútirilen yarÕ otomatik iúlemlerin de elektronik ticaret kapsamÕnda de÷erlendirilmesi gerekir.
Her ne kadar elektronik ticaret söz konusu oldu÷unda ilk akla gelen ürünler
posta ve paket posta servisleri aracÕlÕ÷Õyla geleneksel yöntemlerle el de÷iútiren
üç boyutlu, fiziki ürünler olsa da, elektronik olarak pazara sunulanlarÕn önemli bir
kÕsmÕ bilgisayar programlarÕ, e÷lence materyali, danÕúmanlÕk gibi maddi olmayan
sunumlardÕr.245
e-Ticaretin kapsamÕ hakkÕnda úunlarÕ da söylemek gerekir.246 E-ticaret kapsamÕndaki en yo÷un alÕúveriú elle tutulabilen maddi mal satÕmÕdÕr. Teknik anlamda ne tür
bir mal oldu÷u tartÕúÕlsa da internet uygulamasÕ açÕsÕndan geliúmeyi do÷uran grup
ise, “dijital ürün satÕúÕ”dÕr. Digital ürünlerde her iki taraf da edimlerini internet üze244
245

246

Bülent Sözer, Elektronik Sözleúmeler, østanbul, 2002, s.21 den naklen.
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
Daha geniú bilgi için bkz. Bülent Sözer, s.22 v.d.
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rinden ve elektronik ortamda ifa etmektedirler. SatÕcÕ borcunu, üzerinde anlaúma
sa÷lanmÕú bulunan malÕn, alÕcÕ tarafÕndan indirilmesi (download) ile yerine getirmiú
olmaktadÕr. AlÕcÕ ise mal bedelini kredi kartÕ, banka havalesi gibi elektronik ortam
araçlarÕnÕ kullanarak ödemektedir. ùu anda özellikle e÷lenceye yönelik oyunlar, müzikler, filmler ve bilgisayar programlarÕ dijital ürün grubunu oluúturmaktadÕr.
ønternet ticaretindeki di÷erleri ise bilgi ve hizmet satÕúlarÕdÕr. Bilgi temininde, eylem sadece istenen ve do÷ru bir bilginin iletilmesinden ibarettir, karúÕ taraf herhangi
bir taahhüt üstlenmemekte dolayÕsÕyla karúÕ taraftan herhangi bir davranÕú beklenilmemektedir. Bilgi temininde hava raporu verilmesinden, uçak tarifelerinin, banka
faizlerinin, döviz kurlarÕnÕn, YargÕ ile ilgili karar ve mevzuatÕn, borsa bilgi ve yorumlarÕ veya adreslerinin yayÕnlanmasÕna kadar çok geniú bir alanÕ kapsayan faaliyet
söz konusu olabilir.247 Bunlara parasal hizmetler, havale, virman gibi bankacÕlÕk
ve para transferi iúlemleri, otel rezervasyonu yapÕlmasÕ gibi ve karúÕ tarafÕn taahhüdünü yine bir fizikî iúlem ile ifa edebilece÷i faaliyetler örnek olarak gösterilebilir.
Elektronik ticarette en çok tartÕúÕlan konularÕn baúÕnda gelen Elektronik ømza;
bir veri mesajÕnda bulunan veya ona eklenen ya da mesaj ile mantÕksal bir ba÷lantÕsÕ kurulabilen, bireyin kimli÷ini tanÕtan ve bireyin veri mesajÕnÕn içeri÷ini onayladÕ÷ÕnÕ gösteren elektronik formattaki imzadÕr.248
Elektronik ticaretin geliúebilmesi ve kullanÕcÕlar tarafÕndan benimsenebilmesinin
ilk úartÕ; internet sistemine duyulan güvenin sa÷lanmasÕdÕr. Taraflar arasÕnda iletilen bilginin gizlili÷i, bütünlü÷ü ve taraflarÕn kimliklerinin do÷rulu÷u kurulacak olan
teknik ve yasal altyapÕ ile garanti edilebilmelidir. Söz konusu úartlar elektronik imza
ile sa÷lanabilmektedir. Bu nedenle, elektronik ticaretle ilgili çalÕúmalarda ileri bir çok
ülkenin yasal düzenlemelerde önceli÷i elektronik imza mevzuatÕ çalÕúmalarÕna vermeleri bir rastlantÕ de÷ildir. Elektronik imza yasalarÕ halen Almanya, Singapur, ABD
gibi ülkeler ile 2004’den itibaren Türkiye’de uygulanmaktadÕr.
Elektronik imza, günümüz teknolojisinde çeúitli úekillerde olabilmektedir. Halen kullanÕlan imza dosyalarÕnÕn en bilinenleri, biyometrik teknik (kullanÕcÕnÕn parmak ya da el izi, göz retinasÕ vb. kiúiye has özellikler) ile oluúturulan imzalar ve
sayÕsal imzalardÕr.249
Elektronik ortamda bilgi ileten kullanÕcÕnÕn kimli÷inin do÷rulu÷unu garanti eden,
aynÕ zamanda açÕk anahtar veri tabanÕna sahip kuruluúlar ise onay makamÕ veya
elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ kavramÕ altÕnda anÕlmaktadÕr.
247

248

249

Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen,
Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, østanbul
2000., s.30-31
Daha geniú bilgi için bkz. Leyla Keser Berber, ønternet Üzerinden YapÕlan øúlemlerde
Elektronik Para ve Digital ømza, Ankara, 2002, s.119 v.d.
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuku ÇalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
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Birleúmiú Milletler Genel Kurulunun 1996’da New York’ da yapÕlan toplantÕsÕnda
Elektronik Ticarete øliúkin Model Kanun ve konuya iliúkin Yasal Rehber’in kabul edilmesinden sonra, “sayÕsal imza ve onay makamlarÕ” ile ilgili olarak di÷er ülkelerin
mevcut düzenlemelerinden de yararlanÕlmak suretiyle taslak bir metin hazÕrlanmÕútÕr. Bu taslak, Ülkemiz tarafÕndan yasal düzenlemelerin hazÕrlanmasÕnda de÷erlendirilerek 15.01.2004 tarihinde Elektronik ømza Kanunu hazÕrlanmÕútÕr. Bu konu ileride ayrÕ bir bölümde geniúçe incelenecektir.
Tüm di÷er alÕúveriúlerde oldu÷u gibi internet alÕúveriúlerinde iliúki; taraflarÕn alÕm
ve satÕm konusundaki úartlar hakkÕnda anlaúmalarÕ ile oluúmaktadÕr. Internet yolu
ile giriúilen iliúkilerde sözleúmelerin kurulmasÕ; (elektronik imza kullanÕlmasÕ
hariç) úekil serbestîsi oldu÷u sürece mümkündür. Hukukumuzda sözleúmeler
açÕsÕndan úekil serbestîsi esastÕr. Bu nedenle taraflar kural olarak istedikleri úekilde, sözlü ya da yazÕlÕ sözleúmeyi yapabilirler. Ancak internet üzerinde yazÕlÕ sözleúme yapabilmek için elektronik imza gereklidir.
Kanun koyucu istisnai de olsa, ilerde ayrÕntÕlÕ açÕklayaca÷ÕmÕz üzere, bazÕ tip
sözleúmeler için yazÕlÕ ve bazÕlarÕ içinde resmi makamlar önündeki resmi úekil
úartÕnÕ zorunlu kÕlmÕútÕr. Özellikle elektronik imza kullanÕlmÕyorsa yazÕlÕ ve hiçbir úekilde resmi úekil öngörülen sözleúmeler úu anki mevzuat gere÷ince internet üzerinden yapÕlamaz. Borçlar Kanunu’nun 13. maddesine göre; “yazÕlÕ olmasÕ icap eden
akitlerde, borç üstlenenlerin imzalarÕ bulunmak lazÕmdÕr.” Kanunda, “aksi kanunda yazÕlÕ olmadÕkça imzalÕ bir mektup veya aslÕ borcu üzerine alanlar tarafÕndan imza edilmiú olan telgrafname yazÕlÕ úekil yerine geçer.” hükmü yer
almaktadÕr. AynÕ Kanun’un “ømza” baúlÕklÕ 14. maddesinde; “imza üzerine borç
alan kimsenin el yazÕsÕ olmak lazÕmdÕr. Bir alet vasÕtasÕyla vazolunan imza,
ancak örf ve adetçe kabul olunan hallerde ve hususiyle çok miktarda tedavüle çÕkarÕlan kÕymetli evrakÕn imzasÕ lazÕm geldi÷i takdirde kafi addolunur.
Körlerin imzalarÕ usulen tasdik olunmadÕkça yahut imza ettikleri zaman muamelenin metnine vakÕf olduklarÕ sabit olmadÕkça onlarÕ ilzam etmez” hükmü
bulunmakta idi. AyrÕca, Borçlar Kanunu’nun “ømza MakamÕna Kaim Olacak øúaretler” baúlÕklÕ 15. maddesinde de; “imza vaz’Õna muktedir olmayan her úahÕs, imza
yerine usulen tasdik olunmuú ve el ile yapÕlmÕú bir alamet vazetmeye, yahut
resmi bir úahadetname kullanmaya mezundur. Kambiyo poliçesine müteallik hükümler mahfuzdur” denilmektedir.250
2004 yÕlÕnda ise, Elektronik ømza Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun 14. maddesine
“güvenli elektronik imza elle atÕlan imza ile aynÕ ispat gücünü haizdir” hükmü
eklenmiútir. Elektronik ømza Kanunu’nun 5. maddesinde ise; “güvenli elektronik
imza, elle atÕlan imza ile aynÕ hukuki sonucu do÷urur. KanunlarÕn resmi úekle
veya özel bir merasime tabi tuttu÷u hukuki iúlemler ile teminat sözleúmeleri
güvenli elektronik imza ile gerçekleútirilemez” hükmü getirilmiútir.
250

DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk ÇalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
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Bu hükümler do÷rultusunda internet uygulamasÕna baktÕ÷ÕmÕzda; “yazÕlÕ olarak bilgisayar üzerinde sözleúme yapÕldÕ” iddiasÕnÕn Türk Hukuku açÕsÕndan sadece elektronik imza kullanÕlmasÕ halinde kabul edilece÷i, elektronik imza kullanÕlmamÕúsa yazÕlÕ sözleúmelerde elle atÕlmÕú imza úartÕ oldu÷undan, “yazÕlÕ sözleúme
yapÕldÕ” iddiasÕnÕn kabul edilemeyece÷ini kesinlikle söyleyebiliriz.

3. e- İmza (Elektronik İmza)
15.01.2004 tarihinde kabul edilen Elektronik ømza Kanunu, 23.01.2004 tarihinde
Resmi Gazetede yayÕnlanarak, 24.07.2004 tarihinden sonra yürürlü÷e girmiútir.
Bu Kanun; elektronik imzanÕn hukuki yapÕsÕnÕ, elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕlarÕnÕn faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanÕn kullanÕmÕna iliúkin iúlemleri kapsar. Kanun aúa÷Õdaki bazÕ tanÕmlamalarÕ getirmiútir.
Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taúÕnan veya
saklanan kayÕtlar.
Elektronik imza: Baúka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantÕksal ba÷lantÕsÕ bulunan ve kimlik do÷rulama amacÕyla kullanÕlan elektronik veri.
ømza sahibi: Elektronik imza oluúturmak amacÕyla bir imza oluúturma aracÕnÕ
kullanan gerçek kiúi.
ømza oluúturma verisi: ømza sahibine ait olan, imza sahibi tarafÕndan elektronik imza oluúturma amacÕyla kullanÕlan ve bir eúi daha olmayan úifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi veriler.
ømza oluúturma aracÕ: Elektronik imza oluúturmak üzere, imza oluúturma verisini kullanan yazÕlÕm veya donanÕm aracÕ.
ømza do÷rulama verisi: Elektronik imzayÕ do÷rulamak için kullanÕlan úifreler,
kriptografik açÕk anahtarlar gibi veriler.
Zaman damgasÕ: Bir elektronik verinin, üretildi÷i, de÷iútirildi÷i, gönderildi÷i, alÕndÕ÷Õ ve/veya kaydedildi÷i zamanÕn tespit edilmesi amacÕyla, elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ tarafÕndan elektronik imzayla do÷rulanan kayÕt.
Elektronik sertifika: ømza sahibinin imza do÷rulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine ba÷layan elektronik kayÕt. 251
-

Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimli÷inin tespitini sa÷lama.

-

ømzalanmÕú elektronik veride sonradan herhangi bir de÷iúiklik yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷ÕnÕn tespitini sa÷lama.
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Elektronik ømza Kanunu, Kanun No:5070, Kabul Tarihi: 15.01.2004., Resmi Gazete,
23.01. 2004/ 25355.
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Güvenli elektronik imza oluúturma araçlarÕ; imzalanacak verinin imza sahibi dÕúÕnda de÷iútirilememesini ve bu verinin imza sahibi tarafÕndan imzanÕn oluúturulmasÕndan önce görülebilmesini sa÷lar.
Kanun’un 5. maddesine göre; güvenli elektronik imza, elle atÕlan imza ile aynÕ
hukuki sonucu do÷urur. Ancak kanunlarÕn resmi úekle veya özel bir merasime tabi
tuttu÷u hukuki iúlemler ile teminat sözleúmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleútirilemez. Kanun’un 22. maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 14. maddesine “güvenli
elektronik imza elle atÕlan imza ile aynÕ ispat gücünü haizdir” hükmü eklenmiútir.
Yine Kanun ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295. maddeden sonra gelmek üzere “usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluúturulan elektronik veriler
senet hükmündedir, bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayÕlÕrlar, dava
sÕrasÕnda bir taraf kendisine karúÕ ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluúturulmuú veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308. maddesi kÕyas yoluyla uygulanÕr”
hükmü ile 295/A maddesi eklenmiú, ispat ve delil sorunu çözülmüútür.
Elektronik ømza Kanunu’nun 8. maddesine göre; “elektronik sertifika hizmet
sa÷layÕcÕsÕ”, elektronik sertifika, zaman damgasÕ ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sa÷layan kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiúilerdir. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumuna
yapaca÷Õ bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer. Kurum, gerekli güvenlik úartlarÕndan birinin eksikli÷ini veya yerine getirilmedi÷ini tespit ederse, bu eksikliklerin giderilmesi için, elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕna bir ayÕ geçmemek üzere bir
süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn faaliyetine son verir. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ üretilen imza oluúturma verisinin bir kopyasÕnÕ alamaz veya bu veriyi saklayamaz.
Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ; nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi, sa÷ladÕ÷Õ nitelikli elektronik sertifikaya iliúkin veri tabanÕnda bulunan bilgilerin
sahteli÷inin veya yanlÕúlÕ÷ÕnÕn ortaya çÕkmasÕ veya bilgilerin de÷iúmesi veya nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sÕnÕrlandÕ÷ÕnÕn, iflâsÕnÕn veya gaipli÷inin ya da ölümünün ö÷renilmesi durumunda vermiú oldu÷u nitelikli elektronik
sertifikalarÕ derhal iptal eder. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, nitelikli elektronik sertifikalarÕn iptal edildi÷i zamanÕn tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve
üçüncü kiúilerin hÕzlÕ ve güvenli bir biçimde ulaúabilece÷i bir kayÕt oluúturur. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, faaliyetine son vermesi ve vermiú oldu÷u nitelikli
elektronik sertifikalarÕn baúka bir elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ tarafÕndan
kullanÕmÕnÕn sa÷lanamamasÕ durumunda vermiú oldu÷u nitelikli elektronik sertifikalarÕ derhal iptal eder. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn faaliyetine Kurum
tarafÕndan son verilmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu, faaliyetine
son verilen elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn vermiú oldu÷u nitelikli elektronik sertifikalarÕn baúka bir elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕna devredilmesine
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karar verir ve durumu ilgililere duyurur. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ geçmiúe yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal edemez (EøK, md. 11.).
Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ; elektronik sertifika talep eden kiúiden,
elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kiúinin rÕzasÕ dÕúÕnda elde edemez, elektronik sertifika sahibinin izni olmaksÕzÕn sertifikayÕ üçüncü kiúilerin ulaúabilece÷i ortamlarda bulunduramaz ve elektronik sertifika talep eden kiúinin yazÕlÕ rÕzasÕ olmaksÕzÕn üçüncü kiúilerin kiúisel verileri
elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayÕ olmaksÕzÕn üçüncü kiúilere iletemez ve baúka amaçlarla kullanamaz (EøK, md. 12.).
Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn, elektronik sertifika sahibine karúÕ sorumlulu÷u genel hükümlere tâbidir. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, bu Kanun veya bu Kanuna dayanÕlarak çÕkarÕlan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle
üçüncü kiúilere verdi÷i zararlarÕ tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ kusursuzlu÷unu ispat etti÷i takdirde tazminat ödeme yükümlülü÷ü do÷maz.
Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam etti÷i kiúilerin davranÕúÕna dayanmasÕ halinde de zarardan sorumlu olup, elektronik
sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, bu sorumlulu÷undan Borçlar Kanununun 55. maddesinde öngörülen türden bir kurtuluú kanÕtÕ getirerek kurtulamaz. Nitelikli elektronik
sertifikanÕn içerdi÷i kullanÕm ve maddi kapsamÕna iliúkin sÕnÕrlamalar hariç olmak
üzere, elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕnÕn üçüncü kiúilere ve nitelikli elektronik imza sahibine karúÕ sorumlulu÷unu ortadan kaldÕran veya sÕnÕrlandÕran her
türlü úart geçersizdir. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, bu Kanundan do÷an
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu do÷an zararlarÕn karúÕlanmasÕ amacÕyla sertifika mali sorumluluk sigortasÕ yaptÕrmak zorundadÕr. Sigortaya iliúkin usul
ve esaslar Hazine MüsteúarlÕ÷ÕnÕn görüúü alÕnarak Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu tarafÕndan çÕkarÕlacak yönetmelikle belirlenir. Elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ, nitelikli elektronik sertifikayÕ elektronik imza sahibine sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür (EøK, md. 13.).
YabancÕ bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ tarafÕndan
verilen elektronik sertifikalarÕn hukuki sonuçlarÕ milletlerarasÕ anlaúmalarla belirlenir. YabancÕ bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ tarafÕndan verilen elektronik sertifikalarÕn, Türkiye’de kurulu bir elektronik sertifika hizmet
sa÷layÕcÕsÕ tarafÕndan kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar nitelikli
elektronik sertifika sayÕlÕr. Bu elektronik sertifikalarÕn kullanÕlmasÕ sonucunda do÷acak zararlardan, Türkiye’deki elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ da sorumludur (EøK, md. 14.).
Elektronik ømza Kanunu’nun 15. maddesine göre; elektronik sertifika hizmet
sa÷layÕcÕlarÕnÕn bu Kanun’un uygulanmasÕna iliúkin faaliyet ve iúlemlerinin denetimi Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’nca yerine getirilir. Kurum, gerekli gördü÷ü
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zamanlarda elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕlarÕnÕ denetleyebilir. Denetleme sÕrasÕnda, denetleme yapmaya yetkili görevliler tarafÕndan her türlü defter, belge ve
kayÕtlarÕn verilmesi, yönetim yerleri, binalar ve eklentilerine girme, yazÕlÕ ve sözlü
bilgi alma, örnek alma ve iúlem ve hesaplarÕ denetleme isteminin elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕlarÕ ve ilgililer tarafÕndan yerine getirilmesi zorunludur.
Kurum yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sa÷layÕcÕlarÕna 18. maddeye
göre çeúitli idari para cezalarÕ verir. Bu cezalara karúÕ tebli÷ tarihinden itibaren en
geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. øtiraz, verilen cezanÕn yerine getirilmesini durdurmaz. øtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapÕlarak en kÕsa sürede sonuçlandÕrÕlÕr. øtiraz üzerine verilen kararlara karúÕ Bölge ødare Mahkemesi’ne baúvurulabilir. Bölge ødare Mahkemesinin
verdi÷i kararlar kesindir. ødari para cezasÕ gerektiren 18. maddedeki suçlarÕ iúleyenlerin bu suçlarÕ iúledikleri tarihten itibaren geriye do÷ru üç yÕl içinde ikinci kez
iúlemeleri hâlinde para cezalarÕ iki kat olarak uygulanÕr, üçüncü kez iúlemeleri halinde Kurum tarafÕndan elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕlarÕ hakkÕnda kapatma
cezasÕ verilir. Kapatma cezasÕna karúÕ tebli÷ tarihinden itibaren en geç yedi gün
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. øtiraz, yetkili makam tarafÕndan verilen kapatma kararÕnÕn yerine getirilmesini durdurmaz. øtiraz, zaruret görülmeyen
hallerde, evrak üzerinden inceleme yapÕlarak en kÕsa sürede sonuçlandÕrÕlÕr. øtiraz üzerine verilen kararlara karúÕ Bölge ødare Mahkemesine baúvurulabilir. Bölge
ødare Mahkemesinin verdi÷i kararlar kesindir.
Kanun’un 16. ve 17. maddelerinde bazÕ sahteciliklere iliúkin hapis ve para cezasÕ getirilmiútir. Madde 16’ya göre, elektronik imza oluúturma amacÕ ile ilgili kiúinin rÕzasÕ dÕúÕnda; imza oluúturma verisi veya imza oluúturma aracÕnÕ elde eden,
veren, kopyalayan ve bu araçlarÕ yeniden oluúturanlar ile izinsiz elde edilen imza
oluúturma araçlarÕnÕ kullanarak izinsiz elektronik imza oluúturanlar bir yÕldan üç yÕla
kadar hapis ve beúyüz milyon liradan aúa÷Õ olmamak üzere a÷Õr para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕrlar. YukarÕdaki fÕkrada iúlenen suçlar, elektronik sertifika hizmet sa÷layÕcÕsÕ çalÕúanlarÕ tarafÕndan iúlenirse bu cezalar yarÕsÕna kadar artÕrÕlÕr. 16. maddedeki
suçlar nedeniyle oluúan zarar ayrÕca tazmin ettirilir. 17. maddeye göre; tamamen
veya kÕsmen sahte elektronik sertifika oluúturanlar veya geçerli olarak oluúturulan
elektronik sertifikalarÕ taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika oluúturanlar veya bu elektronik sertifikalarÕ bilerek kullananlar, fiilleri baúka bir
suç oluútursa bile ayrÕca, iki yÕldan beú yÕla kadar hapis ve birmilyar liradan aúa÷Õ
olmamak üzere a÷Õr para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕrlar. Bu suçlar elektronik sertifika
hizmet sa÷layÕcÕsÕ çalÕúanlarÕ tarafÕndan iúlenirse cezalar yarÕsÕna kadar artÕrÕlÕr ve
oluúan zarar ayrÕca tazmin ettirilir.
Bu açÕklamalarÕmÕzÕn baúÕnda, sözlü sözleúmeler açÕsÕndan, imza yoksa ve yazÕlÕ sözleúme oluúmasa bile taraflar arasÕnda bir sözleúmenin kurulabilmesi ve bazÕ
úartlar do÷rultusunda taraflarÕ ba÷lamasÕnÕn mümkün oldu÷unu söylemiútik. ùimdi
bu konuyu ayrÕntÕlÕ olarak inceleyelim.
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A. İNTERNET ORTAMINDA SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Türk hukukunda sözleúmenin nasÕl kurulaca÷Õ hususu Borçlar Kanunu’nun ilk
maddesinde düzenlenmiútir. Buna göre, bir sözleúmenin kurulmasÕ için taraflarÕn
karúÕlÕklÕ ve birbirine uygun irade açÕklamasÕnda bulunmasÕ gerekir. Gerek Borçlar
Kanunu’nun anÕlan maddesinden, gerekse sözleúme tanÕmÕndan bir sözleúmenin
kurulabilmesi için; “sözleúme taraflarÕnÕn bulunmasÕ” ve “irade beyanlarÕnÕn birbirine uygunlu÷u” gerekir. O halde e÷er karúÕlÕklÕ bir görüúme ve yazÕúmada bu unsurlar varsa en azÕndan sözlü sözleúmenin bulundu÷u ileri sürülebilir. Bu ilk açÕklamadan sonra úimdi de sözleúme oluúma aúamalarÕnÕ inceleyelim.
Sözleúme yapan taraflardan birisinin öncelikle karúÕ tarafa bir sözleúme yapma
teklifinde bulunmasÕ zorunludur. ølk olarak açÕklanan bu iradeye “icap” adÕ verilir.
øcabÕ takiben, di÷er tarafÕn buna cevap vermesi ve kendisinin sözleúmeyi yapma
yönündeki iradesini belirtmesi zorunludur. øcabÕ takip eden bu irade beyanÕna ise
“kabul” adÕ verilir (BK, md. 3 vd.).
Sözleúmenin hangi andan itibaren taraflara yüklenim getirmeye baúlamasÕ bakÕmÕndan; hazÕrlar arasÕndaki sözleúmeler ile hazÕr olmayanlar arasÕndaki sözleúmeler birbirinden farklÕ hükümlere tabi kÕlÕnmÕútÕr (BK, md. 4-5.).
HazÕrlar arasÕnda yapÕlan sözleúmelerde, icabÕn hemen kabul edilmesi gerekir ve kabul beyanÕ ile birlikte sözleúme aynÕ anda hükümlerini do÷urmaya baúlar
ve kurulmuú olur. øcap hemen kabul edilmezse sözleúme kurulmuú olmaz. HazÕr
olmayanlar arasÕnda yapÕlan sözleúmelerde ise; icap yapan taraf, makul bir süre
boyunca yaptÕ÷Õ icap ile ba÷lÕ olacak ve karúÕ tarafÕn kabul haberini bekleyecektir.
Kabul haberi gönderildi÷i anda sözleúme hükümlerini do÷urmaya baúlar ve kabul
haberi icapçÕya ulaútÕ÷Õ anda da kurulmuú olur (BK, md.4-6). 252
Ancak, kabul beyanÕnÕn icapçÕya ulaúmasÕ ile gönderilme anÕ arasÕnda pek uzun
bir zaman geçmedi÷inden, kural olarak elektronik ortamda yapÕlan bir sözleúmenin kurulmasÕ anÕ ile hüküm ve sonuçlarÕnÕ do÷urmaya baúladÕ÷Õ tarih aynÕ tarihtir.
Ancak icapçÕnÕn, muhatabÕn kabul beyanÕnÕ gönderdi÷i zamanda çeúitli sebeplerle
(izin, hastalÕk ve benzeri) kabul beyanÕnÕ aynÕ gün ö÷renememesi mümkündür ya da
yanlÕú adres nedeniyle hiç ö÷renememesi mümkündür253. Bu takdirde, kabul beyanÕnÕn icapçÕ tarafÕndan ö÷renilmesi ile akit kurulacak, muhatap tarafÕndan kabul beyanÕn gönderildi÷i tarihte ise ticari sözleúme hükümlerini do÷urmaya baúlayacaktÕr.254
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ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999 Hukuk KonferansÕ Tebli÷i http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/
hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla
+kurulan+basit+ili%C5%9Fki%22&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (20.04.2010).
Daha geniú bilgi için bkz: Mete Özgür FalcÕo÷lu, Türk Hukukunda Elektronik SatÕm Sözleúmesi ve Kuruluúu, Ankara, 2004, s. 160.
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk ÇalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
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Internet aracÕlÕ÷Õyla bir sözleúme yapÕlmak istendi÷inde de esas olarak belirtti÷imiz bu hüküm uygulanacaktÕr. DolayÕsÕyla internet aracÕlÕ÷Õyla giriúilen sözleúmenin kurulup kurulmadÕ÷ÕnÕ ve kurulduysa zamanÕnÕ belirlemek için, öncelikle bu
sözleúmenin hazÕrlar arasÕnda mÕ, yoksa hazÕr olmayanlar arasÕnda mÕ akdedildi÷inin belirlenmesi gerekir.
Bu husus, internet ortamÕnda sözleúme yaparken karúÕmÕza çÕkabilecek birkaç
farklÕ senaryo üzerinden ayrÕ ayrÕ düúünülmelidir.255
1- øki Bilgisayar AracÕlÕ÷Õyla Kurulan Basit øliúki : Bu durum karúÕmÕza genellikle
arada bir servis sunucu (server) olmaksÕzÕn sözleúme yapmak isteyen taraflarÕn, kendi bilgisayarlarÕ baúÕnda, e-mail (e-posta), video konferans veya chat
yapma (karúÕlÕklÕ konuúma/yazÕúma) yoluyla, aynÕ anda haberleúmesi halinde
çÕkar. øki bilgisayar aracÕlÕ÷Õyla kurulan bu basit iliúkiyi, telefon aracÕlÕ÷Õyla yapÕlan sözleúmelere benzetmek mümkündür. Hukukumuzda telefon aracÕlÕ÷Õyla
yapÕlan sözleúmeler, kural olarak hazÕrlar arasÕnda yapÕlmÕú kabul edilmektedir.
DolayÕsÕyla icapçÕ, hemen bir kabul cevabÕ bekleyecek ve kabul haberi icapçÕnÕn bilgisayarÕna ulaútÕ÷Õ anda da sözleúme kurulmuú olacaktÕr256.
2- Ortak Bir veya Birden Fazla Servis Sunucu AracÕlÕ÷Õyla Kurulan øliúki: Sözleúme
yapmak isteyen taraflarÕn her ikisinde de kullanÕldÕ÷Õ bir servis sunucu olmasÕ
halinde bu iliúki karúÕmÕza çÕkar. Sözleúmeye iliúkin tüm bilgiler bu servis sunucu
veya sunucular aracÕlÕ÷Õyla iletildi÷inden sözleúme ile hiç ilgisi olmayan üçüncü
kiúiler araya girmiú olur. Servis sunucu ile ba÷lantÕ kurulmadÕ÷Õ sürece, sözleúmeye katÕlan taraflarÕn birbirine bilgi göndermesi, irade beyanlarÕnÕ açÕklamasÕ
ve kendilerine gönderileni ö÷renmesi mümkün de÷ildir. Bu nedenle, belirtti÷imiz senaryo bakÕmÕndan hazÕr olmayanlar arasÕnda akdedilen bir sözleúmenin
varlÕ÷ÕnÕn kabul edilmesi gerekir. DolayÕsÕyla hazÕr olmayanlar arasÕndaki sözleúmeler bakÕmÕndan yaptÕ÷ÕmÕz açÕklamalar, bu senaryo için de geçerli olur.
Ancak böyle bir sözleúmede, taraflarÕn ve servis sunucularÕn farklÕ farklÕ ülkelerde olmasÕ halinde, önemli sorunlar ortaya çÕkabilece÷i, özellikle sözleúmenin Devletler Özel Hukuku ilkeleri de dikkate alÕnarak kuruldu÷u yerin belirlenmesinin zor olaca÷Õ bir gerçektir.
3- SatÕcÕnÕn Kendisine Ait Web Sitesinin BulunmasÕ: Taraflardan birinin ki bu taraf
genellikle satÕcÕ ya da hizmet sunan konumundaki taraftÕr, kendisine ait Web sitesinin bulunmasÕ durumunda bu iliúki karúÕmÕza gelir. SatÕcÕ veya hizmet sunan;
kendisine, sattÕ÷Õ mal ya da hizmete ve sözleúme yapma koúullarÕna iliúkin bilgileri
Web sayfasÕnda, sözleúme yapmak isteyebilecek di÷er tarafa sunar. Burada da
hazÕr olmayanlar açÕsÕndan icap ve kabul ile sözleúme kurulmasÕ söz konusudur.
255
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ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999 Hukuk KonferansÕ Tebli÷i http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/
hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla
+kurulan+basit+ili%C5%9Fki%22&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (20,04.2010).
ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999
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YukarÕdaki senaryolarda taraflarca birbirlerine sunulan bu bilgiler, daha önce
belirtti÷imiz sözleúmenin esaslÕ unsurlarÕnÕ içerir ve satÕcÕ ya da hizmet sunan tarafÕndan ba÷lanma niyeti ile sunulursa bu iliúki “icap” ve “kabul” olarak de÷erlendirilecek, böylece sözleúme kurulmuú olacaktÕr.
Aksi takdirde, yani satÕcÕ ya da hizmet sunanÕn ba÷lanma ve sözleúme kurma
iradesini tam olarak ortaya koymamasÕ durumunda, verilen bilgiler icaba davet
olarak de÷erlendirilecek; bu bilgileri görüp de sözleúme yapmak isteyecek kiúiden
icap beklenecektir. Gelecek icaba göre satÕcÕ ya da hizmet sunan, icapçÕya kabul
beyanÕnÕ gönderip, bu beyan ona ulaútÕ÷Õ anda sözleúme kurulacaktÕr. Bilhassa
satÕcÕnÕn beyan etti÷i sözleúme úartlarÕ, örne÷in stoklarÕn müsait olmasÕ, iúlemin
ancak belirlenen co÷rafi alan içinde yapÕlabilece÷i veya sözleúmenin sadece belli
úartlara uyan kiúiler ile kurulaca÷Õ veya açÕkça bunun bir icaba davet oldu÷u gibi
kayÕtlar söz konusuysa genellikle kabul edilen görüú, satÕcÕ durumunda olanÕn
icaba davette bulundu÷u ve alÕcÕ durumuna girecek olan tarafÕn bu davet üzerine bulunaca÷Õ icabÕn satÕcÕ tarafÕndan kabulü üzerine sözleúmenin kuruldu÷u
yolundadÕr.257 Web siteleri üzerindeki satÕú iradesi øngiliz ve Almanya HukuklarÕnda icaba davet olarak kabul edilmektedir. Avrupa Toplulu÷u Hukukunda ise 17
Temmuz 2000 tarihinde yürürlü÷e giren Elektronik Ticaret Direktifi’nde web sitelerindeki satÕú iradesi icap olarak kabul edilmektedir. Türk hukukunda web sitelerindeki satÕú iradeleri stoklarÕn müsait olmasÕ, iúlemin ancak belirlenen co÷rafî
alan içinde yapÕlabilece÷i veya sözleúmenin sadece belli úartlara uyan kiúiler ile
kurulaca÷Õ veya açÕkça bunun bir icaba davet oldu÷u gibi kayÕtlar söz konusu
de÷ilse icap kabul edilmektedir. 258
Sonuç olarak, sözleúmelerin hazÕrlar arasÕnda mÕ yoksa gaipler arasÕnda mÕ
yapÕldÕ÷ÕnÕn tayini hakkÕnda Borçlar Kanunu’nun 4/II., 5. ve 10. maddelerini dikkate almak gerekecektir. Söz konusu hükümlerden çÕkan sonuç, hazÕr olmayanlar arasÕndaki akitten söz edilmesi için arada zaman ve mesafe unsurlarÕ bulunmasÕ lüzumudur. KarúÕlÕklÕ müzakere imkânÕ olan hallerde ise Borçlar Kanunu 4/
II. maddesine göre, hazÕrlar arasÕndaki akitten söz edilebilmektedir. Bu hükümler
karúÕsÕnda, asgarî olarak, taraflarÕn birbirleriyle do÷rudan ve aynÕ anda iliúki kurmadÕ÷Õ, icap ve kabullerin serverlarda bekledi÷i halleri ve web sayfalarÕndan yapÕlan
sözleúmeleri, hazÕr olmayanlar arasÕnda yapÕlmÕú sözleúme; buna karúÕlÕk e-mail
ve chat ile karúÕlÕklÕ iletiúim kurarak yapÕlan sözleúmeleri, hazÕrlar arasÕnda yapÕlmÕú sözleúme olarak kabul etmek imkânÕ vardÕr.
Böylece úekil serbestli÷i olan sözlü sözleúmelerde icap ve kabul aúamasÕ tamamlanmÕúsa ve taraflarÕn irade beyanlarÕ birbirine uygunsa sözleúme kurulmuú
olur ve sonuçlarÕnÕ do÷urmaya baúlar.
257
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Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.30-31
Bülent Sözer, s. 94 v.d.
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Burada ønternet Hukuku açÕsÕndan belirtmeliyiz ki; 2003 yÕlÕnda 4822 sayÕlÕ Kanun ile 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’a (TKHK) eklenen 9
A maddesinde; interneti de kapsar biçimde bir tarafÕ tüketici olan iliúkiler açÕsÕndan elektronik ortamlarda elektronik teyit (kabul) sistemi ile sözleúme yapÕlabilece÷i hükme ba÷lanmÕútÕr. Sözleúmenin kurulmasÕndan sonra, sözleúmenin koúullarÕnÕ ispat ve taraflarÕn yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi÷i konularÕnda çÕkan
uyuúmazlÕklar aúa÷Õdaki bölümde incelenecektir.
Burada Borçlar Kanunu’ndaki ilan yoluyla icapta bulunma hükümlerini de
de÷erlendirmekte fayda var. ølan yoluyla bir bedel vadeden bedeli vermeye
mecburdur. E÷er ilan edilen iú meydana gelmemiúse ilan veren vaat etti÷i bedeli geçmemek üzere karúÕ tarafÕn harcamalarÕnÕ karúÕlayarak vaatten dönebilir. Fakat ilan veren vaat edilen iúin gerçekleúmeyece÷ini ispat ederse bu harcamalarÕ da ödemesine gerek kalmaz (BK, md. 8). YargÕtay özellikle dergi ve
gazetelerin yaptÕ÷Õ yarÕúmalarda vaat edilen úeylerin verilmemesi üzerine Medeni Kanun’un 2. maddesindeki iyi niyet ve duyulan güven kavramlarÕnÕ esas
alarak hediyelerin aynen teslimi veya bedelinin ödenmesine karar vermektedir.259
Bu tip ilanlarda kimi zaman çekiliú koyulmaktadÕr. Bu halde de ilgililer çekiliú
bedelleri kadar Milli Piyango ødaresine teminat verdiklerinden öncelikle buradan tazminatÕn tahsili mümkündür. Bu hükümler internetteki ilanlarda ve yarÕúmalarda kullanÕlabilir.
Web siteleri kullanÕlarak yapÕlan elektronik sözleúme (e-contract) modelinin bir
özelli÷i de, kanaatimize göre, bir tür katÕlmacÕ akit (iltihaki sözleúme) niteli÷inde kabul edilebilir olmasÕdÕr.260 Esasen tüm úartlar satÕcÕ tarafÕndan ortaya konulmakta,
alÕcÕnÕn bu úartlara aynen uymasÕ beklenmektedir. AlÕcÕnÕn bu úartlara uymama
veya pazarlÕk olana÷Õ zaten yoktur, çünkü elektronik ortamda beliren mesajda çizilmiú olan sÕnÕrÕn dÕúÕna çÕkÕlmasÕ veya belirtilmiú olan aúamalarÕn aynen izlenmemesi, iúlemin yapÕlmasÕnÕ imkansÕz kÕlar. Daha tam ve do÷ru bir ifade ile tüm iúlem
aúamasÕ bu surette yürümek üzere planlanmÕú olup, sistem alÕcÕ tarafÕn bir adÕma
uymamasÕ halinde tüm süreci durduracak úekilde programlanmÕútÕr.261
Türk hukukunun uygulanmasÕ açÕsÕndan bu durumda genel iúlem úartlarÕ ve
4077 sayÕlÕ Kanun’un 6. maddesi gündeme gelmektedir. Genel iúlem úartlarÕ teorisi ve 4077 sayÕlÕ Kanun’un 6. maddesine göre; bu úartlar üzerinde alÕcÕ ve satÕcÕnÕn iradeleri bir müzakere süreci sonunda uyum sa÷lamadÕ÷Õndan, bir uyuúmazlÕk
çÕkmasÕ halinde bu maddelerden tüketicinin aleyhine olanlar tüketiciyi ba÷lamaz
ve mahkemelerce iptal edilebilir 262.
259
260
261
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M.R.Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Ankara, s.398 vd.
Daha geniú bilgi için bkz. Bülent Sözer, s. 109 v.d.
Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.30-31
BakÕnÕz Kiúisel øletiúim bölümündeki genel iúlem úartlarÕ hakkÕndaki açÕklamalar.
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Burada bir baúka önemli konu da, bilgisayar ve servis sunuculardan (serverlardan) kaynaklanan bir hata ile alÕm satÕm veya sipariúte icap kabulün yanlÕú yapÕlmasÕ halidir. Buna benzer olarak ayÕrt etme gücü (temyiz kudreti) olmayan kiúi ve
yaúÕ küçüklerin sözleúme kurmak yönündeki iradeleri sonucu; malÕ almak zorunda
olup olmamamÕz çözülmesi gereken bir sorundur. Bir baúka konu da satÕcÕnÕn hilesi ile sözleúme yaptÕ÷ÕmÕzda malÕ almak zorunda olup olmadÕ÷ÕmÕzdÕr. Medeni
Kanun’un fiil (eylem) ehliyetini düzenleyen hükümlerine göre, ayÕrt etme gücünden
yoksun tam ehliyetsizlerin fiil (eylem) ehliyeti bulunmamaktadÕr. DolayÕsÕyla, yaptÕklarÕ iúler geçersizdir. Nisbi butlan sebebi olan iradeyi fesada u÷ratan haller (hata,
hile, korkutma) veya gabin halinde sözleúmeyi iptal kabiliyeti bir yÕl içinde kullanÕlÕr.
Borçlar Kanunu’nun 28 ve devamÕndaki hükümlere göre de, satÕcÕnÕn hilesi veya
satÕcÕ ya da üçüncü úahsÕn korkutmasÕ sonucu sözleúme yapanlar, bu sözleúme ile
ba÷lÕ olmaz. “NasÕl olsa ba÷lÕ de÷iliz” diye sözleúme sonucu mal teslim edilmiúse,
malÕ iade edip, satÕcÕ iade almÕyorsa durumu tespit eden bir dava açmak, yahut
satÕcÕ malÕn bedelini talep etti÷inde bu yöndeki itirazÕ yapmak gerekir.

B. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL VE İSPAT SORUNU
Bilindi÷i üzere, teknolojik geliúmelerden öncelikle bankacÕlÕk iúlemlerinde yararlanÕlmaya baúlanmÕú ve ilk olarak müúterinin banka veznesine gitmeden hesabÕndan para çekmesine olanak veren sistemler kullanÕlmÕútÕr. Bu sistem daha sonra
para çekmenin yanÕ sÕra di÷er bankacÕlÕk iúlemlerini de gerçekleútirebilecek teknik olanaklara kavuúturularak, otomatik vezne makineleri kullanÕlmaya ardÕndan
da yine elektronik sistemlerden yararlanÕlarak satÕú iúlemlerinin yapÕlmasÕ, anÕnda
alÕcÕnÕn hesabÕndan satÕcÕnÕn hesabÕna satÕú bedelinin aktarÕlmasÕ sa÷lanÕlmÕú ve
ev/ofis bankacÕlÕ÷Õ yaygÕnlaúmÕútÕr. Bilgisayar kullanÕmÕnÕn daha da yaygÕnlaúmasÕ
sonucunda kapalÕ sistemlerin yanÕ sÕra Internet gibi açÕk sistemler ortaya çÕkmÕú
ve klasik iletiúim araçlarÕnÕn yerini bilgisayarla iletiúim almÕútÕr.
Önceleri elektronik bilgi de÷iúimi (EDI) adÕ altÕnda karúÕlÕklÕ bilgi aktarÕmÕ úeklinde çalÕúan sistem, daha sonra elektronik ticarete dönüúmüútür. Bu durumda da
ticari iúlemlerin kâ÷Õt kullanÕlmaksÕzÕn bilgisayar aracÕlÕ÷Õ ile elektronik ortamda yapÕlmasÕ gündeme gelmiútir.
YazÕlÕ belgelere dayalÕ olarak yürüyen klasik ticari iúlemler ve idari sistem içinde
“elektronik belge” olarak adlandÕrÕlabilecek kâ÷ÕtsÕz belgenin hukuk sistemlerinde
geçerlilik kazanmasÕ için ülkesel boyutlarda çalÕúmalar yapÕldÕ÷Õ gibi de÷iúik uluslararasÕ kurumlar da aynÕ konuda çalÕúmalar sürdürmektedir.263
Bu kapsamda çalÕúmalar yürüten kuruluú, Birleúmiú Milletler Genel Kurulu’nun
bir organÕ olan Birleúmiú Milletler UluslararasÕ Ticaret Hukuku Komisyonu (UN263

DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
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CITRAL) dur. UNCITRAL, Genel Kurul tarafÕndan 1966 yÕlÕnda oluúturulmuú olup,
bu Komisyonda; uluslararasÕ ticaret hukukunun uyumlaútÕrÕlmasÕ ve tek düzeli÷in
sa÷lanmasÕ için ve elektronik ticarette sözleúme yapÕlmasÕnda klasik icap ve kabul yerine yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaya baúlanmasÕ üzerine hukuksal düzenlemeler yapÕlmasÕnÕ kararlaútÕrmÕútÕr. Oluúturulan ÇalÕúma Grubu bu konuda
“Model Kanun Tasla÷Õ” hazÕrlamÕú, Birleúmiú Milletler Genel Kurulu’nun 29. ToplantÕsÕnda “Elektronik Ticarete øliúkin Model Kanun” ve konuya iliúkin “Hukuk Rehberi” kabul edilmiútir. UNCITRAL, 1985 yÕlÕnda aúa÷Õda belirtilen konularÕ hükümetlere tavsiye etmiútir.
-

Bilgisayar kayÕtlarÕnÕn delil olarak de÷erlendirilmesini etkileyen hukuk kurallarÕnÕn gözden geçirilerek, teknolojik geliúmeler sonucu oluúan araçlarda taúÕnan
kayÕtlarÕn güvenilirli÷ini mahkemelerin de÷erlendirmesinin sa÷lanmasÕ,

-

Ticari iúlemlerde veya ticaretle ilgili yazÕlÕ belgelerde yazÕlÕ biçimin, iúlemin veya
belgenin kabul edilmesi ya da geçerlili÷i için úart olup olmadÕ÷ÕnÕn gözden geçirilerek, uygun olan yerlerde iúlemin veya belgenin bilgisayarca okunabilir úekilde kayÕt edilmesine ve gönderilmesine imkan tanÕnmasÕnÕn araútÕrÕlmasÕ,

-

Ticaretle ilgili belgelerde el yazÕsÕ imza veya di÷er ka÷Õda dayalÕ belgelerle yapÕlan do÷rulamalara iliúkin hukuksal zorunluluklar gözden geçirilerek, uygun olan
yerlerde elektronik araçlarla do÷rulamanÕn kullanÕlmasÕna imkan tanÕnmasÕ olanaklarÕnÕn araútÕrÕlmasÕ,

-

Bu belgelerin resmi makamlara sunulmasÕnda el yazÕsÕ ile imzalÕ olmasÕ konusundaki hukuksal zorunluluklar gözden geçirilerek, uygun olan yerlerde böyle
belgelerin bilgisayarca okunabilir úekilde sunulmasÕ imkanlarÕnÕn araútÕrÕlmasÕ,
bunlarÕn sunulaca÷Õ idari birimlere gerekli araçlarÕn sa÷lanmasÕ ve gerekli düzenlemelerin yapÕlmasÕ.

Bu öneriler çerçevesinde hazÕrlanan Model Kanunun amacÕ, EDI ve iletiúim
araçlarÕnÕn kullanÕlmasÕna imkân sa÷lamak ve kolaylaútÕrmak, ka÷Õda dayalÕ belge
kullanÕcÕsÕ ile bilgisayara dayalÕ bilgi kullanÕcÕsÕna eúit iúlem yapÕlmasÕnÕ sa÷layarak
uluslararasÕ ticareti etkin kÕlmak ve ekonomiyi güçlendirmektir. Model Kanun, geleneksel kâ÷Õda dayalÕ belgelemeyi tanÕyarak modern iletiúim araçlarÕndaki geliúmelerle birleútirmeye çalÕúmakta, ulusal hukuktaki yazÕ, imza ve belge aslÕ konusunda
bilgisayara dayalÕ teknikleri ele almaktadÕr. Kâ÷Õda dayalÕ sistemin fonksiyonlarÕ incelenerek bu fonksiyonlara eúitlik sa÷lanmaktadÕr. Fonksiyonel eúitlik yaklaúÕmÕ ile
belgenin tümünün okunabilmesi, zaman içinde de÷iútirilmemesi, belgenin yeni kopyalarÕnÕn çÕkarÕlabilmesi ve taraflarÕn elinde aynÕ verinin olmasÕ, imza aracÕlÕ÷Õ ile
belgenin do÷rulanmasÕna imkân tanÕnmasÕ sonucu bu belge kamu otoriteleri ve
mahkemeler tarafÕndan kabul edilebilir duruma gelmektedir.264
264
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Ülkemiz açÕsÕndan 2004 yÕlÕnda Elektronik ømza Kanunu ve TKHK m. 9/A de÷iúikli÷i ile Model Kanuna ve UNCITRAL tavsiyelerine uygun gerekli yasal düzenlemeler yapÕlÕp, hayata geçirildi÷inden elektronik imza açÕsÕndan sözleúmelerdeki
ispat ve delil problemi kÕsmen ortadan kaldÕrÕlmÕútÕr.
Internet yolu ile sözleúmelerin kurulmasÕ kÕsmÕnda belirtti÷imiz senaryolarda
sözleúme kurulmasÕ; elektronik imza kullanÕlmasÕ hariç sözlü sözleúme ve úekil
serbestisi oldu÷u sürece mümkündür. Teminat sözleúmeleri veya yasanÕn özel bir
merasime tabi tuttu÷u iúlemler dÕúÕnda elektronik imza kullanÕmÕ mümkündür. Hukukumuzda sözleúmeler açÕsÕndan úekil serbestisi esastÕr. Bu nedenle taraflar kural olarak istedikleri úekilde, sözlü ya da yazÕlÕ sözleúmeyi yapabilirler. Ancak kanun koyucu istisnai de olsa, alaca÷Õn devri, úufa, ba÷Õúlama, çÕraklÕk, kefalet, ömür
boyunca gelir, avukatlÕk ücret, taúÕnmaz komisyonculu÷u gibi bazÕ sözleúmeler açÕsÕndan yazÕlÕ úekil, eúler arasÕndaki borçlanmalar, evlat edinme, mülkiyeti muhafaza kayÕtlarÕyla satÕú, úirket kuruluú ve boúanma úartlarÕ hakkÕndaki sözleúmeler
ise resmi onaylÕ yazÕlÕ úekil ve gayrimenkul satÕmÕ ve gayrimenkul satÕú vaadi, geri
alÕm ve alÕm, ölünceye kadar bakma gibi sözleúmeler için resmi úekil, zorunlulu÷u
getirmiútir. Türk Hukukunun úu anki kurallarÕna göre, internet ortamÕnda resmi úekil gerektiren yukarÕda sayÕlan sözleúmeler ve teminat sözleúmeleri kurmak mümkün de÷ildir. Özellikle resmi úeklin zorunlu oldu÷u taúÕnmaz satÕmÕ sözleúmesi gibi
iúlemler, elektronik veri aktarÕmÕ yoluyla yapÕlamaz.265
Bilgisayar aracÕlÕ÷Õyla ve internet ortamÕnda yapÕlan sözleúmeler ve di÷er iúlemler bakÕmÕndan karúÕmÕza çÕkan en önemli sorunlardan biri ispat sorunu ve bilgisayar verilerinin ve çÕktÕlarÕnÕn delil sayÕlÕp sayÕlmayaca÷Õ hususudur. Öncelikle
bir konuda taraflar olarak anlaúÕp sözleúme yaptÕ÷ÕmÕzÕ ve daha sonra bu sözleúmede kararlaútÕrdÕ÷ÕmÕz anlaúmanÕn koúullarÕnÕ karúÕ taraf ile uyuúmazlÕk çÕktÕ÷Õnda nasÕl ispatlayaca÷Õz?
Elektronik imza ile imzalanmÕú sözleúmeler açÕsÕndan ispat açÕsÕndan sorun
yoktur. Elektronik ømza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’na yaptÕ÷Õ eklemelerle birçok sorun çözülmüútür. Ancak elektronik imza ile
imzalanmamÕú di÷er sözleúmeler için aúa÷Õdaki açÕklamalarÕmÕz incelenmelidir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240. maddesi hükmü uyarÕnca hâkim,
kanundaki istisnalar dÕúÕnda delilleri serbestçe takdir eder ve dava hakkÕndaki kararÕnÕ verir. Kanunda gösterilen hallerde ise hâkim delillere ba÷lÕdÕr. Hukukumuzda
265

ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999 Hukuk KonferansÕ Tebli÷i, http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B
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ispat açÕsÕndan deliller, kesin delil ve takdiri delil olmak üzere iki grup altÕnda sÕnÕflandÕrÕlmaktadÕr. Kesin deliller, hakimi ba÷layÕcÕ nitelik taúÕr ve kesin delil ile ispat edilen husus hukukumuzda do÷ru kabul edilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’na göre, kesin deliller; ikrar, kesin hüküm, yemin ve senettir. økrar, ileri
sürdü÷ümüz savÕn karúÕ tarafça kabul edilmesidir. Kesin hüküm ise, ileri sürülen
sav hakkÕnda bir mahkemenin verdi÷i kararÕn kesinleúmesidir. Yemin, karúÕ tarafÕn
iddiasÕnÕn kabulü veya reddi konusundaki bir iúlemdir. Senet ise, ileri sürülen konu
hakkÕndaki içinde karúÕ tarafÕn imzasÕ olan bir yazÕlÕ belgedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) madde 287 ve devamÕnda düzenlenmiú olan ve kesin
deliller arasÕnda yer alan senet, buradaki tanÕma göre ise; bir kiúinin meydana getirdi÷i veya getirtti÷i kendi aleyhine delil oluúturan yazÕlÕ bir belgedir.
Senet, ilke olarak kâ÷Õda yazÕlÕdÕr ve senedi meydana getiren kiúinin el yazÕsÕ ile
yazÕlmÕú imzasÕnÕn bulunmasÕ gereklidir. ømza, yazÕlÕ olarak senette irade açÕklamasÕnda bulunan kiúinin kimli÷ini ve bu irade açÕklamasÕ ile ba÷lÕ bulunma iste÷ini ortaya
koymaktadÕr. HUMK 296/II. madde hükmü uyarÕnca senet bu kiúi aleyhine kesin delil oluúturmaktadÕr. Senetteki imzanÕn sahte oldu÷u ileri sürüldü÷ü takdirde, mahkemece bilirkiúi incelemesine baúvurularak imzanÕn kime ait oldu÷u saptanabilmektedir.
ømzanÕn elle atÕlmasÕ genel olarak kabul edilmekle beraber, Borçlar Kanunu
madde 14/II hükmü uyarÕnca örf ve adetçe kabul edildi÷i hallerde ve çok sayÕda
tedavüle çÕkarÕlan kÕymetli evrakÕn imzalanmasÕnda bir alet vasÕtasÕyla imzalama
imkânÕ bulunmaktadÕr. Belirtilen bu durumlarda önceden bir aletle çÕkarÕlmÕú olan
imzalar kullanÕlmaktadÕr. Di÷er taraftan, elle imza atÕlmasÕ kuralÕnÕn istisnasÕ olarak Noterlik Kanunu’nun 75. maddesi ve HUMK’nÕn 297. maddesi mühür kullanÕmÕ
imkânÕ getirmiútir. Bu husus, imza atamayanlarÕn mühür kullanmalarÕna iliúkindir.
Bu durumda mührün noter tarafÕndan ya da ihtiyar heyetiyle birlikte mahallinde tanÕnmÕú iki kiúi tarafÕndan onaylanmasÕ gereklidir.266
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 288. ve 290. maddelere göre, halen küçük miktarlar hariç olmak üzere hukuki iúlemler ve senede karúÕ olan iddialar,
yine yazÕlÕ belge ve senet úeklindeki kesin delillerle ispatlanabilir. Senede karúÕ senetle ispat kuralÕnÕn istisnasÕ, birinci derecedeki akrabalar ve evlilik süresince eúler
arasÕndaki veya ticari gelene÷e göre senet alÕnmasÕ gerekmeyen iúlemler hakkÕndadÕr. Senedin geçerli olmasÕ için, yukarÕda imza bölümünde belirtti÷imiz elektronik imza ve di÷er bazÕ istisnalar hariç, mutlaka elyazÕsÕ ile imzalanmÕú bulunmasÕ
gerekir. ømza, atan kiúinin kimli÷ini açÕkladÕ÷Õ gibi, kiúinin senette açÕkladÕ÷Õ irade
ile ba÷lÕ olma iste÷ini de ortaya koyar. Belirtti÷imiz gibi, hukukumuzda elektronik
imza dÕúÕnda imzanÕn elyazÕsÕ ile atÕlmasÕ kural olarak zorunludur.267
266
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Hukukumuzda yukarÕda saydÕ÷ÕmÕz kesin delillerin yanÕ sÕra tanÕk, bilirkiúi, keúif ve özel hüküm sebepleri gibi takdiri deliller de vardÕr. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 367. maddede belirtilen özel hüküm sebepleri, hâkimin takdir
hakkÕna sahip oldu÷u, ispat kabiliyeti bulunup bulunmadÕ÷Õ hakim tarafÕndan belirlenecek delil grubudur. Kanunda ismen zikredilmemekle birlikte delil niteli÷ine sahip oldu÷u düúünülen her úey özel hüküm sebepleri grubunda de÷erlendirilebilir.
Bilgisayar ortamÕnda saklanan veriler ve alÕnan çÕktÕlar da bu ba÷lamda düúünülebilir ve dolayÕsÕyla sözlü sözleúmelerin kuruldu÷u yönünde takdiri delil niteli÷ini taúÕr. Bilgisayar çÕktÕlarÕnÕ di÷er takdiri delillerde oldu÷u gibi, hakim kendi vicdani kanaatine göre de÷erlendirecektir. 268 YargÕtay bazÕ durumlarda muhasebe kayÕtlarÕ
ile ilgili bilgisayar çÕktÕlarÕnÕ delil olarak kabul etmektedir.
Yine sözlü sözleúmelerin kurulmasÕ yönünde iradelerin oluúup oluúmadÕ÷Õ konusunda bilgisayar çÕktÕlarÕ üzerinde keúif yapÕp, bir bilirkiúiye incelettirilip, elde
edece÷i bilirkiúi raporunu kullanarak, hâkim, kanaatini güçlendirebilir. Böylece bu
takdiri delillerin bir veya birkaçÕnÕ kullanarak lehe ya da aleyhe karar verebilece÷i
kanaatindeyiz.
øspat konusunda pratik olarak sorunlarÕ çözecek bir yol olarak delil sözleúmesi
yapmak önerilebilir. E÷er alÕcÕ ile satÕcÕ arasÕnda alÕúveriúten önce Õslak imzalarÕ taúÕyan bir delil sözleúmesi yapÕlmÕúsa ve burada bilgisayar kayÕtlarÕnÕn delil olarak
kullanÕlaca÷Õ kabul edilmiúse, bunlar delil olarak mahkemelerde kullanÕlÕr. Bu anlamda video konferans, e- posta (e-mail), sohbet programlarÕ kayÕtlarÕ ve internet
ile bilgisayar loglarÕnÕn delil olarak kullanÕlmasÕ söz konusu olur. Delil sözleúmesi
yoksa bunlar yazÕlÕ delil baúlangÕcÕ veya özel hüküm sebepleridir.
Benzer sorun, internet alÕúveriúlerinden kaynaklanan alacaklar için söz konusudur. SatÕcÕlar tarafÕndan alacaklar için, elde øcra øflas Kanunu’nun 68. maddesinde
belirtilen imzasÕ borçlu tarafÕndan kabul edilen veya noter tarafÕndan tasdik edilen
yahut resmi makamlarda düzenlenmiú yahut elektronik imzalÕ belge úeklinde bir
senet veya sözleúmeye dayanÕlarak icra iúlemine baúlanÕrsa, karúÕ taraf böyle bir
borcu olmadÕ÷ÕnÕ ispatlamak için aynÕ niteli÷e sahip bir belge ortaya koyamazsa,
itiraz etse bile bu itiraz kaldÕrÕlÕr ve alacak itiraz edildi÷i için ceza olarak yüzde kÕrka
kadar varan icra inkar tazminatÕ ile birlikte tahsil edilir. Ama e÷er elde yukarÕdaki
belgelerden biri olmayan bilgisayar çÕktÕsÕ varsa bunlar icraya konulduklarÕnda basit bir itiraz ile durur. Bu sefer mahkemelerde taraflar arasÕnda øøK 68. madde kapsamÕnda belge olmadÕ÷Õndan sözleúme kurulma iliúkisini kolayca ispatlayÕp yüzde
yüz satÕcÕ lehine bir karar çÕkarmak kolay olmaz.
Bu arada tacirler için internete de kÕyas yoluyla veya sözlü sözleúmeler (B2B269)
açÕsÕndan uygulanabilecek Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinin son hükmünü
268
269

ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999.
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195

Türkiye Bankalar Birli÷i
de bilginize sunmakta fayda var. Maddeye göre; “úifahen, telefon veya telgrafla yapÕlan mukavelelerin veya beyanlarÕn muhtevasÕnÕ teyit eden yazÕyÕ alan kimse, aldÕ÷Õ
tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamÕúsa teyit mektubunun yapÕlan muameleye veya beyanlara uygun oldu÷unu kabul etmiú sayÕlÕr.” Bu do÷rultuda
karúÕ tarafÕ tacir olan bir iú iliúkisi internette baúlamÕúsa ve bunu úifahi bir anlaúma
kabul edip, bu yönde bir yazÕ iadeli taahhütlü olarak veya elden kendisine yazÕnÕn
içeri÷ini de ispatlayacak úekilde gönderilirse ve ilgili bu yazÕya sekiz gün içinde itirazda bulunmazsa sözleúme kurulmuú olur ve yazÕlÕ belge ile ispat sorunu aúÕlÕr. 270
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) yer alan ispat sisteminin yanÕnda, taraflarÕ tüketiciler olmayan ticari iúlerde ispat konusu ayrÕ bir öneme sahip
bulunmaktadÕr. Ticari iúlerden do÷an ticari davalarda deliller ve bunlarÕn gösterilmesi
Türk Ticaret Kanunu (TTK).4. madde hükmü uyarÕnca Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu (HUMK) hükümlerine ba÷lÕ bulunmaktadÕr. Ticari iúlemlerin ve anlaúmanÕn tanÕkla ispat edilebilmesi olana÷Õ, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)
madde 293/4’de ticari gelenek ve halin icabÕ gerektiriyorsa mümkündür. Senetle
(kesin delille) ispat zorunlulu÷u konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
(HUMK) 288 ve 290. maddeleri ticari iúlerde de uygulama alanÕ bulmakta, belirli bir
miktarÕn üzerindeki ödeme iúlemlerinin senetle ispatÕ zorunlu olmaktadÕr.
Di÷er taraftan, bir ticari iúletmede tutulan kayÕtlarÕn en önemlisi ticari defterlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda tacirler için ticari defter tutma
yükümlülü÷ü getirilmiútir. Türk Ticaret Kanunu’nun madde 82 hükmü uyarÕnca ticari iúlerden dolayÕ tacirler arasÕnda çÕkan uyuúmazlÕklarda ticari defterler kesin
delil olarak kabul edilmektedir. Ticari defterlerin sahibi lehine delil teúkil edebilmesi
için uyuúmazlÕ÷Õn ticaret iúlerinden dolayÕ tacirler arasÕnda do÷muú olmasÕ, defterlerin tasdik ve onaylarÕyla kanuna uygun olarak tutulmuú olmasÕ, bütün defterlerdeki kayÕtlarÕn birbirini do÷rulamasÕ gerekmektedir. Tacirler ayrÕca ticari iúletmesiyle
ilgili olarak aldÕ÷Õ, verdi÷i ve gönderdi÷i belgeleri Türk Ticaret Kanunu (TTK) 66/
II. ile Vergi Usul Kanunu (VUK) 241ve 242. maddeleri hükümleri uyarÕnca düzenli
olarak saklamakla yükümlüdürler. Ticari defterlere kaydedilecek iúlemlerin bir belgeye dayanmasÕ ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 69/I. madde hükmüne göre belgelerin 10 yÕl saklanmasÕ zorunlulu÷u, bu belgelerin önemini arttÕrmaktadÕr. VUK 253.
maddede ise belgelerin saklanma süresi 5 yÕl olarak öngörülmüútür.
Ticari hayatta iúlemler büyük ölçüde yazÕlÕ belgelere dayanmaktadÕr. Örne÷in,
Türk Ticaret Kanunu madde 20/III hükmü uyarÕnca tacirler arasÕnda di÷er tarafÕ temerrüde düúürmek veya sözleúmeyi fesih ya da sözleúmeden dönme amacÕyla
yapÕlacak ihbar veya ihtarlarÕn geçerli olmasÕ için, noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla yapÕlmasÕ zorunlu bulunmaktadÕr.271
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øspat alanÕndaki bir baúka sorun; yabancÕ ülkelerde resmi belge olarak kabul
edilen bir elektronik kaydÕn ülkemizde de aynÕ nitelikte kabul edilip edilmeyece÷idir. YabancÕ bir ülkede noterde onaylanmÕú bilgisayar kayÕtlarÕnÕn Ülkemizde de
aynÕ nitelikte kabul edilebilmesi için onaylanmasÕ konusunun, onay makamlarÕnÕn
kuruluú ve görevlerine iliúkin düzenlemelerin yapÕlmasÕ çerçevesinde de÷erlendirilmesinin yerinde olaca÷Õ düúünülmektedir. Evraka dayalÕ iúlemlerde, metnin altÕndaki imzanÕn onaylanmasÕ iúlemi 1512 sayÕlÕ Noterlik Kanunu’nun 90/I maddesi
uyarÕnca kamu hizmeti gören ve hizmet yönünden Devlete ba÷lÕ olan mali yönden ba÷ÕmsÕz ve de kendine özgü statüsü olan noterler tarafÕndan yapÕlmaktadÕr.
Noterlik Kanunu’nun 195. maddesi gere÷ince; özel kanun hükümleri saklÕ kalmak
üzere, yabancÕ ülkelerde usulüne uygun olarak yapÕlan noterlik iúlemlerinin altÕndaki o ülkenin yetkili merciinin imza ve mührünün Türk Konsoloslu÷u tarafÕndan
onaylanmasÕ gerekmektedir.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 296. maddesinin birinci fÕkrasÕnÕn ilk cümlesi gere÷ince de, yabancÕ ülkelerde usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafÕndan düzenlenen veya tasdik edilen belgelerin Türkiye’de
resmi senet niteli÷ini kazanabilmesi ve ispat aracÕ olarak kullanÕlabilmesi; ancak bu belgelerin, ilgili ülkedeki Türk Konsolosu tarafÕndan o ülkenin yürürlükteki kanunlarÕna uygun oldu÷unun onaylanmasÕ ile mümkündür. 3028 sayÕlÕ
Kanunla onaylanarak iç hukukumuzun bir parçasÕ haline gelmiú olan “YabancÕ
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin KaldÕrÕlmasÕ HakkÕndaki MilletlerarasÕ
Sözleúme” ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 296. maddesindeki
kurala ek bazÕ hükümler getirilmiútir. Sözleúmenin 2. maddesi ile yabancÕ noter senedinin resmi senet olarak kullanÕlaca÷Õ ülkede, belgenin düzenlendi÷i
devletin yetkili makamÕ tarafÕndan belge üzerine bir onay úerhi verilmesi öngörülmüútür. Di÷er yandan, belgenin kullanÕlaca÷Õ ülkenin tek taraflÕ bir düzenlemeyle ya da belgenin düzenlendi÷i ülke ile yapaca÷Õ bir anlaúmayla, resmi
belgelere onay verme zorunlulu÷unu tamamen ortadan kaldÕrabilme yetkisine
sahip oldu÷u belirtilmiútir.272
Bu kurallar sonucu, yabancÕ bir ülkedeki bilgisayar çÕktÕlarÕ ile elektronik imza
içeren belgeler gerekli onaylarÕ taúÕyorsa bizim kanunlarÕmÕza göre, bunlar noterce
onaylÕ di÷er belgelerin ispat ve iúlem gücüne sahip olacaktÕr. Bu ise elektronik alÕúveriúi ispatlanabilir hale getiren ve getirecek olan çok önemli bir geliúmedir.

C. ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Tüketicilerin elektronik ticaretle hayatlarÕ kolaylaúmakta ancak zarara u÷rama
riskleri de bulunmaktadÕr.
272
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ønternet aracÕlÕ÷Õ ile ticaretin kendine has özellikleri ve sÕnÕr ötesi yapÕsÕ nedeniyle tüketicileri hileli ve aldatÕcÕ davranÕúlara karúÕ korumak zorlaúmaktadÕr.
SatÕcÕnÕn, tüketicinin bulundu÷u ülke dÕúÕnda bulunmasÕ halinde, tüketici satÕcÕ
hakkÕnda sa÷lÕklÕ bilgilere sahip olamamaktadÕr. Tüketici; satÕcÕnÕn ülkesindeki
tüketiciyi koruyucu mekanizmalarÕ bilse dahi, uluslararasÕ telefon görüúmelerinin ve dava açmanÕn maliyeti, dil problemleri ve baúka nedenlerden dolayÕ
hak arama konusunda engellerle karúÕlaúacaktÕr. Sistemin özelli÷inden dolayÕ,
kimi zaman satÕcÕnÕn hangi ülkede oldu÷unu tespit etmek ve satÕcÕyÕ bulabilmek mümkün olamayacaktÕr. Tüketici ve satÕcÕnÕn birbirlerinden uzakta olmasÕ,
iúlemin bazen sÕnÕr ötesi olmasÕ ve hatta birbirlerinin nerede oldu÷u konusunda
bir bilgiye sahip olmamalarÕ nedeniyle, bir araya gelerek sorunlarÕn çözülmesi
zor hatta imkânsÕz görünmektedir. Bu nedenle, uluslararasÕ uyuúmazlÕklarÕn çözümü ve tazmin mekanizmalarÕnÕn oluúturulmasÕ elektronik ticaretin gelece÷ini
belirleyecektir.273 Bu konuda Amerika’da çeúitli yasa ve uluslararasÕ sözleúme
hazÕrlÕklarÕ yapÕlmaktadÕr.
SatÕcÕnÕn karúÕsÕnda alÕcÕnÕn zarara u÷ramamasÕ için elektronik ticarette satÕcÕnÕn yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hakkÕndaki aúa÷Õdaki açÕklamalarÕmÕzla
Türk Mahkemelerinde Türk hukukuna tabi satÕcÕlara dava açmak olana÷Õ kolayca
kullanÕlÕr. SatÕcÕlarÕn veya alÕcÕlarÕn farklÕ ülkelerde olmalarÕ halinde ise F bendindeki
açÕklamalar do÷rultusunda uyuúmazlÕklar dava yoluyla çözümlenebilir.
Türk hukukuna göre; tüketicilerin giriútikleri hukuki iúlemlerde, bu iúlemin internet ortamÕnda yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn korunmalarÕ esastÕr. E÷er satÕcÕnÕn karúÕsÕndaki kiúi son kullanÕcÕ olan tüketici ise, yukarÕda satÕcÕnÕn yükümlülükleri kÕsmÕnda belirtti÷imiz Borçlar Kanunu kurallarÕndan önce tüketiciyi daha
fazla koruyan 4077 sayÕlÕ Tüketicilerin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun (TKHK) hükümleri uygulanÕr. TKHK’da hüküm bulunmayan konularda ise Borçlar Kanunu kurallarÕ uygulanÕr.
TKHK’nÕn “TanÕmlar” baúlÕklÕ 3. maddesi, “bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kiúiyi”
tüketici olarak tanÕmlamÕútÕr. Bu Kanun kapsamÕnda son kullanÕcÕ tüketicidir.
Tüketiciler, internet yoluyla, günlük alÕúveriúlerini yapabilme ve maddi mal sa÷lamanÕn yanÕ sÕra; gayrimaddi mallarÕ da alabilirler. Dijital ürün olarak da adlandÕrÕlan bu mallar; veri, yazÕlÕm, oyun, müzik gibi elle tutulmayan, fiziki varlÕ÷a sahip olmayan ve bilgisayardan bilgisayara indirme (download) yöntemi ile aktarÕlan
mallardÕr.
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DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
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1. Mesafeli Sözleşmeler
Avrupa Birli÷i’nde internet yoluyla yapÕlan tüm iúlemler, mesafeli sözleúme (distance contract) olarak nitelenir. Bu konudaki hükümler, AB’de 20 MayÕs 1997 tarihinde çÕkarÕlan “Mesafeli Sözleúmelerde Tüketicinin KorunmasÕ” isimli bir Direktif
içindedir.274 Bu Direktif uyarÕnca, satÕcÕ veya hizmet sunanÕn, sözleúme kurulmadan önce, belli konularda tüketiciye ayrÕntÕlÕ bir bilgi vermesi ve bunu yazÕlÕ olarak
da göndermesi zorunludur. Verilecek bilgiler arasÕnda, satÕlan mallarÕn ya da sa÷lanan hizmetin niteli÷i, ödeme miktarÕ ve koúullarÕ, satÕcÕ ya da hizmet sunanÕn açÕk
kimli÷i ile adresi, yaptÕ÷Õ icap ve belirledi÷i fiyatÕn geçerli olaca÷Õ süre, ürün teslimatÕnÕn nasÕl yapÕlaca÷Õ ve ödenecekse teslim (posta) bedeli, tüketicinin sözleúmeyi
feshetme koúullarÕ gibi bilgiler sayÕlabilir. AyrÕca Direktif ile tüketiciye; herhangi bir
neden ileri sürmesi ve cezai úart ödemesi gerekmeksizin, 7 iú günü içinde sözleúmeden dönme ve malÕ ya da hizmeti iade hakkÕ tanÕnmÕútÕr. Sözleúme akdedildikten sonra en geç 30 gün içinde, tüketiciye malÕn ulaútÕrÕlmasÕ ya da hizmetin sunulmasÕ gerekmektedir.275
Ülkemizde, 1995 yÕlÕndan bu yana Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun yürürlüktedir. 2003 yÕlÕna kadar Kanun’da mesafeli sözleúmelere iliúkin herhangi bir
hüküm bulunmamakla birlikte Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ’nÕn 95/136-137 sayÕlÕ
Tebli÷i’nde “mesafeli satÕúlar”, kapÕdan satÕú olarak de÷erlendirilmekte idi.
14.03.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayÕnlanan 4822 sayÕlÕ Kanun ile 4077
sayÕlÕ TKHK de÷iútirilerek; Avrupa Birli÷i’nin kriterleri do÷rultusunda, internet üzerinden yapÕlan alÕúveriúler tüketici açÕsÕndan açÕkça “mesafeli sözleúme” olarak nitelenmiú ve birçok düzenleme getirilmiútir.
Kanundaki internet ile alÕúveriúi ilgilendiren 9/A maddesi úöyledir:
“Mesafeli sözleúmeler; yazÕlÕ, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di÷er
iletiúim araçlarÕ kullanÕlarak ve tüketicilerle karúÕ karúÕya gelinmeksizin yapÕlan ve
malÕn veya hizmetin tüketiciye anÕnda veya sonradan teslimi veya ifasÕ kararlaútÕrÕlan sözleúmelerdir.
Mesafeli satÕú sözleúmesinin akdinden önce, ayrÕntÕlarÕ BakanlÕkça çÕkarÕlacak
tebli÷le belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri
edindi÷ini yazÕlÕ olarak teyit etmedikçe sözleúme akdedilemez. Elektronik ortamda
yapÕlan sözleúmelerde teyit iúlemi, yine elektronik ortamda yapÕlÕr.
274
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Mesafeli sözleúmeler hakkÕnda geniú bilgi için bakÕnÕz Mehmet Demir, Mesafeli Sözleúmelerin ønternet Üzerinde KurulmasÕ, Ankara, 2004
Arma÷an Yüceda÷, ønet Tr 99 Tüketici HaklarÕ ve ønternet Tebli÷i, http://74.125.77.132/
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199

Türkiye Bankalar Birli÷i
SatÕcÕ ve sa÷layÕcÕ, tüketicinin sipariúi kendisine ulaútÕ÷Õ andan itibaren otuz gün
içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazÕlÕ olarak bildirilmek koúuluyla en fazla on gün uzatÕlabilir.
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕ elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî
mallarÕn veya sunulan hizmetlerin teslimatÕnÕn ayÕpsÕz olarak yapÕldÕ÷ÕnÕ ispatla yükümlüdür.
Cayma hakkÕ süresince sözleúmeye konu olan mal veya hizmet karúÕlÕ÷Õnda tüketiciden herhangi bir isim altÕnda ödeme yapmasÕnÕn veya borç altÕna sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyece÷ine iliúkin hükümler dÕúÕnda, kapÕdan
satÕúlara iliúkin hükümler mesafeli sözleúmelere de uygulanÕr.276
SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕ cayma bildiriminin kendisine ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren on
gün içinde almÕú oldu÷u bedeli, kÕymetli evrakÕ ve tüketiciyi bu hukukî iúlemden dolayÕ borç altÕna sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malÕ
geri almakla yükümlüdür.”
Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ burada belirtilen konulara açÕklÕk getirmek için “Mesafeli Sözleúmeler Uygulama Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda Yönetmelik’i çÕkar276

AyrÕca 4077 sayÕlÕ Kanun’un 8 ve 9. maddeleri kapÕdan satÕúlarÕ düzenlemektedir.
Kanun’un ilgili maddelerine göre kapÕdan satÕú; iúyeri, fuar, panayÕr gibi satÕú mekanlarÕ
dÕúÕnda yapÕlan satÕúlara denmektedir. Bu tür satÕúlarda; tüketici, yedi günlük tecrübe
ve muayene süresi sonuna kadar malÕ, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerde bu süre sözleúmenin imzalandÕ÷Õ tarihten baúlar. Bu süre
dolmadan satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tüketiciden ödeme veya borç altÕna sokucu hiçbir belge
alamaz. SatÕcÕ cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup yada noter aracÕlÕ÷Õ ile ulaúmasÕ veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 20 gün içerisinde de malÕ
almakla yükümlüdür. Tüketici, malÕ kendisine teslim anÕndaki durumu ile geri vermekle
yükümlü olup ola÷an kullanÕm söz konusu ise, kullanma dolayÕsÕyla malÕn ticari de÷erindeki kaybÕ tazmin etmek durumunda de÷ildir. MalÕn tüketicinin zilyedinde bulunmasÕ,
baúlÕ baúÕna bir de÷er azalmasÕnÕ ifade eder. Mal veya hizmetin iadesi imkansÕzlaúmÕú
veya amaca aykÕrÕ hale gelmiúse tüketici, bu mal veya hizmetten sa÷ladÕ÷Õ fayda kadar
bir bedeli satÕcÕya ödemekle yükümlüdür. SatÕcÕnÕn mal veya hizmeti iúyeri dÕúÕnda satÕúa sunmasÕ, teamül, ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz. Taksitle yapÕlan kapÕdan satÕúlarda 6/A maddesi, kampanyalÕ kapÕdan satÕúlarda 7. madde hükümleri ayrÕca uygulanÕr. Tüketiciyi koruma yönünde, Kanun’daki çok önemli bir düzenleme
9. maddededir. Bu düzenlemeye göre; kapÕdan satÕúlarda satÕcÕ, hazÕrladÕ÷Õ sözleúmenin içine en az 16 punto siyah koyu harÀerle yazÕlmÕú “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldÕ÷Õ veya sözleúmeyi imzaladÕ÷Õ tarihten itibaren yedi gün içerisinde malÕ veya hizmeti reddederek sözleúmeden cayma hakkÕnÕn var oldu÷unu ve cayma bildiriminin satÕcÕ/sa÷layÕcÕya ulaúmasÕ tarihinden itibaren malÕ geri almayÕ taahhüt ederiz “ ibaresini yazmak zorundadÕr.
Bu sözleúmeye tüketici tarafÕndan kendi el yazÕsÕ ile tarih yazÕlarak imzalanÕr. Bu madde
hükümlerine göre düzenlenmiú bir sözleúmenin ve malÕn tüketiciye teslim edildi÷ini ispat satÕcÕya veya sa÷layÕcÕya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkÕnÕ kullanmak için
yedi günlük süre ile ba÷lÕ de÷ildir.
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mÕútÕr277. Bu Yönetmeli÷in “Cayma HakkÕ” baúlÕklÕ 8. maddesi’ne göre; hizmet sunumuna iliúkin mesafeli sözleúmelerde cayma hakkÕna iliúkin yedi günlük süre
sözleúmenin imzalandÕ÷Õ tarihte baúlar. Sözleúmede, hizmetin ifasÕnÕn 7 günlük
süre dolmadan yapÕlmasÕ kararlaútÕrÕlmÕúsa, tüketici ifanÕn baúlayaca÷Õ tarihe kadar cayma hakkÕnÕ kullanabilir. Cayma hakkÕnÕn kullanÕmÕndan kaynaklanan masraflar satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya aittir. MalÕn teslimi sözleúmeye taraf olan tüketici dÕúÕnda bir kiúiye yapÕlsa dahi tüketici cayma hakkÕnÕ kullanabilir. Bu durumda satÕcÕ
malÕ aynÕ Yönetmeli÷in 9. maddesinin dördüncü fÕkrasÕ hükmü uyarÕnca üçüncü kiúiden teslim alÕr. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarÕnca üretilen veya üzerinde
de÷iúiklik ya da ilaveler yapÕlarak kiúiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma
hakkÕnÕ kullanamaz. AyrÕca tüketici, niteli÷i itibariyle iade edilemeyecek, hÕzla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu oldu÷unda
cayma hakkÕnÕ kullanamaz. Tüketicinin ödedi÷i bedel kÕsmen veya tamamen satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan ya da satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ ile kredi veren arasÕndaki anlaúmaya dayanÕlarak karúÕlanÕyorsa, cayma hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ halinde,
kredi sözleúmesi de hiçbir tazminat veya cezai úart tutarÕnÕ ödeme yükümlülü÷ü
söz konusu olmaksÕzÕn kendili÷inden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazÕlÕ olarak iletilmesi gerekir.
Bu bölümdeki cayma hakkÕna iliúkin yukarÕdaki açÕklamalarÕmÕz sadece elektronik ticaretteki maddi mallar ve sonradan yapÕlan hizmetleri kapsamaktadÕr.
Elektronik ortamda anÕnda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anÕnda teslim edilen mallara iliúkin sözleúmeler cayma hakkÕ ve kullanÕmÕna iliúkin hükümlere tabi
de÷ildir.
Burada; 8. maddede dijital ürünler veya internette anÕnda ifa edilen hizmetler
açÕsÕndan “cayma hakkÕ”nÕn kullanÕlamayaca÷Õ düzenlenmiútir.
Dijital ürün satÕúlarÕnda satÕcÕnÕn borcunu ifa etmesi anÕnda olmaktadÕr. Taraflar, elektronik ortamda birbirlerine ulaútÕrdÕklarÕ bilgiler ve irade beyanlarÕ ile mutabakat tesis ettikten sonra, ya belli bir aúamadan sonra kendili÷inden ya da alÕcÕnÕn
yapaca÷Õ son bir giriúten sonra, ürün internet’ten otomatik olarak alÕcÕnÕn bilgisayarÕna yüklenmektedir. Kuúkusuz, burada da teslimin vaki olmamasÕ ile “indirme
(download) iúleminin” yapÕlamamasÕ, ürünün ayÕplÕ veya spesifikasyona uygun olmamasÕ veya virüs bulaúmasÕ gibi ihtimaller belirgin tartÕúma konularÕnÕ teúkil edecektir. AlÕcÕnÕn borcunun ifasÕnda gecikme, teslimde eksiklik ve ayÕp hakkÕnda yukarÕda de÷inmiú oldu÷umuz açÕklamalar bu iúlem türünde uygulanabilir. Dijital ürün
transferinde ço÷unlukla rastlanan enteresan bir uygulama vardÕr. SatÕcÕlar bu ürünleri bazen deneme úartÕ ile satmaktadÕrlar. Deneme süresinin sonunda alÕcÕ malÕ
aldÕ÷ÕnÕ ve bedelini ödemeyi kabul etti÷ini beyan etti÷i takdirde, ürünü kullanmaya
devam edebilmektedir, aksi takdirde deneme süresinin bitiminde ürünün kullanÕm
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olana÷Õ ortadan kalkmaktadÕr; di÷er bir deyiúle, ürün bilgisayar ortamÕnda “sÕrra
kadem basmaktadÕr”.278
AynÕ Yönetmeli÷in “Geri Ödeme” baúlÕklÕ 10. maddesine göre ise; mesafeli sözleúmelerde, ödemenin kredi kartÕ veya benzeri bir ödeme kartÕ ile yapÕlmasÕ halinde tüketici, kartÕn kendi rÕzasÕ dÕúÕnda ve hukuka aykÕrÕ biçimde kullanÕldÕ÷Õ gerekçesiyle ödeme iúleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartÕ çÕkaran
kuruluú itirazÕn kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarÕnÕ tüketiciye iade eder. AynÕ Yönetmeli÷in “Kapsam DÕúÕ Sözleúmeler” baúlÕklÕ 11. maddesi sonucu; banka, sigorta ile ilgili, otomatik satÕú makineleri vasÕtasÕyla akdedilen, halka açÕk jetonlu telefonlar vasÕtasÕyla akdedilen, açÕk arttÕrma yolu
ile akdedilen, gÕda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya iúyerine düzenli olarak sa÷lanan mallarÕn tedariki ile ilgili ve sa÷layÕcÕnÕn üstlendi÷i, barÕnma, ulaúÕm, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve
e÷lence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine iliúkin hükümler içeren sözleúmelere “Mesafeli Sözleúmeler Uygulama Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz.

2. Ayıplı Mallar ve Hizmetlerde Tüketicinin Hakları
Tüketiciye ayÕplÕ veya açÕklanan niteli÷e aykÕrÕ mallarÕn ve hizmetlerin verilmesi zaman zaman karúÕlaúÕlan bir durumdur. 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanun’un “AyÕplÕ Mal” baúlÕklÕ 4. Maddesine göre; ambalajÕnda, etiketinde, tanÕtma ve kullanma kÕlavuzunda ya da reklam ve ilanlarÕnda yer alan veya
satÕcÕ tarafÕndan bildirilen veya standardÕnda veya teknik düzenlemesinde tespit
edilen nitelik veya niteli÷i etkileyen niceli÷ine aykÕrÕ olan ya da tahsis veya kullanÕm amacÕ bakÕmÕndan de÷erini veya tüketicinin ondan bekledi÷i faydalarÕ azaltan veya ortadan kaldÕran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar,
ayÕplÕ mal olarak kabul edilir. Kanun’un 4. ve 4/A maddesi uyarÕnca; tüketici malÕn
teslimi veya hizmetin ifasÕ tarihinden itibaren 30 gün içinde ayÕbÕ satÕcÕ veya sa÷layÕcÕya bildirmekle yükümlüdür.
AldÕ÷Õ ürün veya hizmette ayÕp veya nitelikte ve miktarda eksiklik sorunu yaúayan bir tüketicinin yine söz konusu Kanun’un 4. maddesinde yer alan aúa÷Õdaki
dört seçimlik haktan birini malÕn kendisine tesliminden itibaren 30 gün içinde kullanmasÕ mümkündür.
-

Bu mallarÕ satÕcÕ firmaya geri vererek, de÷iútirilmesini,

-

Sözleúmenin feshi ile ödedi÷i bedelin iadesini,

-

AyÕbÕn neden oldu÷u de÷er kaybÕnÕn bedelden indirilmesini,

-

Ücretsiz olarak tamirini istemek.
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Kanun’a göre; alÕcÕ bu dört tercih hakkÕndan birini kullandÕktan sonra satÕcÕ buna
uymakla yükümlüdür (md.4).
Sözleúmenin feshi tercihinde YargÕtay, satÕcÕnÕn zararÕ ile alÕcÕnÕn yararÕ arasÕnda büyük orantÕsÕzlÕk varsa veya ayÕplÕ ya da eksik mal çok az giderle onarÕlÕyor ve tamamlanabiliyorsa ve olayÕn koúullarÕ haklÕ göstermiyorsa “fesih yerine bedelden indirim yapabilir” diyerek satÕcÕyÕ da himaye etmiútir. YargÕtay’a göre, yargÕç,
bedelden indirimde ayÕplÕ mal ile ayÕpsÕzÕ arasÕndaki fark oranÕnÕ hesaplar ve bu
oranÕ satÕú bedeline uygulayarak yüzde hesabÕ ile indirim miktarÕnÕ tespit eder. Birkaç parça mal satÕmÕnda, e÷er alÕcÕ önemli bir zarara u÷ramÕyorsa sadece ayÕplÕ
mal için fesih hakkÕ kullanÕlÕr. Ana mala ba÷lÕ bir ek maldaki ayÕp için fesih hakkÕ
ana malÕ da kapsar biçimde kullanÕlamaz. Ancak ana maldaki ayÕptan dolayÕ fesih hakkÕ eklerini de kapsar.279
AyÕplÕ mal alÕcÕnÕn da kusuru ile zarara u÷ramÕú veya alÕcÕ malÕ baúkasÕna devretmiú yahut malÕ iúleyerek biçimini de÷iútirmiúse sözleúme feshi isteyemez, sadece ayÕp oranÕnda satÕú bedelinin düúürülmesini isteyebilir.
ømalatçÕ-üretici, satÕcÕ, bayi, acente, ithalatçÕ ve 10. maddenin beúinci fÕkrasÕna
göre kredi veren ayÕplÕ maldan ve tüketicinin bedel iadesini de içeren sözleúmeden dönme, malÕn ayÕpsÕz misliyle de÷iútirilmesi veya ayÕp oranÕnda bedel indirimi
ya da ücretsiz onarÕm isteme úeklindeki seçimlik haklarÕndan dolayÕ müteselsilen
sorumludur. AyÕplÕ malÕn neden oldu÷u zarardan dolayÕ birden fazla kimse sorumlu
oldu÷u takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. SatÕlan malÕn ayÕplÕ oldu÷unun
bilinmemesi bu sorumlulu÷u ortadan kaldÕrmaz.
Bu madde ile ayÕba karúÕ sorumlu tutulanlar, ayÕba karúÕ malÕn tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlÕ
taúÕnmaz mallarda beú yÕldÕr. AyÕplÕ malÕn neden oldu÷u her türlü zararlardan dolayÕ yapÕlacak talepler ise üç yÕllÕk zamanaúÕmÕna tabidir. Bu talepler zarara sebep
olan malÕn piyasaya sürüldü÷ü günden baúlayarak on yÕl sonra ortadan kalkar. Ancak, satÕlan malÕn ayÕbÕ, tüketiciden satÕcÕnÕn a÷Õr kusuru veya hile ile gizlenmiúse
zamanaúÕmÕ süresinden yararlanÕlamaz.
Hizmetlere iliúkin olarak ise Kanun’un 4/A maddesi; hizmet sa÷layÕcÕ tarafÕndan bildirilen reklam ve ilanlarÕnda veya standardÕnda veya teknik kuralÕnda tespit
edilen nitelik veya niteli÷i etkileyen niceli÷ine aykÕrÕ olan ya da yararlanma amacÕ
bakÕmÕndan de÷erini veya tüketicinin ondan bekledi÷i faydalarÕ azaltan veya ortadan kaldÕran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayÕplÕ hizmet olarak kabul edilir demektedir.
AyÕplÕ hizmetler yönünden tüketici, sözleúmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayÕp oranÕnda bedel indirimi úeklindeki seçimlik haklarÕndan biri ile bir279

AydÕn Zevkliler, Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun, øzmir, 1996, s.57.
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likte 4. maddede belirtilen úartlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Tüketicinin
sözleúmeyi sona erdirmesi, durumun gere÷i olarak haklÕ görülemiyorsa, bedelden
indirim ile yetinilir. Sa÷layÕcÕ, tüketicinin seçti÷i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Sa÷layÕcÕ, bayi, acente ve 10. maddenin beúinci fÕkrasÕna göre kredi veren,
ayÕplÕ hizmetten ve ayÕplÕ hizmetin neden oldu÷u her türlü zarardan ve tüketicinin
bu maddede yer alan seçimlik haklarÕndan dolayÕ müteselsilen sorumludur. Sunulan hizmetin ayÕplÕ oldu÷unun bilinmemesi bu sorumlulu÷u ortadan kaldÕrmaz.
TKHK’nÕn 24. maddesi ile satÕcÕlara getirilen yükümlülüklerin bir baúkasÕ da
satÕlan mallarÕn topluca ayÕplÕ olmasÕ haline iliúkindir. SatÕúa sunulan bir seri malÕn ayÕplÕ oldu÷unun mahkeme kararÕ ile tespit edilmesi halinde, malÕn satÕúÕ geçici olarak durdurulur. Mahkeme kararÕnÕn tebli÷ tarihinden itibaren en geç üç ay
içinde malÕn ayÕbÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ için üretici-imalatçÕ ve/veya ithalatçÕ firma
uyarÕlÕr. MalÕn ayÕbÕnÕn ortadan kalkmasÕnÕn imkansÕz olmasÕ halinde mal, üreticiimalatçÕ ve/veya ithalatçÕ tarafÕndan toplanÕr veya toplattÕrÕlÕr. ToplatÕlan mallar taúÕdÕklarÕ risklere göre kÕsmen veya tamamen imha edilir veya ettirilir.
AyÕplÕ malÕn de÷iútirilmesi, biri di÷erinin yerine geçebilen misli eúyalar olan mesela yüz kilo mercimek, bir çanta, bir bilgisayar programÕ gibi mallar için söz konusudur. Biri di÷erinin yerine geçmeyen mallar olan eúsiz bir antika, ölçüye göre yapÕlan dolap gibi mallarda de÷iútirme yapÕlmaz. Fesih ya da bedel indirimi istenir.280
Yine satÕcÕ, belirlenen kullanÕm ömrü süresince tüketiciye tamir-bakÕm yedek
parça ve servis hizmetleri sunmak zorundadÕr.281
Öncelikle belirtelim ki; bir tarafÕ son kullanÕcÕ veya tüketici olmayan tacirler arasÕndaki ticari satÕmlarda satÕcÕnÕn ayÕptan sorumlu olmayaca÷Õ sözleúme ile sa÷lanabilirse de, AB Direktifleri do÷rultusunda tüketiciye yapÕlan satÕúlarda bu sorumluluk
sözleúme ile azaltÕlamaz ve kaldÕrÕlamaz. Tüketiciler açÕsÕndan bunun tek istisnasÕ
TKHK’nÕn 4. maddesine göre, kullanÕlmÕú, tamir edilmiú ve ayÕplÕ mal üzerine satÕcÕnÕn “özürlüdür” ibaresini içeren etiket koymasÕ halidir. Sadece ayÕplÕ mal satan
veya satÕú bölümünün bir kÕsmÕnÕ ayÕplÕ mallara ayÕran iúletmelerin böyle bir etiket
zorunlulu÷u yoktur. Bu hallerde satÕcÕnÕn ayÕptan sorumlulu÷u olmaz.
TKHK’nÕn “SatÕútan KaçÕnma” baúlÕklÕ 5. maddesi tüketicilere satÕútan veya hizmetten kaçÕnÕlamayacak halleri düzenlemektedir. Buna göre; üzerinde “numunedir”
veya “satÕlÕk de÷ildir” ibaresi bulunmayan bir malÕn; ticari bir kuruluúun vitrininde,
280
281

AydÕn Zevkliler, Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun, øzmir, 1996, s.59-60.
Kanun’un 15. maddesi; internet üzerinden de satÕúÕ yapÕlan özellikle dayanÕklÕ tüketim mallarÕnda uygulanabilecek satÕú sonrasÕ servis hizmetlerini düzenlemiútir. Kanun’a
göre; ithalatçÕ veya imalatçÕlar sattÕklarÕ sanayi mallarÕ için o malÕn BakanlÕkça tespit ve
ilan edilen kullanÕm ömrü süresince, bakÕm, onarÕm ve servis hizmetlerini yürütecek istasyonlarÕ kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadÕrlar.
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rafÕnda veya açÕkça görülebilir herhangi bir yerinde teúhir edilmesi onun stokta bulundu÷u anlamÕna gelir. SatÕcÕ teúhir etti÷i mallarÕn satÕúÕndan kaçÕnamaz. SatÕlmadÕ÷Õ halde satÕlmÕú gibi gösteremez. Hizmetlerin satÕúÕndan da haklÕ bir sebep olmaksÕzÕn kaçÕnÕlamaz. SatÕcÕ, bir mal veya hizmetin satÕúÕnÕ, o mal veya hizmetin
kendisi tarafÕndan belirlenen miktar, sayÕ, ebat veya süresi kadar satÕn alÕnmasÕ
ya da baúka bir malÕn veya hizmetin satÕn alÕnmasÕ koúuluna ba÷lÕ kÕlamaz. MalÕn
ya da hizmetin belli miktar, sayÕ, ebat ya da süre koúuluyla satÕlmasÕ teamül, ticari
örf veya adetten ise satÕútan kaçÕnÕlabilir.

3. Haksız Şartlar İçeren Tüketici Sözleşmeleri
TKHK’nÕn “Sözleúmelerdeki HaksÕz ùartlar” baúlÕklÕ 6. maddesi tüketici ile üzerinde ayrÕ ayrÕ müzakere edilmeden satÕcÕnÕn tek taraflÕ olarak sözleúmeye koydu÷u iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕ sözleúme maddelerinin haksÕz úart oldu÷unu ve
ba÷layÕcÕ olmadÕ÷ÕnÕ düzenlemektedir.
Kanun’un 6. maddesinin önemli hükümleri úöyledir. “SatÕcÕ veya sa÷layÕcÕnÕn
tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflÕ olarak sözleúmeye koydu÷u, taraflarÕn
sözleúmeden do÷an hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralÕna aykÕrÕ düúecek biçimde tüketici aleyhine dengesizli÷e neden olan sözleúme koúullarÕ haksÕz úarttÕr.
Taraflardan birini tüketicinin oluúturdu÷u her türlü sözleúmede yer alan haksÕz úartlar tüketici için ba÷layÕcÕ de÷ildir. E÷er bir sözleúme úartÕ önceden hazÕrlanmÕúsa
ve özellikle standart sözleúmede yer almasÕ nedeniyle tüketici içeri÷ine etki edememiúse, o sözleúme úartÕnÕn tüketiciyle müzakere edilmedi÷i kabul edilir. Sözleúmenin bütün olarak de÷erlendirilmesinden, standart sözleúme oldu÷u sonucuna
varÕlÕrsa, bu sözleúmedeki bir úartÕn belirli unsurlarÕnÕn veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiú olmasÕ, sözleúmenin kalan kÕsmÕna bu maddenin uygulanmasÕnÕ engellemez. Bir satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ, bir standart úartÕn münferiden tartÕúÕldÕ÷ÕnÕ ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. BakanlÕk standart sözleúmelerde
yer alan haksÕz úartlarÕn tespit edilmesine ve bunlarÕn sözleúme metninden çÕkartÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirler.” BakanlÕk yukarÕdaki düzenleme paralelinde “Tüketici Sözleúmelerindeki HaksÕz ùartlar HakkÕnda Yönetmelik” adÕyla bir yönetmelik çÕkarmÕútÕr. Yönetmeli÷in HaksÕz Sözleúme ùartlarÕ
KarúÕsÕnda Tüketicinin HaklarÕ 7. maddesine göre; satÕcÕ, sa÷layÕcÕ veya kredi veren tarafÕndan tüketici ile akdedilen sözleúmede kullanÕlan haksÕz úartlar batÕldÕr.
Yok sayÕlan bu hükümler olmadan da sözleúme ayakta tutulabiliyorsa sözleúmenin geri kalanÕ varlÕ÷ÕnÕ korur. Yönetmeli÷in YargÕsal Denetim baúlÕklÕ 8. maddesine göre meúru menfaati olan gerçek veya tüzel kiúiler, genel olarak kullanÕlmak
üzere hazÕrlanmÕú standart sözleúmelerde yer alan haksÕz úartlarÕn kullanÕlmasÕnÕn önlenmesi için dava açabilirler.
TKHK’da “Sözleúmedeki HaksÕz ùartlar” baúlÕklÕ 6. maddesinin 6. ve 7. fÕkrasÕna göre; “... 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazÕlÕ olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleúmeleri en az oniki punto ve koyu siyah
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harflerle düzenlenir ve sözleúmede bulunmasÕ gereken úartlardan bir veya birkaçÕnÕn bulunmamasÕ durumunda eksiklik sözleúmenin geçerlili÷ini etkilemez. Bu eksiklik satÕcÕ veya sa÷layÕcÕ tarafÕndan derhal giderilir. BakanlÕk standart sözleúmelerde yer alan haksÕz úartlarÕn tespit edilmesine ve bunlarÕn sözleúme metninden
çÕkartÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirler.” Bu hükümler do÷rultusunda Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ ve o yerin mülki amiri Kanunun 25 ve 26.
Maddelerine göre úu para cezalarÕnÕ verebilir. “6. maddenin yedinci fÕkrasÕ uyarÕnca,
BakanlÕkça belirlenen usul ve esaslara aykÕrÕlÕ÷Õ tespit edilen her bir sözleúme için
2008 yÕlÕ için 90.- Yeni Türk Lira para cezasÕ uygulanÕr. 6. maddenin altÕncÕ fÕkrasÕnda, ... belirtilen yükümlülüklere aykÕrÕ hareket edenler hakkÕnda 180.-Yeni Türk
Lira para cezasÕ uygulanÕr.” Bu de÷erler her yÕl yeniden de÷erleme oranÕna göre
yeniden belirlenir.

4. Çeşitli Satış Türleri ve Tüketici Hakları
TKHK’nÕn “Taksitle SatÕú” baúlÕklÕ 6/A maddesi tüketicilerin taksitle satÕú hallerini
düzenlemektedir. Buna göre; taksitli satÕúlarda; tüketici, borçlandÕ÷Õ toplam miktarÕ
önceden ödeme hakkÕna sahiptir. Tüketici aynÕ zamanda, bir taksit miktarÕndan az
olmamak úartÕyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satÕcÕ, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. SatÕcÕ, taksitlerden birinin veya birkaçÕnÕn ödenmemesi halinde kalan borcun
tümünün ifasÕnÕ talep etme hakkÕnÕ saklÕ tutmuúsa, bu hak; ancak satÕcÕnÕn bütün
edimlerini ifa etmiú olmasÕ durumunda ve tüketicinin üst üste iki taksitini ödememesi ve ödenmeyen taksit tutarÕnÕn satÕm bedelinin en az 1/10’u (onda bir) olmasÕ
ve satÕcÕnÕn en az bir haftalÕk bir süre vererek muacceliyet uyarÕsÕnda bulunmasÕ
koúullarÕyla kullanÕlabilir. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazÕlÕ olarak bildirilen
mal veya hizmetin toplam satÕú fiyatÕ ve sözleúme úartlarÕ hiçbir úekilde de÷iútirilemez. Taksitli satÕúlarda satÕcÕ; taraflara iliúkin isim, unvan, adres gibi bilgileri mal
ve hizmetlerin TL olarak vergiler dahil peúin satÕú fiyatÕ, vadeye göre faiz ile birlikte
ödenecek TL olarak toplam satÕú fiyatÕ, faiz miktarÕ, faizin hesaplandÕ÷Õ yÕllÕk oran
ve sözleúmede belirtilen faiz oranÕnÕn yüzde otuz fazlasÕnÕ geçmemek üzere gecikme faizi oranÕ, peúinat tutarÕ, ödeme planÕ ve borçlunun temerrüde düúmesinin
hukuki sonuçlarÕnÕ içeren bilgileri yazÕlÕ olarak bildirmek ve taraflar arasÕnda akdedilen sözleúmenin bir nüshasÕnÕ tüketiciye vermek zorundadÕr. Taksitli satÕmÕn senetleri nama yazÕlÕ olarak düzenlenir.
Kanun’un ““KampanyalÕ SatÕúlar” baúlÕklÕ 7. maddesi kampanyalÕ satÕúlarÕ düzenlemiútir. Buna göre; kampanyalÕ satÕú, gazete, radyo, televizyon ilanÕ ve interneti de kapsar biçimde di÷er yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara
iútirakçi kabul etmek suretiyle ve malÕn veya hizmetin teslim ve ifa edilmesi suretiyle yapÕlan satÕúlarda BakanlÕktan izin alÕnÕr ve BakanlÕk satÕú úartlarÕnÕ tespit eder.
ølan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatÕnÕn zamanÕnda yapÕlmamasÕ, fiyat, nitelik ve miktarÕnda anlaúmalara aykÕrÕ davranÕlmasÕ durumunda, satÕcÕ, bayi,

206

Biliúim Hukuku
acente, temsilci, imalatçÕ-üretici, ithalatçÕ ve kredi veren müútereken ve müteselsilen sorumludur. KampanyalÕ satÕúlarda satÕcÕ, taksitli satÕúlarda belirtilen bilgilere
ek olarak,”kampanya bitiú tarihi” ve “malÕn ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve úekli”ne iliúkin bilgileri de yazÕlÕ olarak vermekle yükümlüdür. KampanyalÕ taksitli satÕúlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanÕr
Kanun’daki bir baúka kural abonelik için konulmuútur. Özellikle bilgi verme hizmetlerinde üyelik ve abonelik úeklinde benzer uygulamalar oldu÷undan bu kuralÕnda bilinmesinde fayda görüyoruz. Kanun’un “Süreli YayÕnlar” baúlÕklÕ 11/A
maddesine göre; abone olan tüketiciler, satÕcÕya isteklerini yazÕlÕ olarak bildirmek kaydÕyla aboneliklerine tek taraflÕ son verebilirler. SatÕcÕ, abone ücretinin geri kalan kÕsmÕnÕ hiçbir kesinti yapmaksÕzÕn 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin aboneli÷e son verme iste÷i; yazÕlÕ bildirimin satÕcÕya ulaútÕ÷Õ
tarihten itibaren günlük yayÕnlarda 15 gün, haftalÕk yayÕnlarda bir ay, aylÕk yayÕnlarda 3 ay sonra yürürlü÷e girer. Daha uzun süreli yayÕnlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayÕnÕ müteakiben yürürlü÷e konulur.

5. Uyuşmazlık Durumlarında Tüketicilerin Başvuracağı Yollar
TKHK’nÕn “Tüketici Konseyi” baúlÕklÕ 21. maddesine göre; tüketicinin sorunlarÕnÕn, ihtiyaçlarÕnÕn ve çÕkarlarÕnÕn korunmasÕna iliúkin gerekli tedbirleri araútÕrmak,
sorunlarÕn evrensel tüketici haklarÕ do÷rultusunda çözülmesi için alÕnacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasÕna yönelik tedbirlere dair görüúleri, ilgili mercilerce
öncelikle ele alÕnmak üzere iletmek amacÕyla, BakanlÕ÷Õn koordinatörlü÷ünde bir
“Tüketici Konseyi” kurulur.
Tüketiciler açÕsÕndan önemli bir konuda her olayda dava açÕp, mahkemelere
gitmek zor oldu÷undan, bu iú ek masraf ve bilgi istedi÷inden sorunlarÕn çözümünde mahkeme öncesi kurullarÕn oluúturulmasÕ ve öncelikle buralarda çözüm
aranmasÕdÕr.
Tüketici sorunlarÕ için çalÕúan en önemli bir kuruluú Tüketici SorunlarÕ Hakem
Heyeti’dir. Kanun’un Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyeti baúlÕklÕ 22. maddesine göre;
Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satÕcÕlar arasÕnda
çÕkan uyuúmazlÕklara çözüm bulmak amacÕyla en az bir “tüketici sorunlarÕ hakem
heyeti” oluúturmakla görevlidir. Belli bir bedelin üzerindeki uyuúmazlÕklarda282 tüketici
sorunlarÕ hakem heyetlerinin verece÷i kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak
282

Bu miktar 2010 yÕlÕ için 4077 sayÕlÕ Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un de÷iúik
22 nci maddesinin 5 ve 6 ncÕ fÕkrasÕndaki tüketici sorunlarÕ hakem heyetlerinin kararlarÕnÕn ba÷layÕcÕ olaca÷Õna iliúkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olaca÷Õna iliúkin
alt parasal sÕnÕr 938,75 TL,
b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayÕlÕ Resmî Gazete’de yayÕmlanan Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyetleri Yönetmeli÷i’nin 5 inci maddesinin üçüncü fÕkrasÕnda, Büyükúehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuúmazlÕklara bakmakla
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ileri sürülebilir. UyuúmazlÕk konusu mal veya hizmet bedelinin belli bir miktarÕ
aúmadÕ÷Õ hallerde, Tüketici SorunlarÕ Hakem Heyeti’nce verilmiú kararlar taraflarÕ ba÷lar ve øcra Hukuku’ndaki ilam hükümlerine göre icra edilir.
Taraflar bu kararlara karúÕ onbeú gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. øtiraz, tüketici sorunlarÕ hakem heyeti kararÕnÕn icrasÕnÕ durdurmaz. Ancak,
talep edilmesi úartÕyla hakim, tüketici sorunlarÕ hakem heyeti kararÕnÕn icrasÕnÕ
tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunlarÕ hakem heyeti kararlarÕna karúÕ yapÕlan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece÷i karar kesindir. Belli bir miktarÕn üstündeki uyuúmazlÕklarda tüketici sorunlarÕ hakem heyetlerinin verecekleri
kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. KararlarÕn ba÷layÕcÕ
veya delil olaca÷Õna iliúkin parasal sÕnÕrlar her yÕlÕn Ekim ayÕ sonunda Devlet østatistik Enstitüsü’nün (DøE- úimdiki adÕyla Türkiye østatistik Kurumu- TÜøK)Toptan Eúya FiyatlarÕ Endeksinde meydana gelen yÕllÕk ortalama fiyat artÕúÕ oranÕnda
artar. Bu durum, BakanlÕkça her yÕl AralÕk ayÕ içinde Resmi Gazetede ilan edilir. 25. maddede cezai yaptÕrÕma ba÷lanmÕú hususlar dÕúÕndaki tüm uyuúmazlÕklar, tüketici sorunlarÕ hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsamÕndadÕr. Tüketici mahkemelerinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen satÕcÕlara uygulanacak
usul kurallarÕ ise Kanun’un “Tüketici Mahkemeleri” baúlÕklÕ 23. maddede úöyle
düzenlenmiútir.
“Bu Kanunun uygulanmasÕyla ilgili olarak çÕkacak her türlü ihtilaflara tüketici
mahkemelerinde bakÕlÕr. Tüketici mahkemelerinin yargÕ çevresi, Hakimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu’nca belirlenir.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve BakanlÕkça açÕlacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftÕr. Tüketici örgütlerince açÕlacak davalarda bilirkiúi ücretleri, 29. maddeye göre bütçede öngörülen ödenekten BakanlÕkça karúÕlanÕr. DavanÕn, davalÕ aleyhine sonuçlanmasÕ durumunda, bilirkiúi ücreti
6183 sayÕlÕ Amme AlacaklarÕnÕn Tahsil Usulü HakkÕnda Kanun hükümlerine göre
davalÕdan tahsil olunarak 29. maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye gelir
kaydedilir. Tüketici Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Yedinci BabÕ, Dördüncü FaslÕ hükümlerine göre yürütülür.
Tüketici davalarÕ tüketicinin ikametgahÕ mahkemesinde de açÕlabilir.
BakanlÕk ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak
tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna aykÕrÕ durumun
ortadan kaldÕrÕlmasÕ amacÕyla Tüketici Mahkemelerinde dava açabilirler.
Gerekli hallerde Tüketici Mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmasÕna karar verebilir. Tüketici Mahkemesi’nce uygun görülen tedbir kararlarÕ, masrafÕ daha sonra
haksÕz çÕkan taraftan alÕnmak ve 29. maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye
gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yayÕnlanan gazetelerden birinde BasÕn
görevli ve yetkili olmalarÕna iliúkin alt parasal sÕnÕr 2.450,67 TL, olarak tespit edilmiútir.
Bkz. Resmi Gazete, 11.12. 2009/ 27429.
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ølan Kurumu’nca ve ayrÕca varsa davanÕn açÕldÕ÷Õ yerde yayÕnlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Kanuna aykÕrÕ durumun ortadan kaldÕrÕlmasÕna yönelik Tüketici Mahkemesi kararlarÕ ise masrafÕ davalÕdan alÕnmak üzere aynÕ yöntemle derhal ilan edilir.”
YukarÕda sayÕlan satÕcÕ yükümlülüklerine uygun hareket edilip edilmedi÷i konusunda satÕcÕlarÕ denetlemekle Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ görevlidir. Bu denetim görevi Kanun’un Mal ve Hizmet Denetimi baúlÕklÕ 19. maddesinde úu úekilde
düzenlenmiútir. “Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanlÕklar tarafÕndan
Resmi Gazetede yayÕmlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil olmak üzere uyulmasÕ zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmalÕdÕr. ølgili bakanlÕklar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yaptÕrmakla görevlidir. Mal ve
hizmet denetimine iliúkin usul ve esaslar her bir ilgili bakanlÕkça ayrÕ ayrÕ tespit
ve ilan edilir.” Bu hükümler do÷rultusunda Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ ve o yerin mülki amiri mezkur Kanun’un 25 ve 26. maddelerine göre úu para cezalarÕnÕ
verebilir. “4. maddenin yedinci fÕkrasÕnda, 5. maddede.... belirtilen yükümlülüklere aykÕrÕ hareket edenler hakkÕnda 208 yÕlÕ için 180. YTL. para cezasÕ uygulanÕr. .... 19. maddenin birinci fÕkrasÕna aykÕrÕ hareket edenler hakkÕnda 3.624.
YTL para cezasÕ uygulanÕr. 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere
aykÕrÕ hareket edenlere 90.653 YTL para cezasÕ uygulanÕr. YukarÕdaki fÕkralarda
belirtilen para cezalarÕ, fiilin bir yÕl içerisinde tekrarÕ halinde iki misli olarak uygulanÕr. Bu Kanunda yazÕlÕ fiiller hakkÕnda di÷er kanunlarda da para cezasÕ öngörülmüúse a÷Õr olan ceza uygulanÕr.”
BakanlÕk yukarÕdaki kurallara uyulmamasÕ üzerine internet üzerindeki satÕú beyanÕ veya web sitesini ticari ilan olarak kabul edip, milyarlara varan para cezalarÕ
verebilece÷i gibi ayrÕca malÕn satÕúÕna ve tanÕtÕmÕna iliúkin ticari reklam veya ilanÕn
üç aya kadar durdurulmasÕnÕ ve/veya aúa÷Õda aktaraca÷ÕmÕz reklamla ilgili kurallara aykÕrÕlÕk halinde reklamÕn düzeltilmesini ilgililerden ister. AyrÕca Kanun’un 18.
maddesine göre, tüketicinin kullanÕmÕna sunulan hizmet veya malÕn, tüketicinin beden ve ruh sa÷lÕ÷Õ ile çevreye zararlÕ veya tehlikeli olmasÕ durumunda ilgili konularÕ içeren uyarÕlarÕn bulunmasÕ zorunludur.
Tüketicilerin karúÕlaútÕ÷Õ en önemli problemlerden biri de, ürünü iade etmek istediklerinde satÕcÕnÕn nerede oldu÷unun tespit edilememesidir. Fiziki mallarda bu
sorunla daha az karúÕlaúÕlmaktadÕr. Zira sipariú edilen mal, nakil vasÕtalarÕ ile fiú,
fatura, irsaliye teslim makbuzu gibi belgelerle alÕcÕya ulaútÕ÷Õndan, bu belgelerden hareketle satÕcÕnÕn kimli÷i ve ikametgâhÕ konusunda birtakÕm verilere ulaúmak mümkündür. Bu durumda hem hakem kararÕnÕn hem de buna dayanÕlarak
Türk mahkemelerinden elde edilecek bir kararÕn tebli÷ edilerek icra edilmesi kolay
olacaktÕr. Ancak, sanal pazarlamada, e-ticarette ürün tüketiciye internet üzerinden
pazarlandÕ÷Õndan satÕcÕyÕ tespit etmek zorlaúmaktadÕr. Bu nedenle elektronik ticarette gerek tüketicinin, gerekse satÕcÕnÕn kimli÷ini belgeleyecek úifreli bir sistem ve
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sayÕsal imza konusunun da çok iyi oluúturulmasÕ ve bu konularÕ izleyen ve yönlendiren uluslararasÕ bir otoritenin kurulmasÕ gerekmektedir.
Di÷er taraftan, geleneksel ürün sorumlulu÷u sisteminde da÷ÕtÕm zinciri içinde bulunan herkes ürünün ayÕbÕndan dolayÕ müteselsil sorumlu iken, sanal ortamda mal
alÕm-satÕmÕnda bu zincirin dolayÕsÕyla sorumlularÕn tespitinde zorluklar olacaktÕr.
Eksik ve ayÕplÕ malÕn iadesi ve zararlarÕn tazmininde geleneksel ürün sorumlulu÷u sistemi yeterli olamayacaktÕr. Özellikle sayÕsal mallarda neyin mal oldu÷unun
tespitinde bile ciddi sÕkÕntÕlarla karúÕlaúÕlacaktÕr.
BazÕ ülkelerde özellikle kredi kartÕyla yapÕlan ödemelerde tüketicinin ayÕplÕ mala
karúÕ korunmasÕ bakÕmÕndan bir geri ödeme (chargeback) sistemi benimsenmekte
ve bu konu OECD bünyesinde de ele alÕnarak geri ödemenin temel prensipleri
belirlenmeye çalÕúÕlmaktadÕr. Bu sistemin özelli÷i, ödeme kartÕ veren kuruluúlarÕn
belirli koúullarÕn varlÕ÷Õ halinde ayÕplÕ maldan dolayÕ tüketicinin ödedi÷i parayÕ geri
ödemeyi kabul etmesi úeklinde özetlenebilir.283
Tüketicilerin elektronik ticaret yapabilmeleri için öncelikle kiúisel bilgilerin ve
mahremiyetin korunmasÕ ve sistemin güvenli olmasÕ gerekmektedir. Kiúisel bilgilere rahatlÕkla ulaúÕlmasÕ ve gizli kalmasÕ gerekenlerin açÕ÷a çÕkmasÕ, hem tüketicilerin ciddi zarara u÷ramasÕna neden olur, hem de sisteme güvensizli÷in do÷masÕna, böylelikle de ulaúÕlmasÕ hedeflenen “bilgi ve iletiúim toplumu”na ulaúmayÕ
engeller. Bu nedenle teknolojik olarak tüketici mahremiyetini sa÷layÕcÕ araútÕrmalarÕn yapÕlarak, hÕzla bu konudaki geliúmelerin takip edilmesi gerekmektedir. Tüketici mahremiyeti ile ilgili olan “kiúisel verilerin korunmasÕ” konusunda ilerideki açÕklamalarÕmÕz bu konuda ayrÕntÕlÕ bilgi sa÷layacaktÕr.

D. ELEKTRONİK TİCARETTE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ
YERİNE GETİRMESİ
Bir tarafÕ tüketici olmayan elektronik ticaret durumlarÕnda satÕcÕnÕn yükümlülüklerine iliúkin Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanÕr.284
Borçlar Kanunu’nun 182. maddesi ve izleyen maddelere göre, sözleúme kuruldu÷u andan itibaren satÕlan úeyin yararÕ ve bunda oluúacak hasar alÕcÕya aittir.
283

284

DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk
çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr. AyrÕca bu konuda daha geniú bilgi için bkz. 5464
SayÕlÕ Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu. Kanun, Kanun Kabul Tarihi : 23/02/2006,
Resmi Gazete, 01/03/2006/ 26095
Bir tarafÕ tüketici olan elektronik ticarette de Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’da
hüküm bulunmayan konularda yine bu bölümde yer alan Borçlar kanunu hükümleri uygulanÕr.
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Ancak iliúkinin niteli÷inden böyle olmayaca÷Õ açÕksa veya sözleúmede özel düzenlenmiú úartlarla aksi öngörülmüúse bu kural de÷iútirilmiú olur.
Yine Kanun’un 198 ve devamÕndaki maddelerine göre, alÕcÕnÕn makul olan kÕsa
bir sürede bu malÕ inceleyip açÕkça bir ayÕp varsa veya sonradan kullanÕrken bir
ayÕp yani kusur varsa derhal satÕcÕya bildirmesi gereklidir. Aksi takdirde malÕ bu kusuru ile kabul etmiú sayÕlÕr. E÷er kusur de÷il de malÕn miktarÕ ve niteli÷inde bir eksiklik varsa ya da satÕcÕnÕn hilesi söz konusu ise, bu durumda alÕcÕ tarafÕndan bir
acil ihbara gerek olmaksÕzÕn satÕcÕ bu maldan dolayÕ sorumludur. Kanun’un 202
ve 203. maddeleri gere÷ince, satÕcÕnÕn maldaki sorumlulu÷u alÕcÕnÕn talebi üzerine
de÷iútirmek veya eksikli÷i telafi etmek ya da feshe razÕ olmaktÕr. Sözleúme fesholunca satÕcÕ parayÕ faiziyle iade edip ve ayÕplÕ maldan dolayÕ alÕcÕnÕn u÷radÕ÷Õ zararlarÕ ödemekle yükümlüdür. AyrÕca satÕcÕ kusursuzlu÷unu ispat edemezse ek olarak alÕcÕnÕn di÷er tüm zararlarÕnÕ da karúÕlamak zorundadÕr.
Bu genel hükümlerin yanÕ sÕra elektronik ticarette uygulanabilecek bir baúka hüküm Kanun’un 201. maddesinde düzenlenmiútir. Buna göre; baúka bir yerden gönderilen malÕn ayÕplÕ oldu÷unu iddia eden alÕcÕ, bulundu÷u yerde satÕcÕnÕn temsilcisi
yoksa malÕn korunmasÕ için gereken tedbirleri alacak ve geri göndermeyip elinde
tutacaktÕr. Ve durumdan satÕcÕyÕ haberdar edecektir. Bunlar yapÕlmadan mal geri
gönderilirse çÕkacak zarardan alÕcÕ sorumlu olur. Kanun, alÕcÕyÕ koruma önlemlerini aldÕktan sonra malÕn ayÕbÕnÕ ispat açÕsÕndan noterden veya mahkemeden tespitle yükümlü tutmuútur. Aksi takdirde malÕn ayÕbÕnÕ ispatta zorlanaca÷Õndan zarar sineye de çekilebilir.
Yine Borçlar Kanunu’nun 185. maddesine göre aksine bir sözleúme yoksa ölçmek, tartmak gibi teslime yönelik masraflar satÕcÕya, senet yapmak veya satÕlanÕ
ele almak ile ilgili masraflarda alÕcÕya aittir. Kanun’un 186. maddesine göre, aksine
bir örf veya gelenek veya bir sözleúme maddesi yoksa nakil masraflarÕ alÕcÕya aittir.
Bu yüzden özellikle elektronik alÕúveriúlerde sözleúmeye bakÕlmasÕnda veya nakil
masraflarÕnÕn alÕcÕ veya satÕcÕya ait olmasÕna dikkat edilmesinde fayda var.
Borçlar Kanunu’nun 187. maddesine göre, belirtilen sürede mal teslim edilmemiúse alÕcÕnÕn alÕúveriúten vazgeçerek, teslimin gerçekleúmemesinden dolayÕ, mesela baúka yerden aldÕ÷Õ aynÕ malÕn ya da güncel fiyatla olan farkÕ gibi zararÕnÕ ve
alÕm satÕm için masraf yapmÕúsa masraflarÕnÕ isteme haklarÕ vardÕr. E÷er alÕcÕ malÕn teslimi gecikmesine ra÷men malÕn teslimini istiyorsa çok fazla beklemeden bu
arzusunu satÕcÕya bildirmesi de gerekmektedir.
Bu tür uyuúmazlÕklarda ayÕp ve kusurdan dolayÕ sözleúme ile daha uzun bir
süre belirlenmemiúse malÕn tesliminden itibaren bir yÕl içinde dava açÕlmalÕdÕr. Yoksa
dava zamanaúÕmÕna u÷rar. Ancak hile ve eksiklik halinde süre beú yÕldÕr.
Dikkat edilirse sözleúmelerde satÕcÕnÕn sorumlulu÷unu kaldÕran veya sÕnÕrlandÕran maddelerin koyulabilece÷ini belirtmiútik. Bu düzenlemelerle satÕcÕnÕn hile,
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kötü niyeti ve a÷Õr ihmali dÕúÕndaki kusur veya dikkatsizlik úeklindeki sorumlulu÷u
kaldÕrÕlabilir. Yine Borçlar Kanunu 100. maddeye göre çalÕútÕrdÕ÷Õ elemanlar veya
kullandÕ÷Õ müteahhit veya nakliyecilerden kaynaklanan sorumlulu÷unu ve bunlardan kaynaklanan zararlarÕ tamamÕyla alÕcÕya yükleyebilir. Bu yüzden sözleúmelerin iyice okunmasÕnda fayda vardÕr. Sözlü sözleúme varsa veya sözleúme yoksa
o zaman yukarÕdaki genel açÕklamalar geçerlidir.
E. ELEKTRONİK TİCARETTE ALICININ BORCUNU ÖDEMESİ
Bir tarafÕ tüketici olan elektronik ticarette tüketicinin mal veya hizmet bedelinin
ödenmesi kurallarÕna iliúkin Elektronik Ticarette Tüketicinin KorunmasÕ bölümünde
geniúçe bilgi vermiútik. Bir tarafÕ Tüketici olan alÕúveriúlerde TKHK’daki hukuk kurallarÕ ortaya çÕkan uyuúmazlÕ÷a veya duruma iliúkin bir düzenleme içermiyorsa,
sorunu Borçlar Kanunu’nun düzenlemelerine bakarak çözümleriz. Bu yüzden bu
bölümdeki açÕklamalarÕmÕz; bir taraftan alÕcÕsÕ tüketici olan alÕúveriúlerde TKHK’da
bir hukuk kuralÕ yoksa geçerlidir, öte yandan iúadamlarÕ arasÕndaki elektronik ticarette alÕcÕ tarafÕn borcu hakkÕnda uygulanÕr.
Bir ticari satÕú sözleúmesinin oluúabilmesi için mal ve paranÕn birbiriyle de÷iútirilmesi hususunda taraflarÕn birbiriyle anlaúmasÕ gerekmektedir. SatÕcÕnÕn mülkiyeti veya baúka bir hakkÕ nakil borcu ile alÕcÕnÕn bedeli ödeme borcu arasÕnda bir
de÷iúim durumu bulunmaktadÕr. Bunun sonucu olarak daha önce de belirtti÷imiz
gibi Borçlar Kanununun 182. maddesinin ikinci fÕkrasÕnda “aksine gelenek veya
sözleúme olmadÕ÷Õ takdirde taraflar borçlarÕnÕ aynÕ zamanda ifa ile mükelleftirler”
denilmektedir.
Bir ticari satÕú sözleúmesinde satÕcÕ, malÕ veya hizmeti teslim etmedikçe veya
teslime hazÕr olmadÕkça malÕn bedelini talep edemez. E÷er mal veya hizmetin bedeli talep edilirse alÕcÕ, satÕcÕnÕn taahhüdü yerine getirmedi÷i def’inde (itirazÕnda)
bulunabilir. AlÕcÕ mal veya hizmetin teslimi talebinde bulunursa satÕcÕ da onun bedeli ödemedi÷i def’inde bulunabilir. Bu kuraldan aksine bir gelenek veya sözleúme
varsa ayrÕlabilinir. Örne÷in, taksitli satÕúlarda önce malÕn teslim edilece÷i, paranÕn
bir süre sonra ödenece÷i kararlaútÕrÕlÕr. Bazen de önce paranÕn ödenece÷i sonra
malÕn veya hizmetin teslim edilece÷i kararlaútÕrÕlabilir. Mesela gazete ve dergilere
(internette bazÕ sitelere) abonelikte bu durum görülebilir.285
Ticari bir sözleúmeden do÷an borçlarÕn büyük bir kÕsmÕnÕn konusu bir paranÕn
ödenmesi ile ilgilidir. Bir ticari sözleúmenin hiç veya gere÷i gibi ifa edilmemesi halinde ödenmesi gereken tazminat da para ile ifa edilir. Borçlu, vade gününde, bir
rakamla gösterilen mebla÷Õ vermekle para borcunu ifa etmiú sayÕlÕr. Borçlu, borcunu öderken Maliye BakanlÕ÷ÕnÕn belirledi÷i madeni para kabul hadleri çerçeve285

DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk ÇalÕúma Grubu Raporu’ndan alÕnmÕútÕr.
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sinde madeni veya ka÷Õt parayÕ seçebilece÷i gibi satÕcÕnÕn kabul etmesiyle bir kredi
kartÕyla da ödeme yapabilir.
Elektronik ortamda açÕk a÷larda yapÕlan ticari alÕúveriúlerde iki yöntem bulunmaktadÕr. Bunlar SSL (Secure Socket Layer) ve SET (Secure Electronic Transactions) yöntemleridir.
SSL yönteminde satÕcÕ kuraca÷Õ kendi web sayfasÕnda satÕúa sundu÷u mal
veya hizmete yer verdi÷i gibi bir sipariú formuna da yer verir. AlÕcÕ bu sipariú formunu doldurur ve kredi kartÕ numarasÕnÕ da girmek suretiyle sipariú etmiú olur.
Böylece icap ve kabul tamamlanarak sözleúme kurulmuú olur. Bundan sonra taraflarÕn sözleúmeden do÷an malÕn teslimi ve paranÕn ödenmesi borçlarÕnÕ yerine
getirmesi aúamasÕna geçilir. SatÕcÕ, alÕcÕya kredi kartÕ vermiú olan kuruma (bankaya) giderek parayÕ tahsil eder.
AlÕcÕnÕn ödemesi, kredi kartÕ hesabÕndan ödeme veya banka havalesi ile ödeme
úeklinde olabilece÷i gibi, taraflar arasÕnda kabul edilecek baúka yöntemler uygulanabilir. Ancak burada önemli olan, ödemelerin karúÕlÕ÷Õnda mutlaka makbuz alÕnmasÕdÕr. Para ile ilgili uyuúmazlÕklarda belli bir miktarÕn üstündeki paralarda ödemelerin mutlaka yazÕlÕ belge ile ispat zorunludur. Hele banka havalesi yapmÕúsanÕz,
havale Türk Hukuku’na göre bir borç ödenmesi hükmünde oldu÷undan, havale
makbuzuna mutlaka bu paranÕn neyin karúÕlÕ÷Õnda ödendi÷inin yazÕlmasÕ gereklidir. Çünkü kötü niyetli bir satÕcÕya havale çÕkarÕrsanÕz sonra bu kiúi “bana borcu
vardÕ bu yüzden havale yolladÕ” diyebilir. Siz de boú yere senelerce “bu bir alÕúveriú bedeli idi, ben parayÕ ödedim ama malÕ alamadÕm” der durursunuz.
Elektronik ortamda yapÕlan ticaretin di÷er bir úekli SET yöntemidir. Bu yöntemde
üç taraf bulunmaktadÕr. Bu taraflar; müúteri, üye iúyeri ve finans kurumudur (ço÷unlukla banka). AlÕcÕ elektronik ortamdaki alÕúveriúinde kredi kartÕ yerine finans kurumu tarafÕndan verilen bir sertifika kullanmaktadÕr. AlÕúveriú alÕcÕ tarafÕndan onaylandÕ÷Õnda sertifika ile ödeme yapÕlmaktadÕr. Sertifika numarasÕ sistem tarafÕndan
ö÷renilmedi÷i ve sanal ortamda dolaúmadÕ÷Õ için baúka herhangi bir kimse tarafÕndan numaranÕn ö÷renilme tehlikesi bulunmamaktadÕr. SET yönteminde taraflar
kapalÕ bir a÷ içerisinde iúlem gördüklerinden sistemin güvenli÷i daha etkin bir úekilde sa÷lanmaktadÕr. Gerek SSL, gerekse SET yönteminde müúterinin kullanmÕú
oldu÷u kredi kartÕ veya sertifikanÕn numarasÕ ve úifresinin çalÕnmasÕ veya yetkisiz
üçüncü úahÕslarÕn eline geçmesi mümkündür.
Bu sistemler basit olmasÕndan dolayÕ Türkiye’de ve dünyada yaygÕn olarak kullanÕlmasÕna ra÷men bazÕ sakÕncalarÕ da taúÕmaktadÕr. ønternet ortamÕnda kredi kartÕ
numarasÕ girilerek sipariú yapÕldÕ÷Õ için bilgisayar korsanlarÕ tarafÕndan bu kredi kartÕ
numarasÕ ele geçirilebilir ve korsan ele geçirdi÷i kredi kartÕ numarasÕyla kendi nam
ve hesabÕna sipariú verebilir. Kuúkusuz bu durumda bilgisayar korsanÕnÕn hukuki
ve cezai sorumlu÷u do÷masÕna ra÷men, korsanÕ belirlemek zor, hatta imkânsÕzdÕr.
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AyrÕca, üye iúyeri denilen mal ya da hizmeti sunan kuruluúlar da kötü niyetli davranabilir. Bu kuruluúlar müúterinin sipariú vermedi÷i hallerde de alÕcÕ tarafÕndan daha
önce verilmiú olan kredi kart numarasÕnÕ kullanarak hayali (alÕúveriúler düzenleyebilir ve) borçlar çÕkarabilir.286
Böyle durumlarda ne olaca÷Õ konusunda mevcut mevzuatÕmÕzda özel bir hüküm
bulunmamaktadÕr. Bu hukuki boúluk, bankalar tarafÕndan düzenlenen sözleúme hükümleri ile ve genel hukuk kurallarÕnÕn yorumuyla giderilmeye çalÕúÕlmaktadÕr. Söz
konusu hükümler, kartÕn kaybolmasÕ, çalÕnmasÕ, müúterinin elinden zorla alÕnmasÕ
gibi hallerde müúterinin durumu derhal hesabÕn bulundu÷u úubeye veya bankanÕn elektronik iúlem merkezine bildirmesi ve bu bildirimden belirli bir süre geçtikten
sonra yapÕlacak iúlemlerden müúterinin sorumlu olmayaca÷Õ, hususlarÕnÕ içermektedir. BazÕ sözleúmelerde ise, bildirimden sonra kart ve úifre de÷iúikli÷i gerçekleútirilinceye kadar müúterinin sorumlu oldu÷u belirtilerek yetkisiz kullanÕm nedeniyle
müúteri sorumlulu÷u belirsiz bir süre uzatÕlmÕú bulunmaktadÕr. Bankalar tarafÕndan kullanÕlan sözleúme hükümlerinin müúterinin (alÕcÕyÕ) haklarÕnÕ korudu÷unu ve
hukukun temel ilkeleriyle ba÷daútÕ÷ÕnÕ söylemek mümkün görülmemektedir.287 Bu
sözleúmelere karúÕ da e÷er bir taraf tüketici ise TKHK ve Borçlar Hukuku’ndaki
genel iúlem teorisi nedeniyle tüketicinin aleyhine olan kÕsÕmlarÕn geçersizli÷i kabul
edilmektedir.288 Telefon ve bilgisayar aracÕlÕ÷Õ ile kredi kartÕ kullanÕmÕnda önemli sorunlar ve dolandÕrÕcÕlÕklar ortaya çÕkmaktadÕr. YargÕtay, itirazÕn iptali davalarÕ sebebi
ile yaptÕ÷Õ incelemelerde kredi kartÕ sliplerinin üzerindeki imzayÕ esas aldÕ÷Õndan,
burada imza olmamasÕ halinde alÕcÕyÕ de÷il üye iúyerini sorumlu tutmaktadÕr. Üye
iúyeri ise böyle bir durumda alÕcÕya mal teslim edilmiúse, sebepsiz zenginleúme
davasÕ açarak parasÕnÕ alabilir.
Elektronik ticaret sa÷lam, kullanÕcÕnÕn anlayabilece÷i ve kullanabilece÷i etkin
ve güvenli elektronik ödeme sistemleri olmadan geliúemeyecektir. AB Komisyonu
bu konuda Avrupa Para Enstitüsü (EMI) ve üye ülkelerle elektronik para basÕmÕ
konusunda denetleyici bir çerçeve oluúturmak için görüúmelerini sürdürmektedir.
Elektronik para289 basÕmÕ, bunlarÕn istikrarÕ ve sa÷lamlÕ÷Õ üzerine bir direktif tasla÷Õ hazÕrlanmasÕ planlanmÕútÕ. Böylece, tüketicilerin güvenini sa÷lamada önemli
bir aúama katedilecekti. Komisyon bunun yanÕ sÕra 30 Temmuz 1997 tarihinde internette kullanÕlan elektronik ödeme araçlarÕnÕn yasal olarak düzenlenmesi gerekti÷i yönünde bir Tavsiye KararÕ almÕútÕr. Komisyon Eylül 1998 tarihinde ise 77/780/
EWG nosu ile elektronik para kurumlarÕnÕn kredi kurumlarÕ ile eúde÷er tutulmasÕ
ve bunlarÕn Avrupa Merkez BankasÕ’na munzam karúÕlÕk yatÕrmasÕ hakkÕnda bir
286
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DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporundan alÕnmÕútÕr.
Bu konuda daha geniú bilgi için bkz. Banka KartlarÕ ve Kredi KartlarÕ Kanunu.
Daha geniú bilgi için bkz. Leyla Keser Berber, Leyla Keser Berber, ønternet Üzerinden
YapÕlan øúlemlerde Elektronik Para ve Digital ømza, Ankara, 2002, s.119 v.d.
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Yönerge ile 89/646/EWG nolu hangi iúlemlerin e-para kurumlarÕ tarafÕndan yapÕlaca÷ÕnÕ ve bu kurumlarÕn yapÕlarÕnÕ gösteren bir baúka Yönerge daha çÕkarmÕútÕr.
Elektronik ödeme sistemleri arasÕndaki uyumluluk esas olarak iúletimciler arasÕndaki anlaúmalarla sa÷lanacaktÕr. Bu anlaúmalarÕn, Toplulu÷un rekabet kurallarÕna
uygun olmasÕ gereklidir. Komisyon bu alanda çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir. Elektronik ödeme yöntemlerinde ciddi kaygÕlar yaratan hileli kullanÕm ve taklitçilik üye
ülkelerde cezalandÕrÕlmaktadÕr. Finans sektörü ve kullanÕcÕlar Komisyon’dan, nakit
olmayan tüm ödeme araçlarÕnÕ kapsayan ve yeni ödeme sistemlerinin güvenli÷ini
geliútirmeyi amaçlayan giriúimlerde bulunulmasÕnÕ istemiútir.
Türk Hukuk Sisteminin Avrupa Birli÷i Hukuku ile uyumlaútÕrÕlmasÕ çerçevesinde,
AB Komisyonu’nun Tavsiye KararlarÕ ve Yönergeler paralelinde bir düzenleme yapÕlmasÕnÕn yerinde olaca÷Õ düúünülmektedir. Bu durumda, yetkisiz kullanÕmdan kaynaklanan ve durumun alÕcÕ tarafÕndan bankaya bildirilmesine kadar geçen süre içinde
gerçekleúen zararlar, önceden belirlenmiú bir oran dahilinde banka ile müúteri arasÕnda paylaútÕrÕlacaktÕr. Ancak, paylaúÕmÕn olabilmesi için müúterinin kart veya sertifikanÕn kaybÕnda veya yetkisiz kimselerin eline geçmesinde herhangi bir hilesi ve
a÷Õr kusurlu davranÕúÕ bulunmamalÕdÕr.290

F. ELEKTRONİK TİCARETTE UYGULANACAK HUKUK
Elektronik ticaret, ülkeler arasÕndaki fiziki sÕnÕrlarÕ kaldÕrdÕ÷Õndan sonsuz ticari
imkânlar sunmaktadÕr. Bununla birlikte, ülkeler arasÕndaki sÕnÕrlarÕn kalkÕyor olmasÕ yasalarÕn uygulanmasÕ açÕsÕndan sorun yaratabilecektir. De÷iúik ülke vatandaúlarÕnÕn elektronik ortamdaki ticari iliúkilerinde hangi ülke yasalarÕnÕn uygulanaca÷Õ konusu halen tartÕúma yaratan konulardan biridir. Elektronik ticarette
alÕcÕ ve satÕcÕnÕn farklÕ ülkelerden olmasÕ hallerinde hangi ülke hukuku kurallarÕnÕn uygulanmasÕ hakkÕnda do÷acak kanunlar ihtilafÕ sorunlarÕnÕn da çözümlenmesi gerekmektedir.291
Bizdeki hukuk kurallarÕna bakarsak, Türk Ticaret Kanunu’na göre iki grup ticari
iú bulunmaktadÕr. ølk grubu; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar, ikinci
grubu ise ticari iúletmeyle ilgili di÷er bütün muamele, fiil ve iúler oluúturmaktadÕr.
Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar esas itibariyle ticari iúletme
ile ilgili hususlardÕr. Ancak, ticari iúletmeyle ilgisi bulunmasa bile sadece Ticaret
Kanunu’nda düzenlendi÷i için ticari sayÕlan hususlar da bulunmaktadÕr. Örne÷in,
Türk Ticaret Kanunu madde 763’deki ticari senetler ile geçici olarak eúya veya
yolcu taúÕmada veya Türk Ticaret Kanunu madde 87’deki tacir olmayan úahÕslar
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DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ (DTM), Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu Raporu’ndan alÕnmÕútÕr.
DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu
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arasÕnda yapÕlan cari hesap sözleúmelerinde de Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulama alanÕ bulmaktadÕr. Ticaret Kanunu’nda ticari iúletme ve sözleúmelerin
yanÕ sÕra, haksÕz fiil sayÕlan bazÕ hususlar da düzenlenmiú bulunmaktadÕr. HaksÕz
rekabet, gemilerde çatma ve ticaret ùirketlerinde ortaklarÕn veya organlarÕn haksÕz
fiilleri dolayÕsÕ ile úirketlerin sorumlu÷u hakkÕndaki Ticaret Kanunu’ndaki 177, 256,
321, 489, 321 ve 542. madde hükümleri haksÕz fiillere örnek olarak verilebilir. Ticari
iúletmeyle ilgili haksÕz fiiller de ticaret karinesi gere÷ince ticari iú sayÕlmaktadÕr.292
AyrÕca, Ticaret Kanunu’nun 21. maddesi’nin 2 . fÕkrasÕna göre; bir taraf için ticari sayÕlan bir iú sözleúmeyle ilgili bir konu de÷il ise karúÕ taraf bakÕmÕndan sÕradan bir iú sayÕlaca÷Õ, ancak sözleúmeye dayanan bir iú ise kanunda aksine bir hüküm olmadÕkça di÷er taraf için de ticari iú sayÕlaca÷Õ belirtilmiútir. Birden fazla ülke
vatandaúÕnÕn içinde oldu÷u yabancÕlÕk unsuru taúÕyan ticari iúlerden dolayÕ çÕkabilecek ihtilaflar e÷er bir ticari sözleúmeye dayanÕyor ise, MilletlerarasÕ Özel Hukuk
ve Usul Hukuku HakkÕnda Kanun’un (MÖHUK) 24. maddesi gere÷ince, taraflarÕn aralarÕnda yaptÕklarÕ ticari sözleúmeye uygulanacak hukuku seçebilirler. TaraflarÕn ticari sözleúme için seçtikleri hukuk, Türk hukuku olabilece÷i gibi yabancÕ bir
hukuk da olabilir. Taraflar açÕk bir úekilde bir hukuk seçmedikleri takdirde ortaya
çÕkan uyuúmazlÕklarda mahkemelerce öncelikle o sözleúmeyle en sÕkÕ iliúkili
olan hukuk uygulanÕr.
øhtilaflarÕ çözmekle görevli olan resmi yargÕ mercileri davalarÕ çok kez süratli bir
úekilde bitiremediklerinden, ticari ihtilaflarÕn hakem yoluyla çözümlenmesi esasÕ hemen her ülkede geliúmiú bulunmaktadÕr. YabancÕlÕk unsuru taúÕyan ticari iúlerde,
daha açÕk bir deyimle ticari sözleúmelerden ve haksÕz fiillerinden do÷an borç iliúkilerinde iki úekilde hakeme baúvurmak mümkündür. Ya uyuúmazlÕktan önce ticari
sözleúme yapÕlÕrken sözleúmeye konulacak özel bir tahkim úartÕ ile ya da uyuúmazlÕk çÕktÕktan sonra, uyuúmazlÕ÷Õn hakem marifetiyle çözülece÷ini öngören yazÕlÕ bir hakem anlaúmasÕ ile hakeme baúvurulabilir.
ølgili Kanun’un 50. vd. maddeleri arasÕnda yabancÕ hakem kararlarÕnÕn tenfizi
(icra edilmesi) usulü de düzenlemiú bulunmaktadÕr.
YabancÕ hakem kararlarÕnÕn Türkiye’de tenfiz edilebilmeleri için “mütekabiliyet”
unsurunun gerçekleúmiú olmasÕ aranmaktadÕr. MilletlerarasÕ planda görev yapan
bir hakem teúkilatÕnÕn hangi ülkeye ait oldu÷unu tespit etmek çok zor hatta bazen
imkansÕzdÕr. Bunun yanÕnda, yetkisini tamamen taraf iradelerinden alan bir hakem
kararÕnÕn tenfizini mütekabiliyet úartÕna ba÷lamak tahkim müessesesinin niteli÷i ile
de ba÷daúmamaktadÕr. Ancak, Türkiye 8.5.1991 gün ve 3731 sayÕlÕ Kanun ile ticari nitelikteki uyuúmazlÕklar açÕsÕndan verilen hakem kararlarÕnÕn uygulanmasÕ konusunda New York Sözleúmesi’nin tarafÕdÕr. Bu Sözleúme çerçevesinde, Sözleúmeye taraf ülkelerde verilen hakem kararlarÕ MÖHUK 50. vd. maddelerine göre
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de÷il, New York Sözleúmesi gere÷ince uygulanacaktÕr. Elektronik ortamda yapÕlan
ticaretten do÷an kanunlar ihtilafÕ sorunlarÕ da geleneksel olarak yapÕlan ticaretten
do÷an kanunlar ihtilafÕ sorunlarÕnÕn çözüm úekli ile aynÕ olmalÕdÕr. Çünkü elektronik ortamda yapÕlan ticaret nedeni ile ticari iúin niteli÷i de÷iúmemiú yalnÕzca ticari
iúin oluúum biçimi de÷iúmiútir. New York Sözleúmesi’nin hükümleri, ticari uyuúmazlÕklar konusunda Sözleúmeye taraf ülkelerde verilen hakem kararlarÕnÕn uygulanmasÕ için baúka koúul aramÕyor. 293
Netice olarak sözleúmeler alanÕnda irade özerkli÷i ilkesi egemen oldu÷undan,
kural olarak taraflar sözleúmenin ifa yerini ve sözleúmeye uygulanacak hukuku
seçme özgürlü÷üne sahiptirler. Taraflarca böyle bir seçim yapÕlmadÕ÷Õ takdirde, Ülkemiz Hukuku’nun uygulandÕ÷Õ durumlarda, internet ortamÕnda kurulan sözleúmelerin ifa yeri, di÷er sözleúmelerde oldu÷u gibi, Borçlar Kanunu 73. madde hükümlerine göre borcun ifa yeridir. Ancak internet ortamÕnda konulan bazÕ sözleúmelerde
ifa, elektronik veri aktarÕmÕ yolu ile de gerçekleútirilebilir. Sözleúme konusunu dijital ürünlerin oluúturdu÷u durumlarda, bilgisayardan bilgisayara “download” yöntemi
ile ifa gerçekleútirilmektedir. Bu durumda Türkiye bir ifa yeri oldu÷undan uyuúmazlÕ÷a Türk hukuku uygulanÕr.
MÖHUK, “Sözleúmeden Do÷an Borç øliúkilerinde Uygulanacak Hukuk”
baúlÕklÕ madde (mülga kanun madde 24) uyarÕnca ilk fÕkrada taraflarÕn açÕk olarak
seçecekleri hukuk yanÕnda örtülü olarak da seçim yapabilmeleri kabul edilmiútir.
økinci fÕkra ile taraflara sözleúmenin muayyen kÕsÕmlarÕna farklÕ hukuk seçerek uygulayabilmeleri kabul edilmiútir. Üçüncü fÕkra, hukuk seçiminin yapÕlaca÷Õ zamanÕ
belirtmekte ve üçüncü kiúilerin kazanÕlmÕú haklarÕ da koruma altÕna alÕnmaktadÕr.
Son fÕkrada daha önce “borcun ifa yeri” en sÕkÕ iliúkili hukuk olarak düzenlenmiú
iken, bu fÕkra ile “sözleúme ile en sÕkÕ iliúkili olan hukuk” ba÷lama kuralÕ olarak kabul edilmiútir294.
293

294

DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çalÕúma Grubu
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MÖHUK, Madde aúa÷Õdaki gibidir; “MADDE 24 (1) Sözleúmeden do÷an borç iliúkileri taraÀarÕn açÕk olarak seçtikleri hukuka tabidir. Sözleúme hükümlerinden veya halin
úartlarÕndan tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaúÕlabilen hukuk seçimi de geçerlidir.(2) TaraÀar, seçilen hukukun sözleúmenin tamamÕna veya bir kÕsmÕna uygulanaca÷ÕnÕ kararlaútÕrabilirler. (3) Hukuk seçimi taraÀarca her zaman yapÕlabilir veya de÷iútirilebilir. Sözleúmenin kurulmasÕndan sonraki hukuk seçimi, üçüncü kiúilerin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla, geriye etkili olarak geçerlidir. (4) TaraÀarÕn hukuk seçimi yapmamÕú
olmalarÕ halinde sözleúmeden do÷an iliúkiye, o sözleúmeyle en sÕkÕ iliúkili olan hukuk
uygulanÕr. Bu hukuk, karakteristik edim borçlusunun, sözleúmenin kuruluúu sÕrasÕndaki
mutad meskeni hukuku, ticari veya mesleki faaliyetler gere÷i kurulan sözleúmelerde karakteristik edim borçlusunun iúyeri, bulunmadÕ÷Õ takdirde yerleúim yeri hukuku, karakteristik edim borçlusunun birden çok iúyeri varsa söz konusu sözleúmeyle en sÕkÕ iliúki
içinde bulunan iúyeri hukuku olarak kabul edilir. Ancak halin bütün úartlarÕna göre sözleúmeyle daha sÕkÕ iliúkili bir hukukun bulunmasÕ halinde sözleúme, bu hukuka tabi olur.
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G.

İNTERNET ORTAMI VE E-TİCARETTE REKLAMLAR

Uygulamada en çok tartÕúÕlan hususlardan biri de internet yayÕncÕlÕ÷Õ ve e-ticarette
reklamlardÕr. Genel olarak radyo ve televizyon yayÕncÕlÕ÷Õnda reklamlara iliúkin sÕkÕ
hukuki düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Yine Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun ile yazÕlÕ basÕn ve her türlü ortamdaki reklamlara iliúkin sÕnÕrlayÕcÕ düzenlemeler yapÕlmÕútÕr.
Ancak savundu÷umuz görüúe göre internet de bir yayÕncÕlÕk oldu÷undan ve
e-ticaret sürekli geliúti÷inden; gerek bu ortamda verilen reklamlar ve gerekse ürün
tanÕtÕmlarÕ esnasÕnda hangi kurallar geçerli olacaktÕr? Sorunun cevabÕ Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun haksÕz rekabete iliúkin hükümleri, telif haklarÕ hakkÕnda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve en çok da Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’da verilmektedir.
Borçlar Kanunu madde 48’e göre; yanlÕú ilanlar yahut iyi niyet kurallarÕna karúÕ
hareketler ile müúterileri çeliúkiye düúen yahut bunlarÕ kaybetmek korkusuna maruz
olan kimse, bu fiillere son verilmesi için faili aleyhinde dava açar ve zararÕn tazminini talep edebilir.
Borçlar Kanunu madde 28 ise; di÷er bir tarafÕn hilesiyle sözleúme yapan tarafÕn
o sözleúme ile ba÷lÕ olmayaca÷ÕnÕ hükme ba÷lamÕútÕr.
Ticari iúlere ait olan haksÕz rekabet hakkÕnda Ticaret Kanunu hükümleri uygulanÕr. Bu konu bir sonraki bölümde ayrÕntÕlarÕyla ele alÕnmÕútÕr.
Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun 16. maddesine göre ticari reklam ve
ilânlarÕn kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kiúilik haklarÕna uygun, dürüst ve do÷ru olmalarÕ esastÕr. Tüketiciyi aldatÕcÕ, yanÕltÕcÕ veya onun tecrübe ve bilgi noksanlÕklarÕnÕ istismar edici, tüketicinin can ve mal
güvenli÷ini tehlikeye düúürücü, úiddet hareketlerini ve suç iúlemeyi özendirici, kamu
sa÷lÕ÷ÕnÕ bozucu, hastalarÕ, yaúlÕlarÕ, çocuklarÕ ve özürlüleri istismar edici reklam ve
ilânlar ve örtülü reklam yapÕlamaz. AynÕ ihtiyaçlarÕ karúÕlayan ya da aynÕ amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karúÕlaútÕrmalÕ reklamlarÕ yapÕlabilir. Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddialarÕ ispatla yükümlüdür. Reklam verenler,
reklamcÕlar ve mecra kuruluúlarÕ bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
Bu alanda Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ tarafÕndan çÕkarÕlan “Ticari Reklam ve
ølanlara øliúkin ølkeler ve Uygulama EsaslarÕna Dair Yönetmelik” in295 “Temel ølkeler” baúlÕklÕ 5. maddesine göre; reklamlarda úu temel ilkeler esas alÕnÕr.
-

295

Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, do÷ru ve dürüst olmalÕdÕr.
5718 sayÕlÕ Yeni MilletlerarasÕ Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkÕnda Kanun, Kabul Tarihi: 27.11.200, Resmi Gazete, 12.12.2007/ 26728.
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-

Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iú hayatÕnda ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalÕdÕr.

-

Reklamlar, güvenlik kurallarÕnÕn gözetilmedi÷i ve insan güvenli÷i açÕsÕndan tehlike oluúturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanÕmlama
içeremez.

-

Biçimi ve yayÕmlandÕ÷Õ mecra ne olursa olsun, bir reklamÕn “reklam” oldu÷u
açÕkça anlaúÕlmalÕdÕr. Bir reklam haber ve yorum ö÷eleri içeren bir mecrada
yayÕmlandÕ÷Õnda, “reklam” oldu÷u kolaylÕkla algÕlanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapÕlamaz.

-

Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algÕlama düzeyi ile reklamÕn tüketici
üzerindeki olasÕ etkisi göz önünde bulundurularak hazÕrlanÕr. Reklamdaki ana
vaadin istisnasÕ niteli÷indeki ifade ve/veya görüntülerin;
1) YazÕlÕ mecralarda, okunabilir büyüklükte yazÕlarak,
2) Görsel mecralarda, yalnÕzca sözle ve/veya okunabilirli÷ini sa÷lamak úartÕyla
yazÕlÕ olarak,
3) Sözlü mecralarda, anlaúÕlabilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur.

-

Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapÕlmamalÕdÕr.

-

Reklamlar, kiúilik haklarÕnÕ zedeleyici biçimde yapÕlamaz.

-

Reklamlar, önceden izin alÕnmadan hiç kimsenin özel veya sosyal hayatÕnÕ gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin
alÕnmadan bir kiúisel onay etkisi yansÕtacak úekilde görüntülenemez veya belirtilemez.

-

Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; úiddet hareketlerine yol açÕcÕ,
göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadÕúÕ veya kÕnanacak davranÕúlarÕ cesaretlendiremez.

-

Reklamlar, dil, din, Õrk, mezhep, felsefi düúünce ve cinsiyete dayalÕ ayrÕmcÕlÕk üzerine kurulamaz, ayrÕmcÕlÕ÷Õ destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar
edemez.

Bu genel hükümlerin dÕúÕnda reklamlara iliúkin úu sÕnÕrlamalarÕ da sayÕp, e-ticaret
yapanlarÕn bunlara uymasÕnda önemli yarar oldu÷unu belirtelim.
AynÕ Yönetmeli÷in “Çocuklara veya Reúit Olmayan Gençlere Yönelik Reklamlar” baúlÕklÕ 18. maddesinde; Çocuklara yönelik reklamlar; onlarÕn saflÕklarÕnÕ bilgi
eksikliklerini ve tecrübesizliklerini istismar edemez. Zihinsel, ahlaki, psikolojik ya da
fiziksel olarak zarar verebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez, úiddet unsurlarÕnÕ taúÕyamaz. Bir mala veya hizmete sahip olmalarÕnÕn ya da kullanmalarÕnÕn
veya yararlanmalarÕnÕn tek baúÕna yaúÕtlarÕna göre fiziksel, sosyal ve psikolojik bir
avantaj sa÷layaca÷ÕnÕ veya bu mala veya hizmete sahip olmamanÕn veya yararlanmamanÕn aksi yönde bir sonuç yarataca÷ÕnÕ ileri sürecek mesajlar içeremez.

219

Türkiye Bankalar Birli÷i
MalÕn veya hizmetin fiyatÕ veya gerçek de÷erinin yanlÕú bir biçimde algÕlanmasÕna
yol açacak úekilde verilemez. ReklamÕ yapÕlan malÕn veya hizmetin her aile bütçesine uygun oldu÷unu ifade edemez. MalÕn veya hizmetin kendilerine alÕnmasÕnÕ ya
da kiralanmasÕnÕ sa÷lamak üzere ana-babalarÕnÕ veya baúkalarÕnÕ ikna etmelerine
yönelik do÷rudan bir ça÷rÕyÕ içeremez. Tehlikeli durumlara sokabilecek veya tanÕmadÕklarÕ kiúilerle iliúki kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere girmeye
teúvik edebilecek hiçbir ifade ya da görsel sunum veya hemen eyleme yönlendirici, emredici ifadeler içeremez. Kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç
ve nesneleri kullanÕr veya oynarken gösteremez. Ana-babalarÕna, ö÷retmenlerine
veya di÷er kiúilere duydu÷u özel güveni kötüye kullanÕlmasÕna yönelik ifade veya
görsel sunumlar içeremez. Ana-baba ve ö÷retmenlerin otoritesini ve sorumluluk
duygusunu veya yargÕlarÕnÕ yahut zevklerini zayÕflatacak veya ortadan kaldÕracak
biçimde olamaz. Ana-babanÕn çocuklarÕna yönelik sevgi, úefkat, ba÷lÕlÕk gibi hassasiyetleri istismar edemez.
Reklamlar, kamu sa÷lÕ÷ÕnÕ bozucu nitelikte olamaz.
Reklamlar ahlaka uygunluk açÕsÕndan ayrÕca úu hususlara aykÕrÕ olamaz.
-

Genel ahlak kurallarÕna aykÕrÕ ifadeler ya da görüntüler içeremez.

-

Cinselli÷in istismarÕ ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taúÕyamaz.

-

Korku ve batÕl inançlara yer veremez.

-

Toplumun acÕma duygularÕnÕ istismar edecek úekilde, hasta bebek, çocuk, yaúlÕ
ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanÕlamaz.

-

HastalarÕn tedavi öncesi ve sonrasÕna ait görüntü veya ifadelere yer verilemez.

-

Yine reklamlar çevre koruma kurallarÕna uygun olacaktÕr.

BakanlÕk bu Yönetmelikte ek olarak ürün veya hizmetlere yönelik pazarlama tekniklerini uygulamak veya yarÕúmalar düzenlemek suretiyle yapÕlan satÕúlarÕ özendiren
reklamlarda ürün ve çekiliúle ilgili tüm ayrÕntÕlarÕn yer almasÕnÕ gerekli bulmuútur.
Yönetmelikte e-ticarete uygulanacak önemli bir düzenleme daha var. Ürün ve
hizmetlerin alÕm satÕmÕnÕn, kiralanmasÕnÕn reklama cevap veren kiúinin adresinde
gerçekleútirilece÷i ve sa÷lanaca÷Õ mesajÕnÕ veren reklam, do÷rudan satÕú reklamÕdÕr. Bu reklamlarda; reklama konu olan ürün ve/veya hizmetin tanÕmÕnÕn yapÕlmasÕ
ve fonksiyonlarÕnÕn ve satÕú fiyatÕnÕn açÕklanmasÕ, reklama cevap verenin adresine
ulaútÕrÕlaca÷Õ mesajÕnÕn verilmesi, satÕú temsilcilerinin adresine getirdikleri ürün veya
hizmeti geri çevirme hakkÕ oldu÷unun belirtilmesi zorunludur.
KarúÕlaútÕrma içeren reklamlarda, karúÕlaútÕrmanÕn yanÕltÕcÕ olmamasÕ ve dürüst rekabet ilkelerine uyulmasÕ zorunludur. KarúÕlaútÕrÕlan mal, hizmet veya marka
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adÕnÕn belirtilmemesi ve karúÕlaútÕrÕlan mal veya hizmetlerin aynÕ nitelikte ve özellikte olmasÕ veya aynÕ istek ve ihtiyaca cevap vermesi gereklidir.
TanÕklÕ reklamlar, gerçek olmayan ve tanÕklÕ÷Õna baúvurulan kiúinin tecrübesine dayanmayan hiçbir tanÕklÕk ya da onay ifadesine yer veremez veya atÕfta
bulunamaz. Do÷rulanabilir olgularla ilgili tanÕmlamalar ve tanÕklar, iddialar ya da
örnekli anlatÕmlar kanÕtlanmak zorundadÕr. Reklam verenler, bu ilkelerin uygulanÕúÕnÕ denetlemekle yetkili ve görevli olanlara böyle bir kanÕtÕ hemen göstermekle yükümlüdür.
Reklamlarda; bir baúka firma, úirket ya da kurumun adÕ veya amblem, logo ve
di÷er özgün kurumsal kimlik unsurlarÕ, tüketicinin aldanmasÕna yol açacak úekilde
kullanÕlamaz. Bir kiúi adÕnÕn veya bir baúka úirket ya da ürüne ait ticari unvan ve
simgenin, sahip oldu÷u ya da bir reklam kampanyasÕ ile sa÷lanmÕú bulunan itibardan, tüketiciyi yanÕltacak biçimde yararlanÕlamaz.
Reklamlar, hiçbir firmayÕ, hiçbir endüstriyel ya da ticari faaliyeti/mesle÷i, hiçbir
ürünü, aúa÷Õlayarak ya da alay konusu ederek veya benzer herhangi bir biçimde
kötüleyemez.
ùimdi de kÕsaca bu kurallara uyulmazsa ne olaca÷Õna iliúkin bilgi verelim. YukarÕda V.B.1. bölümünde saydÕ÷ÕmÕz ceza kanunlarÕnda oldu÷u gibi bu iúi yapanlar haksÕz rekabet suçlarÕ dÕúÕnda hürriyeti ba÷layÕcÕ cezalar almazlar. Ancak ticari
kurallar iúler ve maddi kayÕplar do÷ar.
ReklamlarÕn ve yayÕnlarÕnÕn kanunlara aykÕrÕ olmasÕ, tüketiciler aleyhine olmasÕ, haksÕz ve aldatÕcÕ özellikler taúÕmasÕ halinde bu iúten zarar gören, ilgili
kiúiler Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Reklam Kurulu’na baúvurabilirler. Kurul’a
ulaútÕrmak amacÕyla úikayetçiler dilekçelerini BakanlÕ÷Õn illerdeki müdürlüklerine
de verebilirler. Kurul kendili÷inden de harekete geçebilir. Kurul, ilgili reklamcÕ,
ürün sahibi ve yayÕncÕya savunma için süre verir. Üç gün bekler ve konuyu görüúmeye baúlar. Sonunda ilgililere Kanun’un 25. maddesine göre; ønternet yayÕnÕ tüm Dünya’yÕ kapsadÕ÷Õndan idari para cezasÕ, 2008 yÕlÕ için (63.453 TL)
reklamÕ durdurma veya reklamÕ düzeltme kararlarÕndan birini veya ikisini verir.
Bir yÕl içinde tekrarÕ halinde iki misli para cezasÕ verilir. Para cezalarÕna karúÕ
yedi gün içinde ødare Mahkemelerine baúvurulur. Yürütmeyi durdurma kararÕ
alÕnÕrsa cezanÕn ödemesi durur. Kurulun para cezasÕ kararÕ mahkemece iptal
edilirse ödenen para ilgiliye iade edilir. Burada internet yayÕncÕsÕ, açÕk olarak
anlaúÕlan kurala aykÕrÕ reklamÕ yayÕnladÕ÷Õ için para cezasÕndan sorumludur.
Yok, kurala aykÕrÕlÕk açÕk de÷ilse, o zaman sadece reklamÕn sahibi ve reklamÕ
hazÕrlayan sorumludur.
AldatÕcÕ ve haksÕz reklamlara karúÕ baúvurulabilecek bir baúka denetim kuruluúu Reklam Özdenetim Kurulu’dur. Medya kuruluúlarÕ, reklam verenler ve rek-
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lamcÕlarÕn a÷ÕrlÕklÕ temsil edildi÷i bu Kurul’a; tüketiciler, meslek kuruluúlarÕ, reklam
verenler, reklam ajanslarÕ ve mecralar baúvurabilir. YayÕndan itibaren üç ay içinde
bu baúvuru yapÕlmalÕdÕr. Özdenetim Kurulu, úikayeti inceledikten sonra;
-

reklamcÕ ve reklam verenden reklamÕn yayÕnÕnÕn durdurulmasÕ,

-

yayÕncÕnÕn reklamÕ yayÕndan kaldÕrmasÕ,

-

kamuoyuna açÕklama,

-

reklamÕn düzeltilmesi,

-

ürünün piyasadan çekilmesi veya etiket ya da ambalajÕn düzeltilmesi,

-

reklam verenden hatalÕ reklamÕn düzeltildi÷inin duyurulmasÕ

kararlarÕndan bir ya da birkaçÕnÕ alabilir. Bu kararlar öneri ve uzlaúma niteli÷indedir. Hapis ve para cezasÕ gibi zorlama yolu yoktur.
Yine e-ticaretle ilgili uygulamada karúÕlaúÕlan bir baúka konu piyango düzenlenmesidir. Piyango ve çekiliúleri Milli Piyango ødaresi’nden izin almadan tertip edenlerle, gerekli izni almakla birlikte, piyangolarÕ belirlenen kurallara uygun
gerçekleútirmeyenler, çekiliúleri yapmayanlar, çekiliú sonuçlarÕnÕ ilan etmeyenler
veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile çeúitli nedenlerle izni iptal edilenler,
masraflarÕ kendilerinden alÕnmak ya da teminatlarÕndan karúÕlanmak üzere ødarece, basÕn ve yayÕn organlarÕ kanalÕyla kamuoyuna duyurulur ve faaliyetleri ilgili il Valili÷i’nce durdurulur.
E-ticaretle ilgili sanal marketlerde satÕlan gÕda maddeleri reklamlarÕ ve sunumlarÕ hakkÕnda 5197 sayÕlÕ GÕdalarÕn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü HakkÕnda Kanun’da ve buna
ba÷lÕ Yönetmeliklerde geniú sÕnÕrlamalar vardÕr296.
ølaçlarÕ övme yolunda ve bunlara gerçekleúmeyecek iyileútirici özellikleri verme
veya mevcut iyileútirici tesirleri büyütmek suretiyle herhangi bir vasÕta ile reklam
yapÕlmasÕ yasaktÕr. 1262 sayÕlÕ øspençiyari Ve TÕbbi Müstahzarlar Kanunu (1928)
da ilaç reklâmlarÕnÕ düzenlemektedir (m.13): Sadece ürünü övmek amacÕyla ve
kendisinde bulunmayan úifa özelliklerinden söz edilerek veya var olan úifa özelli÷i abartÕlarak reklâm yapÕlmasÕ yasaklanmaktadÕr. Fakat “...hastalÕklarÕnda kullanÕlmasÕ faydalÕdÕr” türünden reklâm ve tanÕtÕm yapÕlabilir. AyrÕca, reçetesiz satÕlmasÕna izin verilmeyen ilaçlarÕn reklâmlarÕ, önceden Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õndan onay
alÕnarak sadece tÕbbi dergilerde yapÕlabilir. Bir ilacÕn bilimsel özellikleri ve de÷erini
anlatan filimler Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ’nÕn izni ile ve uygun görece÷i yerlerde gösterilebilir. 1262 sayÕlÕ Kanuna dayanarak çÕkarÕlan Beúeri TÕbbi Ürünlerin TanÕtÕm Faa296

Bkz. 5197 sayÕlÕ GÕdalarÕn Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü HakkÕnda Kanun, Kabul Tarihi: 27.05.2004, Resmi
Gazete: 05.06.2004/25483.
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liyetleri HakkÕnda Yönetmelik297tanÕ, tedavi ve fizyolojik fonksiyonlarÕ iyileútirmede
kullanÕlan beúeri tÕbbi ürünlerin topluma ve sa÷lÕk mesle÷i mensuplarÕna tanÕtÕmÕ
esaslarÕnÕ düzenlemektedir. Beúeri tÕbbi ürün tanÕtÕmÕ ve ilaç reklâmÕnÕ özel olarak
ve ayrÕntÕlÕ úekilde düzenleyen ve 2001/83-EC sayÕlÕ beúeri tÕbbi ürünler hakkÕndaki AB Direktifine paralel úekilde hazÕrlanan (m.18) bu Yönetmelik hükümlerine
daha yakÕndan bakmakta yarar vardÕr.
Yönetmeli÷e göre, reçetesiz satÕlan beúeri tÕbbi ürünlerin topluma, reçete
ile satÕlan beúeri tÕbbi ürünlerin sa÷lÕk mesle÷i mensuplarÕna tanÕtÕmÕ yapÕlabilir (m.5/a-b). “ølgili mevzuata göre ruhsatlandÕrÕlmamÕú ya da izin verilmemiú
hiç bir tÕbbi ürünün tanÕtÕmÕ yapÕlamaz” (m.6/I). TanÕtÕmda, gereksiz kullanÕma
yol açabilecek yanÕltÕcÕ ve abartÕlÕ ve do÷rulu÷u kanÕtlanmamÕú bilgiler kullanÕlamaz (m.6/IV). Klima, buzdolabÕ, so÷utucu, termos, otomobil aksesuarlarÕ,
saç kurutma makinesi, video ve televizyon gibi beúeri tÕbbi ürünlerle ilgisiz malzeme veya araçlar tanÕtÕm malzemeleri olarak kullanÕlamaz (m.6/V). Reçete
ile satÕlan ürünler ile psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ürünlerin topluma
tanÕtÕmÕ yapÕlamaz (m.7/II). BakanlÕk tarafÕndan onaylanan aúÕlama kampanyalarÕnda kullanÕlan ürünlerin topluma tanÕtÕmÕ yapÕlabilir (m.7/III). Tüberküloz,
cinsel yolla bulaúan hastalÕklar, ciddi enfeksiyon hastalÕklarÕ, kanser ve di÷er
tümör kaynaklÕ hastalÕklar, kronik uykusuzluk (insomnia), úeker hastalÕ÷Õ ve di÷er metabolik hastalÕklarda kullanÕlan ürünlerin topluma yönelik tanÕtÕmÕ yapÕlamaz (m.7/IV). Geri ödemesi yapÕlan tÕbbi ürünlerin halka tanÕtÕmÕ yapÕlamaz
(m.7/V). Reçete ile satÕlan beúeri tÕbbi ürünlerin, televizyonlar ve radyolar aracÕlÕ÷Õ ile tanÕtÕmÕ yapÕlamaz (m.7/VI). Hiç bir tÕbbi ürün promosyon amacÕyla
halka do÷rudan da÷ÕtÕlamaz (m.7/VII)298.
Özel ö÷retim kurumlarÕ ancak tanÕtÕcÕ mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Özel
ö÷retim kurumlarÕ valiliklerden izin alarak internette reklam ve tanÕtÕm yapabilir. Bu
kurumlar reklam ve ilanlarÕnda gerçe÷e aykÕrÕ beyanlarda bulunamazlar299.
Sermaye PiyasasÕ Kanunu’na göre; bu alandaki ilanlar ve açÕklamalar gerçe÷e
uymayan abartÕlmÕú veya yanÕltÕcÕ bilgileri içermeyece÷i gibi Kurul kaydÕna alÕnmanÕn resmi bir teminat olarak yorumlanmasÕna yol açacak açÕk veya dolaylÕ bir ifade
taúÕyamaz. Kurul yanÕltÕcÕ nitelikte gördü÷ü reklamlarÕ yasaklar300.
297
298

299
300

Resmi Gazete, 23.10.2003/25268.
Yahya Deryal; Sa÷lÕ÷Õn øyileútirilmesi ve Reklam Yasa÷Õ, http://www.haksay.org/¿les/
yahya15.doc (24.04.2010), ayrÕca bkz. B. Zakir Avúar- M. Elden; Reklam ve Reklam
MevzuatÕ, Piramit YayÕnlarÕ, Ankara, 2005, s.253.,380. Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye
sevk edilen Yeni RTÜK Yasa TasarÕsÕ’nÕn 12. maddesi ile ilaç ve tedavi ürünlerinin reklam ve tanÕtÕmÕ yasaklarÕnda “reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin belirli ilkelere dayanarak reklamÕnÕn yapÕlabilece÷i” biçiminde bir düzenleme getirilmek suretiyle bir esneklik getirilmektedir. Söz konusu tasarÕ metni için bkz: rtuk.org.tr
B. Z. Avúar, M. Elden; Reklam ve Reklam MevzuatÕ, s. 264.
B.Z. Avúar, M. Elden; Reklam ve Reklam MevzuatÕ, s. 179.
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Bankalar Kanunu’na göre, BankalarÕn ilan ve reklamlarÕ; tür, úekil, nitelik ve miktarlarÕ itibariyle Türkiye Bankalar Birli÷i tarafÕndan MüsteúarlÕ÷Õn uygun görüúü alÕnarak tespit olunan esas ve úartlara aykÕrÕ olamaz301.
4250 sayÕlÕ øspirto ve øspirtolu øçkiler ønhisarÕ Kanunu’nun 19. maddesi; alkol,
bira ve úarap dahil her çeúit alkollü içkinin televizyon, kablolu yayÕn, radyo ve kamu
yayÕn araçlarÕyla reklamÕnÕn yapÕlmasÕnÕ yasaklamÕútÕr. Bu yasa÷a uymayanlar altmÕú milyon TL’den altÕyüz milyon TL ye kadar a÷Õr para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕrlar.
Bu miktarlar Maliye BakanlÕ÷Õnca her yÕl belirlenen yeniden de÷erleme oranÕnda
artÕrÕlÕr. AyrÕca, bu fiili iúleyenlere ait iúyerlerinin bir aydan üç aya kadar kapatÕlmasÕna hükmolunur. Alkol ve Alkollü øçkilerin øç ve DÕú Ticaretine øliúkin Usul Ve
Esaslar HakkÕnda Yönetmelik’in 19. maddesi de alkollü içki yasa÷ÕnÕ úöyle tekrarlamÕútÕr. “Her çeúit alkol ve alkollü içkinin televizyon, kablolu yayÕn, radyo ve kamu
yayÕn araçlarÕ ile reklamÕnÕn yapÕlmasÕ yasaktÕr. Bunlar haricinde yapÕlacak reklam
ve tanÕtÕmÕn, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tÕbbi herhangi bir zararlÕ etki oluúturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanÕtarak ve tüketiciyi do÷ru bilgilendirerek marka seçimini kolaylaútÕrmaya yönelik olmasÕ gerekir.”
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü øçkiler PiyasasÕ Düzenleme Kurumu reklamlarla
ilgili bazÕ sÕnÕrlamalarÕ ise “Alkollü øçki ReklamlarÕnda Uyulacak ølkeler HakkÕnda
Tebli÷” ile düzenlemiútir302.
ønternette içki ve sigara satÕúÕ konusu da yasaklardan biridir. Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü øçkilerin Toptan ve Perakende SatÕúÕ ile SatÕú Belgelerine øliúkin Yönetmelik’in 12. maddesi gere÷ince, iúyerlerinden veya sanal bir iúyerinden
internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçlarÕ kullanÕlarak her
türlü tütün mamulü ve alkollü içki satÕúÕ ve bu yöntemle satÕlan ürünün kapÕda teslim edilmesi úeklindeki uygulamalar yapÕlamaz.
4207 SayÕlÕ Tütün Mamullerinin ZararlarÕnÕn Önlenmesine Dair Kanun’un 3.
maddesi gere÷ince tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanÕlarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanÕtÕmÕnÕn yapÕlmasÕ veya bunlarÕn kullanÕlmasÕnÕ teúvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktÕr. AynÕ
Kanun’un 7. maddesine göre de, bu yasa÷a aykÕrÕ hareket edenlere on milyon liradan beúyüz milyon liraya kadar a÷Õr para cezasÕ verilir. Tekerrür halinde bu cezanÕn yukarÕ haddine hükmolunur303.
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 14. maddesinde, internete vergi istisnasÕ tanÕnmadÕ÷Õndan úu anda pek örne÷i olmasa da ileride belediyelerden gelebilecek vergi
taleplerine hazÕrlÕklÕ olmakta fayda vardÕr.
301
302

303

B.Z. Avúar, M. Elden; Reklam ve Reklam MevzuatÕ, s. 189.
Bu konuda daha geniú bilgi için bkz: www.tutunalkolkurumu.gov.tr, B.Z. Avúar, M. Elden;
Reklam ve Reklam MevzuatÕ, s.365, 400., 404.
Reklamlarla ilgili tüm düzenleme, yasaklar ve mevzuat için Bkz. B. Zakir Avúar, M. Elden; Reklam ve Reklam MevzuatÕ, RTÜK YayÕnÕ, Ankara, 2004.
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ReklamlarÕ incelerken sÕk karúÕlaúÕlan spamming (junk mail) konusunda da
bazÕ bilgiler vermekte fayda görüyoruz. Hiçbir temas olmaksÕzÕn tartÕúma forumlarÕndan da÷ÕtÕlan listelerden ve web sayfalarÕndan elde edilen elektronik adreslere
alÕcÕnÕn talebi olmaksÕzÕn ara-sÕra büyük hacimlerde gönderilen ve ticari amaç taúÕyan e-postalara spam (yeni kullanÕlan bir terim olarak da junk mail) adÕ verilir.304
Ülkemizde bu alanda Elektronik Haberleúme Kanunu’nun 50. maddesinin 5.
fÕkrasÕnda belirtilen “Abonenin önceden izni alÕnmadan otomatik arama makineleri,
fakslar, elektronik posta, kÕsa mesaj gibi elektronik haberleúme vasÕtalarÕnÕn kullanÕlmasÕ suretiyle do÷rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi
gibi maksatlarla istek dÕúÕ haberleúme yapÕlmasÕ halinde, abone ve kullanÕcÕlara
gelen her bir mesajÕ bundan sonrasÕ için almayÕ reddetme hakkÕ kolay bir yolla ve
ücretsiz olarak sa÷lanÕr.”305 hükmü dÕúÕnda özel bir düzenleme olmamakla beraber
çeúitli kanunlarda yer alan genel hükümlerden yararlanarak spam yapanlara karúÕ
hukuki yollara baúvurulabilir. Henüz görüúlerin alÕnmasÕ aúamasÕnda olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Yasa TasarÕsÕ’nda da bu konu ele alÕnmakta ve spam
yollayanlara yönelik idari para cezasÕ verilmesi düzenlenmektedir306.Türk Ticaret
304

305

306

Tekin Memiú, Hukuki AçÕdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi (Spamming), www.hukukcu.
com, s.2.
Elektronik Haberleúme Kanunu; Kanun No. 5809, Kabul Tarihi: 5/11/2008, Resmi Gazete 10.11.2008/ SayÕsÕ: 27050 (mükerrer), Madde gerekçesinde istisna olarak esnaftacirlerin ticari faaliyetlerine iliúkin haberleúme ihtiyacÕnÕ göz önüne alarak, ilk iletiden sonra
reddetme hakkÕnÕn sa÷landÕ÷Õ belirtilmektedir. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 04.01.2010, s.8.
“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkÕnda Kanun TasarÕsÕ” 2009 yÕlÕ sonunda çeúitli
kurum ve kuruluúlarÕn görüúüne sunuldu. Bu tasarÕ ile Avrupa Birli÷i’nin 2000/31 sayÕlÕ
Elektronik Ticaret Direkti¿ne uyum sa÷lanmasÕ amaçlanÕyor. Avrupa Birli÷i E-Ticaret Direkti¿, bilgi toplumu alanÕnda hizmet verenlerin tâbi olacaklarÕ hükümleri ve sorumluluklarÕn yanÕsÕra, elektronik ortamda yapÕlacak sözleúme, iletiler, bilgilendirmeler ve kurallara iliúkin yükümlülükleri belirlemekte. Kanun tasarÕsÕnda, elektronik ticarete iliúkin ana
ilkeler düzenlenmiú, di÷er kanunlarda düzenlenen alanlara iki istisna haricinde de÷inilmemiú durumda. Bunlardan ilki, elektronik ticarete güvenin sa÷lanmasÕ ve dolayÕsÕ ile
yaygÕnlaúabilmesi için, elektronik ortamda úeffaÀÕk ve eriúilebilirli÷in sa÷lanmasÕ yaklaúÕmÕ ve bununla ilgili olarak öngörülen yükümlülükler. Bu yükümlülükler arasÕnda; elektronik hizmetin alÕcÕsÕnÕn satÕn alaca÷Õ mal ya da hizmeti tanÕyabilmesi, onu yanÕltabilecek bilgilerin önüne geçilmesi, sözleúmenin sonradan eriúilebilir kÕlÕnmasÕ ve hatalarÕn
sonradan düzeltilmesine imkan verilmesi gibi konular yer almakta. YasalaúmasÕ beklenen yeni tasarÕya göre, elektronik ortamda iúlem yapacak olan kiúiler, bir internet sitesinin kime ait oldu÷unu, ¿rma iletiúim bilgilerini, bu sitede nasÕl iúlem yapÕlaca÷ÕnÕ görebilmeli. Sözleúme metni, bu sözleúmeye daha sonra ne úekilde ulaúÕlabilece÷i bilgileri
kullanÕcÕlar ile açÕkça paylaúÕlmalÕ. Di÷er taraftan, elektronik ortamda yapÕlan iú, belirli
bir meslek grubunu iúaret ediyorsa (doktorlar, eczacÕlar gibi) ve bu meslek mensuplarÕnÕn uymakla yükümlü oldu÷u birtakÕm davranÕú kurallarÕ varsa, bu tür etik kurallara nereden ulaúÕlaca÷Õ sorusunun cevabÕna da web sitesi üzerinden eriúilebilir olmalÕ. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkÕnda Kanun TasarÕsÕnda yer alan ikinci önemli husus
ise istenmeyen (spam) e-posta ve SMS gönderilerine iliúkin. YasanÕn genel gerekçesinde Türkiye’nin istenmeyen elektronik postalarÕn yayÕldÕ÷Õ ülkelerin baúÕnda bulundu÷u
belirtilmiútir (Birinci sÕrada %11.9 ile Rusya, %8,0 ile Türkiye ikinci sÕradÕr. Ülkemiz in-
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Kanunu’nun haksÕz rekabete iliúkin hükümleri, mesaj veya iletide aldatÕcÕ unsurlarÕn bulunmasÕ ve iletiyi yollayanÕn tacir ve aynÕ sektörde olmasÕ halinde önleme
ve tazminat davalarÕ açÕlabilece÷ini düzenlemiútir. Fakat spam yollayan tacir de÷ilse Ticaret Kanunu’ndaki bu hükümlerden yararlanÕlamaz. Borçlar Kanunu’nun
48. maddesindeki “yanlÕú ilanlar yahut iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕ di÷er hareketler
ile müúterileri çeliúkiye düúen” iú sahipleri spamÕn durdurulmasÕ veya zararÕn tazmini davalarÕ açabilirler. Ancak bu davayÕ rekabet halindeki di÷er firma sahibi açabilir yoksa do÷rudan spam yollanan tüketici açamaz.
Spama maruz kalan kimselerin baúvurabilece÷i en etkili yol kanaatimizce Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕndaki Kanun’un 16. maddesidir. Bu maddeye göre, ticari reklam ve ilanlar genel ahlaka uygun, dürüst ve do÷ru olmasÕ gerekti÷inden
spamÕn dürüst ve do÷ru olmamasÕnÕ belirterek tüketici bu Kanun’a göre kurulmuú
Reklam Kuruluna ilgililerin cezalandÕrÕlmasÕ için baúvurabilir ve tezimize göre hareket ederse Reklam Kurulu milyarlÕk cezalarla caydÕrÕcÕ bir ortam yaratabilir.
Yine Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesine göre, kullanÕcÕlarÕn biliúim sistemlerine herhangi bir verinin yerleútirilmesi ile e-posta (e-mail) veya di÷er bilgilerin alÕnmasÕ ceza gerektirir. Yine Medeni Kanun’un 24 ve 25. maddesine göre kiúilik hakkÕ ihlali düúünülebilir. Borçlar Kanunu’nun 41. maddesindeki ahlaka aykÕrÕ
haksÕz fiil hükümleri spamlere karúÕ uygulanabilir.307
Kabahatler Kanunu’nun “rahatsÕz etme” baúlÕ÷Õ altÕndaki 37. maddesi gere÷ince; mal veya hizmet satmak için baúkalarÕnÕ rahatsÕz eden kiúi, elli Türk LirasÕ

307

ternet kullanÕcÕlarÕ istenmeyen e-postalarÕn da÷ÕtÕmÕna bilerek veya bilmeyerek aracÕlÕk
etmektedir. Bkz. TøB, http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri)
E-posta gönderimi için izin alÕnmasÕ konusunda, dünyada belirlenen iki sistem var. Bunlardan ilki önceden izin alma koúuluna dayanan “opt-in” di÷eri ise, herhangi bir mesajÕ
“bundan sonrasÕ için almayÕ reddetme hakkÕ” olarak tanÕmlanan “opt-out”. TasarÕda Avrupa Birli÷i’ne üyelik süreci ve uyum çalÕúmalarÕ göz önüne alÕnarak istek dÕúÕ elektronik iletiler ile ilgili bölüm önceden izin alma yöntemine göre hazÕrlanmÕú, yani mesajÕn
reddi yerine önceden izin alÕnmasÕ úartÕ getiriliyor. Buna paralel olarak, herhangi bir andan itibaren bu mesajlarÕ almama yolu ve bilgisi de kolay, eriúilebilir ve ücretsiz olmalÕ.
E-posta gönderimindeki tek istisna, tacir ve esnaÀara önceden izin alÕnmaksÕzÕn ticari
amaçla reklam gönderilebilir olmasÕ. Yeni yasa tasarÕsÕna göre, bu maddelere aykÕrÕ hareket edenlere uygulanacak idari para cezasÕ 100.000 TL’ye kadar çÕkabiliyor. Örne÷in
tasarÕ kapsamÕnda de÷iúiklik yapÕlan Haberleúme Kanunu’nun 50. maddesinin 5. fÕkrasÕna göre; “Abone ve kullanÕcÕlarla, önceden izinleri alÕnmaksÕzÕn otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kÕsa mesaj gibi elektronik haberleúme vasÕtalarÕnÕn kullanÕlmasÕ suretiyle do÷rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi
maksatlarla istek dÕúÕ haberleúme yapÕlamaz. Abone ve kullanÕcÕlara, verdikleri izni geri
alma hakkÕ kolay ve ücretsiz bir úekilde sa÷lanÕr. Bu maddeye aykÕrÕ hareket edenlere 10
bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezasÕ verilir. “http://74.125.77.132/search?q=
cache:khA8kJOiaoUJ:eticaret.garanti.com.tr/Pazarlama/E-posta-ve-SMS-icin-Izin-AlmaDonemi-Basliyor.aspx+opt-in+nedir&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&lr=lang_tr (23.02.2010).
Mustafa Topalo÷lu, Biliúim Hukuku, Adana, 2005, s. 186
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(YTL) idari para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Bu kabahat dolayÕsÕyla idari para cezasÕ
vermeye kolluk veya belediye zabÕta görevlileri yetkilidir.
AslÕnda Türk Hukuku açÕsÕndan ticari reklam ve tanÕtÕm amacÕndaki spam ile ilgili yasak getirmek ve kural koymak için uzun boylu u÷raúmaya gerek yoktur. Tüketicilerin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’un 16. maddesi gere÷ince, Reklam Kurulu
reklam kurallarÕnÕ belirlemekle görevli kÕlÕnmÕútÕr. Buna göre Kurul ve BakanlÕk,
reklâmlar hakkÕnda daha önce çÕkarÕlmÕú olan Yönetmeli÷e spam yasa÷Õ hakkÕnda
bir madde ekleyerek bu sorunu birkaç günde çözebilir. Uymayanlara karúÕ da milyarlÕk cezalarÕ iúletebilir. Ancak spamlar veya internet yoluyla yollanan reklâmlar Ülkemiz dÕúÕnda bir baúka ülke çÕkÕúlÕ ise Reklâm Kurulu bu alana bir úey yapamaz.
Bu yönde ilgili ülke mahkemelerine baúvurmakta yarar vardÕr. Kanada da Nexx adlÕ
úirketin çok sayÕda spam yollamasÕ dolayÕsÕyla açÕlan bir davada Nexx’in web sitesini host eden úirket sözleúmeyi feshetmiú ve bu davada Mahkeme spam’Õn Netik
( ønternetteki Etik) kurallarÕnÕ ihlal etti÷ini belirtmiútir.308 Burada özellikle eriúim, servis sa÷layÕcÕ veya bilgi depolayan internet úirketlerinin sözleúmelerine spam atma
yasa÷Õ yönünde özel hüküm ve aksi davranÕúa yüksek cezai úart koymalarÕ iúi kÕsa
yoldan çözecektir diye düúünüyoruz309. Zira böyle bir úikâyet olunca eriúim veya
servis sa÷layÕcÕ firma sözleúmeyi feshedip, cezai úartÕ ödetir ve ilgili tövbe eder.
Alman Hukukunda spam gönderme ile ilgili do÷rudan bir mevzuat düzenlemesi
olmamakla birlikte, YargÕ’ya yansÕyan úikâyetlerde mahkemeler ço÷u zaman genel
hükümlerden yararlanarak haksÕz rekabet veya kiúilik haklarÕna aykÕrÕlÕk nedeniyle
spamming’i hukuka aykÕrÕ bulmaktadÕr. Amerika’da ço÷u eyaletler özel kanunlar çÕkararak servis sa÷layÕcÕlara engelleme yükümlülü÷ü getirilmekte ve spam yapanlara ceza verilmesi yönünde hukuk kurallarÕ koymaktadÕrlar.310
Spam’Õn engellenmesi, e-posta adreslerinin izinsiz ele geçirilmesi ve cookie’ler
aracÕlÕ÷Õ ile izinsiz olarak kiúisel verilerin toplanmasÕ konusunda bazÕ yükümlülük308
309

310

Ali Osman Özdilek, s. 54 v.d.
ABD’de bir mahkeme bugüne kadar milyarlarca istenmeyen e-posta gönderen ve bu
yolla sahte ilaç reklamÕ yapan Lance Atkinson ve çetesini cezaya bo÷du.Genellikle reçeteli ilaç ve zayÕÀama hapÕ reklamÕ için milyarlarca izinsiz ve istenmeyen e-posta gönderen Yeni Zelanda’lÕ Atkinson ile ABD’deki suç orta÷Õ Jody Smith toplam 15 milyon dolar cezaya çarptÕrÕldÕ. HerbalKing adÕndaki illegal istenmeyen mesaj úebekesiyle iliúkisi
oldu÷u gerekçesiyle üç ¿rmaya da 4 milyon dolar ceza kesildi. ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafÕndan yÕllardÕr yürütülen soruúturma sonucunda HerbalKing úebekesinin
istenmeyen mesaj bombardÕmanÕ yaptÕ÷Õ, bu yolla yanÕltÕcÕ ürün bilgisi verip ilaç satÕúÕ
yaptÕ÷Õ ve kamu sa÷lÕ÷ÕnÕ tehlikeye attÕ÷Õ belirlendi. ùebekenin reklam e-postalarÕnda
ABD’deki bazÕ ilaçlarÕn ‘daha ucuz olan mudailleri’ duyuruluyor ve satÕlÕyordu. Ancak bu
ilaçlarÕn tamamÕ Hindistan’da üretilen, izin veya ruhsatÕ olmayan ve potansiyel sa÷lÕk riski
taúÕyan kimyasallar oldu÷u ortaya çÕkmÕútÕ. ùebekenin ABD’deki aya÷Õ olan Jody Smith,
ayrÕca sahte ve tehlikeli mal kaçakçÕlÕ÷Õndan da yargÕlanÕyor. Smith’in beú yÕl hapis cezasÕna çarptÕrÕlmasÕ yüksek olasÕlÕk. http://www.ntvmsnbc.com/id/25026928 (25.04.2010)
Tekin Memiú, s. 4.
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ler ve davranÕú kurallarÕ içeren Avrupa Konseyi’nin 23.02.1999 tarihinde kabul etti÷i “Bilgi øletiúim YollarÕnda Kiúisel Bilgilerin ToplanmasÕ ve øúleme Tabi TutulmasÕ
Do÷rultusunda Bireylerin KorunmasÕ KÕlavuzu” bu alandaki Reklâm Kurulu düzenlemelerine ve ISS’lere yükümlülük getiren Telekomünikasyon Kurulu düzenlemelerine esas teúkil edebilir.

H. HAKSIZ REKABET
Özellikle reklamcÕlarÕ ve kendi reklamÕnÕ yapan e- ticaretçileri ve site sahiplerini
ilgilendiren bir konu da budur. Her “sörfe” çÕktÕ÷ÕmÕzda; “bizim ürünümüz bir numara,
en çok biz hit alÕyoruz” diye tanÕtÕmlar ve yazÕlar görüyoruz. Bazen ilan, reklam ve
beyanlarda karúÕ tarafÕn ismi ya da ürünü gösterilerek “bu ürünü mü kullanÕyorsunuz, halbuki en iyisi bizimki” anlamÕna gelecek úeylere, bazen de cep telefonu gibi
bir ürünü bedava kullanmanÕn hilelerinin anlatÕldÕ÷Õ sitelere rastlÕyorum.
øúte öncelikle aynÕ sektörde bulunan tacirler arasÕnda bunlarÕ önlemek için, Türk
Ticaret Kanunu’nun 56. maddesinden itibaren haksÕz rekabet kurallarÕ belirtilmiútir.
57. maddeye göre; baúkalarÕnÕ, onlarÕn mallarÕnÕ, ürünlerini, faaliyetlerini, ticari iúlerini yanlÕú ve gereksiz sözlerle kötülemek, onlarÕn ahlaki ve mali yeterlili÷i hakkÕnda
gerçe÷e aykÕrÕ bilgi vermek veya kendisi hakkÕnda bu konularda yanlÕú ve yanÕltÕcÕ
bilgi vermek, imalat ve ticari sÕrlarÕ elde etmek ve açÕklamak, sÕr konularÕndan haksÕz faydalanmak ve baúkalarÕna açÕklamak ekonomik açÕdan haksÕz rekabettir.
Bu konuda rakip firmalar hakkÕnda internet ortamÕnda yayÕn yapÕlÕp, bir kiúinin
adÕ, firma adÕ veya ürünü kötülenirse veya kendi ürünü hakkÕnda yanlÕú bilgi verilirse hukuka aykÕrÕlÕ÷Õn tespiti, rekabetin önlenmesi, yanlÕú bilgilerin düzeltilmesi,
maddi ve manevi tazminat davalarÕ açÕlabilir.
Bu davalarÕn yanÕ sÕra ceza davasÕ da açÕlÕr. Bu haksÕz rekabet iúini internet
aracÕlÕ÷Õyla yapan yayÕncÕ ve suç ortaklarÕ Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre,
bir aydan bir yÕla kadar hapis ve para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕr. Bu konudaki kesinleúmiú mahkeme kararÕna ra÷men haksÕz rekabete devam edenler altÕ aydan az
olmamak üzere hapis ve para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕr.
HaksÕz rekabete u÷rayan kiúiler; önce savcÕlÕ÷a müracaat ederek, úikayette bulunurlar. SavcÕ iddianame ile davayÕ açÕnca, katÕlÕmcÕ olarak sanÕklarÕn cezalandÕrÕlmasÕna çalÕúÕrlar.
Bu davalar ö÷renmeden itibaren bir yÕl içinde açÕlÕr ve olayÕn üzerinden üç yÕl
geçmesiyle artÕk açÕlamaz. Yani zamanaúÕmÕna u÷rar.
HaksÕz rekabet konusundaki yukarÕda bahsetti÷imiz hukuki yollar ancak taraflar aynÕ sektördeki tacirlerse ve konu ticari iú ise uygulanabilir.
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Tacir olmayanlarÕn mesleklerini icra ederken yapmÕú olduklarÕ haksÕz rekabete
iliúkin Borçlar Kanunu’nun 48. maddesi uygulanÕr.311 Borçlar Kanunu’nun 48. maddesi “yanlÕú ilanlar yahut hüsnüniyet kaidelerine mugayir sair hareketler ile müúterileri tenakus eden yahut bunlarÕ gaip etmek korkusuna maruz olan kimse bu fiillere
hitam verilmesi için faili aleyhinde dava ikame ve failin hatasÕ vukuunda sebebiyet
verdi÷i zararÕn tazminini talep edebilir” demektedir.
HaksÕz rekabet davranÕúÕ bir reklam sonucu gerçekleúmiúse, reklamdan dolayÕ daha önce açÕkladÕ÷ÕmÕz Reklam Kurulu’nun verdi÷i para cezalarÕ da ek olarak verilebilir.
E÷er haksÕz rekabet do÷uran eylemler ve kiúiler uluslar arasÕ bir niteli÷e sahipse o zaman haksÕz fiil esasÕ kapsamÕ içinde (F.) Elektronik Ticarette Uygulanacak Hukuk ve (B.) Fikrî HaklarÕn KorunmasÕ ve Devletler Hususi Hukuku adlÕ bölümlerin incelenmesini tavsiye ediyoruz.
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Tekin Memiú, ønternette HaksÕz Rekabet, østanbul Barosu ønternet ve Hukuk Komisyonu,
2002 ønternet ve Hukuk Sempozyumu Bildirisi, s.5
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VI. Bölüm
Fikri Haklar ve İnternet

ønternet ortamÕnda fikirsel ve sanatsal ürünler çok sÕk kullanÕlmaktadÕr. Müzik
klibi ve úarkÕlarÕ, oyunlar, úiirler, filmler, romanlar, bilimsel yazÕlar, grafikler, foto÷raflar, projeler, resimler bilgisayar programlarÕ gibi eserler internet içeri÷inin belki yarÕsÕndan fazlasÕnÕ oluúturmaktadÕr.
Ülkemizde ve Dünya da internet aracÕlÕ÷Õ ile fikri mülkiyet haklarÕnÕn yo÷un
úekilde ihlal edildi÷i bir gerçektir. ønternet dÕúÕndaki araç ve yöntemlerle ihlaller
açÕsÕndan Ülkemizde çeúitli yargÕ kararlarÕ ile engelleyici örnekler ortaya çÕkmÕú
ve açÕlan davalarda bu alanda pek duraksama yaúanmamaktadÕr. Ancak iúin
içine internet girdi÷inde, yaúlarÕ, meslek kÕdemleri yüksek olan bazÕ yargÕçlarÕn
interneti ve uygulamalarÕnÕ bilmemesinden ötürü zaman zaman çeúitli sÕkÕntÕlar
çÕkmaktadÕr. Bu anlamda di÷er ülkelerdeki uygulamalar ülkemiz yargÕsÕna örnek
oluúturmaktadÕr.
Amerika’da SEGA bilgisayar oyunlarÕnÕn telif bedeli ödenmeden ve izinsiz bilgisayara indirilmesine olanak sa÷layan bir ilanÕn web sitesinin ilan panosunda yer
almasÕ üzerine açÕlan bir davada mahkeme, durumu bilmesine ra÷men engellemeyen ilan panosu operatörünü do÷rudan olmamakla birlikte yine de sorumlu tutmuútur. Yine Playboy ùirketi’nin hak sahibi oldu÷u foto÷raflarÕn internetteki yayÕnÕ
üzerine gösterim haklarÕnÕ ihlalden ilan operatörü sorumlu tutulmuútur.312
Avustralya’da Federal Mahkeme; mp3sfree.net sitesinde izinsiz mp3 yayÕnÕ
üzerine, Universal Müzik tarafÕndan açÕlan davada, bu siteye link veren ComPen
adlÕ internet servis sa÷layÕcÕ úirket ve iki çalÕúanÕnÕ telif hakkÕ ihlalinden dolayÕ sorumlu bulmuútur. YargÕç kararÕnda; ISP yi, fikri haklar ihlalini engelleme olana÷Õ oldu÷u halde, siteye linkle reklam karúÕlÕ÷Õ host olarak servis vermesinden, müzik
312

Ali Osman Özdilek, s.120 v.d.
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indirmeyi kolaylaútÕrmak ve ona yardÕm etmekten dolayÕ finansal olarak da yarar
sa÷ladÕ÷Õndan ve servisleri kesmek konusunda hÕzlÕ davranmadÕ÷Õndan dolayÕ sorumlu görmüútür.313
Yine Avustralya’da müzik úirketleri Kazaa adlÕ bir internet úirketini dava ederek; müzik ve filmler için dosya paylaúÕmÕna izin veren P2P sistemini kullanÕmda
tutarak bireysel kullanÕcÕlarÕn müzik eserleri telif haklarÕ ihlaline neden oldu÷unu
ve bu konuda gerekli önleyici önlemleri almayarak, kendilerini zarara u÷rattÕ÷ÕnÕ
ileri sürmüúlerdir. YapÕlan yargÕlama sonucu Federal Mahkeme; davalÕ Kaza ve
ona servisler sa÷layan Altnet adlÕ úirketi, telif hakkÕ ihlallerini gerekli filtreleme sistemleri koyarak önlemedi÷inden ve onlara izinsiz müzik dosyalarÕnÕ arama teknolojisi sa÷lamasÕndan dolayÕ sorumlu bularak, davalÕlarÕ bu ihlalleri önlemeye
mahkum etti.314
Danimarka’da Danimarka Video Birli÷i, DD adlÕ kuruluúa yine dosya paylaúÕm
hizmeti ile kullanÕcÕlarÕna telif hakkÕ ödemeden videolar içindeki filmlerin izinsiz kullanÕmÕna izin vermesinden dolayÕ dava açtÕ. Mahkeme; bu davada davalÕyÕ izinsiz
eserleri kendi bilgisayarÕna kopya ederek, umuma açÕk hale getirmesinden dolayÕ
yasadÕúÕ dosyalarÕ silmeye, davacÕlarÕn telif kaybÕ zararlarÕnÕ ve artan telif haklarÕ
ihlallerini denetleme masraflarÕnÕ karúÕlamaya mahkum etmiútir.315
Bu örneklerde görece÷imiz gibi, internet ortamÕndaki eser, veri tabanÕ ve yaratÕlarÕn nasÕl korunaca÷Õ önemlidir. Bu alanda Ülkemiz açÕsÕndan Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nda 1995, 2001, 2004, 2006 ve 2008 yÕllarÕnda yapÕlan de÷iúikliklerle ça÷daú bir koruma sa÷lanmÕútÕr diyebiliriz. Bu koruma iki alandadÕr. ølki tazminat ve yasaklama davalarÕ, ikincisi ise ceza hükümleri do÷rultusunda yapÕlan
korumadÕr. Bu ikili ayrÕm ile ilgili düzenlemeleri incelerken öncelikle internet içeri÷inin alt yapÕsÕnda kullanÕlan eser türlerine göre birkaç baúlÕk ile korumanÕn kapsamÕnÕ inceleyece÷iz.

A. İNTERNET İÇERİĞİNDE ESER, HAK SAHİPLİĞİ VE HAKLAR
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 1/B-a maddesindeki düzenlemesi ile “sahibinin hususiyetini taúÕyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayÕlan her nevi fikir ve (veya) sanat mahsulü”, eser olarak nitelendirilmiú ve sadece eser olan yaratÕlara çok geniú bir koruma sa÷lamÕú,
ek olarak da 83. maddesinden itibaren eser olarak görmedi÷i bir eserin ad ve alametleri ile ço÷altÕlmÕú nüshalarÕn úekilleri, iúaret, resim, ses, mektuplar, resim ve
portrelere sÕnÕrlÕ bir koruma sa÷lamÕútÕr.
313
314
315

www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/972.html
www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/1242.html
30.01.2006 BS 99-875/2004 nolu mahkeme kararÕ.
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Eser KavramÕ
Eser tanÕmÕndan yola çÕktÕ÷ÕmÕzda bir ürünün eser sayÕlabilmesi için; fikirsel veya
sanatsal bir eme÷in sonucu olmasÕ, yaratanÕnÕn özelliklerini taúÕmasÕ ve aúa÷Õda
belirtece÷imiz eser türlerinden birinin kapsamÕ içinde nitelendirilmesi gereklidir.
Kanunda fikir ve sanat eserleri ;
-

Dil ve yazÕ ile ifade edilen eserler,

-

Bilgisayar programlarÕ ve bunlarÕn hazÕrlÕk tasarÕmlarÕ,

-

Danslar, ve sözsüz sahne eserleri,

-

Teknik ve ilmi foto÷raflar, haritalar, planlar, krokiler,resimler, maketler, mimarlÕk
ve úehircilik ve sahne tasarÕmlarÕ olan ilim ve edebiyat eserleri,

-

Her nevi sözlü ve sözsüz besteler olan müzik eserleri,

-

Resimler, desenler, güzel yazÕlar, çeúitli maddelerin üzerine yapÕlan eserler, kaligrafi ve serigrafi,

-

Heykeller, kabartma ve oymalar,

-

MimarlÕk eserleri,

-

El iúleri, tekstil ve moda tasarÕmlarÕ,

-

Foto÷rafik eserler ve slaytlar,

-

Grafik eserler,

-

Karikatürler

-

Her tür tiplemeler olan güzel sanat eserleri,
Sinema eserleri,

-

Di÷er bir eserden yararlanÕlarak oluúturulan; tercümeler, roman, hikaye, úiir, piyes gibi bir eserden yararlanÕlarak oluúturulan bir baúka eser, musiki, güzel sanat, ilim ve edebiyat eserinden filme alÕnma ve radyo ve televizyonla yayÕna
müsait hale getirilenler, müzik aranjman ve tertipleri, külliyatlar, seçme ve toplamalar, bir eserin izah ve úerhi ile iúleyenin özelliklerini taúÕyan iúlenmeler ve
derlemeler úeklinde kategorize edilmekte ve örneklenmektedir 316.
Eserler Üzerindeki Haklar ve Hak Sahipleri

YukarÕda sayÕlan eserlerin sahibi olan yaratÕcÕlar manevi ve mali haklara sahiptirler.
316

Bkz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun NumarasÕ: 5846-Kanun Kabul Tarihi:
05/12/1951 Resmi Gazete Tarihi: 13/12/1951/ 7981. md. 1 ila 7.
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Eser sahiplerinin manevi haklarÕ; eseri istedi÷i zaman ve tarzda kamuya
sunma hakkÕ, eserin içeri÷i hakkÕnda bilgi verme hakkÕ, eserde adÕnÕ görme hakkÕ,
eserde de÷iúiklik yapÕlmasÕnÕ yasaklama hakkÕ ve eserin bütünlü÷ünü koruma hakkÕdÕr. Bu haklar eserin yaratÕcÕlarÕna ve Kanunun 19. maddesinde belirtilen mirasçÕlarÕna ait olup baúkalarÕna devredilemez. Ancak manevi haklarÕn kullanma yetkileri devredilebilir ve eserde de÷iúiklik yapÕlmasÕna izin verilebilir.317
Eser sahibinin mali haklarÕ ise; iúleme, ço÷altma, yayma, temsil (sunum), iúaret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip
haklarÕdÕr. ùimdi mali haklarÕ biraz daha açÕklayalÕm.
øúleme; di÷er bir eserden iúleme suretiyle faydalanma hakkÕdÕr (Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu madde 21).
Ço÷altma; bir eserin aslÕnÕ veya kopyalarÕnÕ, herhangi bir úekil veya yöntemle,
tamamen veya kÕsmen, do÷rudan veya dolaylÕ, geçici veya sürekli olarak arttÕrmaktÕr. Eserlerin aslÕndan ikinci bir kopyasÕnÕn çÕkarÕlmasÕ ya da eserin iúaret, ses
ve görüntü nakil ve tekrarÕna yarayan, bilinen ya da ileride geliútirilecek olan her
türlü araca kayÕt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayÕtlarÕ ile mimarlÕk eserlerine
ait plan, proje ve krokilerin uygulanmasÕ da ço÷altma sayÕlÕr. AynÕ kural, kabartma
ve delikli kalÕplar hakkÕnda da geçerlidir. Ço÷altma hakkÕ, bilgisayar programÕnÕn
geçici ço÷altÕlmasÕnÕ gerektirdi÷i ölçüde, programÕn yüklenmesi, görüntülenmesi,
çalÕútÕrÕlmasÕ, iletilmesi ve depolanmasÕ fiillerini de kapsar. (Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu madde 22)
Yayma; bir eserin aslÕnÕ veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕ, kiralamak, ödünç vermek, satÕúa çÕkarmak veya di÷er yollarla da÷Õtmak hakkÕdÕr. (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 23)
Temsil; bir eserden, onun asÕl veya iúlenmelerini do÷rudan do÷ruya yahut iúaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak,
oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkÕdÕr. (Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu madde 24)
Umuma øletim; bir eserin aslÕnÕ veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕ, radyo-televizyon,
uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayÕn yapan kuruluúlar vasÕtasÕyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere iúaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla yayÕnlanmasÕ ve yayÕnlanan eserlerin bu kuruluúlarÕn yayÕnlarÕndan
alÕnarak baúka yayÕn kuruluúlarÕ tarafÕndan yeniden yayÕnlanmasÕ, telli veya
telsiz araçlarla sunulmasÕ, gerçek kiúilerin seçtikleri yer ve zamanda eriúiminin sa÷lanmasÕ suretiyle umuma iletilmesi hakkÕdÕr. (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 25)
317

Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, østanbul, 2004, s.152-160.
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Manevi ve mali haklar münhasÕran eser sahiplerine ait olup, bu kiúilerden izin alÕnmadan kullanÕlamaz. Bu haklara iliúkin eser sahipleri izin verme
ve yasaklama hakkÕna sahiptir.
Bu saydÕ÷ÕmÕz haklar yaratÕcÕ olan eser sahipleri ve mirasçÕlarÕna ait olmakla
beraber, eser üzerinde “ba÷lantÕlÕ hak sahibi” olarak isimlendirilen bir baúka
grup da hak sahibidir. Bir eseri icra eden sanatçÕlar icralarÕ üzerinde, radyo ve
televizyon kuruluúlarÕ yayÕnlarÕ üzerinde, müzik ve sinema eserlerinin ilk defa tespitini sa÷layan yapÕmcÕlar da yapÕmlarÕ üzerinde aúa÷Õda saydÕ÷ÕmÕz eser sahibine ba÷lantÕlÕ haklara sahiptir ve bu haklarÕ kendi fiilleri do÷rultusunda kullanabilirler.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 80. maddesi gere÷ince icracÕ sanatçÕlar aúa÷Õda belirtilen haklara sahiptir:
(1) øcracÕ sanatçÕlar, mali haklardan ba÷ÕmsÕz olarak ve bu haklarÕ devretmelerinden sonra dahi, tespit edilmiú icralarÕ ile ilgili olarak uygulama úartlarÕnÕn gerektirdi÷i durumlar hariç, icralarÕnÕn sahibi olarak tanÕtÕlmalarÕnÕ ve icralarÕnÕn kendi
itibarlarÕnÕ zedeleyebilecek úekilde tahrif edilmesi ve bozulmasÕnÕn önlenmesini
talep etme hakkÕna sahiptirler.
(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icracÕ sanatçÕ, bu icranÕn tespit edilmesine, bu tespitin ço÷altÕlmasÕna, satÕlmasÕna, da÷ÕtÕlmasÕna,
kiralanmasÕna ve ödünç verilmesine, iúaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme
veya yasaklama hususunda münhasÕran hak sahibidir.
(3) øcracÕ sanatçÕ, yurt içinde henüz satÕúa çÕkmamÕú veya baúka yollarla da÷ÕtÕlmamÕú tespit edilmiú icralarÕnÕn, aslÕ veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn satÕú yoluyla
veya di÷er yollarla da÷ÕtÕlmasÕ hususunda izin verme veya yasaklama hakkÕna
sahiptir.
(4) øcracÕ sanatçÕ, tespit edilmiú icrasÕnÕn veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn telli veya
telsiz araçlarla satÕúÕ veya di÷er biçimlerde umuma da÷ÕtÕmÕna veya sunulmasÕna ve gerçek kiúilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasÕna ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkÕna sahiptir.
Umuma iletim yoluyla, icralarÕn da÷ÕtÕm ve sunulmasÕ icracÕ sanatçÕnÕn yayma
hakkÕnÕ ihlal etmez.
(5) øcracÕ sanatçÕlar bu haklarÕnÕ uygun bir bedel karúÕlÕ÷Õnda sözleúme ile yapÕmcÕya devredebilirler.
(6) øcranÕn, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu tarafÕndan gerçekleútirilmesi halinde, orkestra veya koroda yalnÕz úefin, tiyatro grubunda ise yalnÕz yönetmenin izni yeterlidir.
(7) Bir müteúebbisin giriúimi ile ve bir sözleúmeye dayanÕlarak gerçekleútirilen icralar için müteúebbisin de izninin alÕnmasÕ gereklidir.
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AynÕ maddeye göre; bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapÕmcÕlarÕ eser sahibinden ve icracÕ sanatçÕdan mali haklarÕ kullanma
yetkisini devraldÕktan sonra aúa÷Õda belirtilen haklara sahiptir.
(1) Eser sahibinin ve icracÕ sanatçÕnÕn izni ile yapÕlan tespitin, do÷rudan veya dolaylÕ olarak ço÷altÕlmasÕ, da÷ÕtÕlmasÕ, satÕlmasÕ, kiralanmasÕ ve kamuya ödünç
verilmesi hususlarÕnda izin verme veya yasaklama haklarÕ münhasÕran fonogram yapÕmcÕsÕna aittir. YapÕmcÕlar tespitlerinin iúaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme hususunda münhasÕran hak sahibidir.
(2) Fonogram yapÕmcÕsÕ, yurt içinde henüz satÕúa çÕkmamÕú veya baúka yollarla
da÷ÕtÕlmamÕú tespitlerinin aslÕnÕn veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn satÕú yoluyla
veya di÷er yollarla da÷ÕtÕlmasÕ hususunda izin verme ve yasaklama hakkÕna
sahiptir.
(3) Fonogram yapÕmcÕsÕ, icralarÕn tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satÕúÕ
veya di÷er biçimlerde umuma da÷ÕtÕlmasÕna veya sunulmasÕna ve gerçek kiúilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak suretiyle
umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkÕna sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin da÷ÕtÕm ve sunulmasÕ yapÕmcÕnÕn yayma hakkÕnÕ ihlâl
etmez.
Radyo-televizyon kuruluúlarÕ ise, gerçekleútirdikleri yayÕnlar üzerinde;
(1) YayÕnlarÕnÕn tespit edilmesine, di÷er yayÕn kuruluúlarÕnca eú zamanlÕ iletimine,
gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile da÷ÕtÕmÕna izin verme
veya yasaklama,
(2) Özel kullanÕmlar hariç olmak üzere, yayÕnlarÕnÕn herhangi bir teknik veya yöntemle, do÷rudan veya dolaylÕ bir úekilde ço÷altÕlmasÕna ve da÷ÕtÕmÕna izin verme
veya yasaklama,
(3) YayÕnlarÕnÕn umuma açÕk mahallerde iletiminin sa÷lanmasÕna izin verme veya
yasaklama,
(4) Tespit edilmiú yayÕnlarÕnÕn, gerçek kiúilerin seçtikleri yer ve zamanda yayÕnlarÕna ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak suretiyle umuma iletimine izin verme,
(5) Haberleúme uydularÕ üzerindeki veya kendilerine yöneltilmiú olan yayÕn sinyallerinin di÷er bir yayÕn kuruluúu veya kablo operatörü veya di÷er üçüncü kiúiler
tarafÕndan umuma iletilmesi ve úifreli yayÕnlarÕnÕn çözülmesine iliúkin izin verme
veya yasaklama,
hususlarÕnda münhasÕran hak sahibidirler.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesi film yapÕmcÕlarÕ ile ilgili olarak úu düzenlemeleri getirmiútir.
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Filmlerin ilk tespitini gerçekleútiren film yapÕmcÕsÕ, eser sahibinden ve icracÕ sanatçÕdan mali haklarÕ kullanma yetkisini devraldÕktan sonra aúa÷Õda belirtilen haklara sahiptir.
1) Eser sahibinin ve icracÕ sanatçÕnÕn izni ile yapÕlan tespitin, do÷rudan veya dolaylÕ olarak ço÷altÕlmasÕ, da÷ÕtÕlmasÕ, satÕlmasÕ, kiralanmasÕ ve kamuya ödünç
verilmesi hususlarÕnda izin verme veya yasaklama haklarÕ münhasÕran film yapÕmcÕsÕna aittir. YapÕmcÕlar tespitlerinin iúaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verine hususunda münhasÕran hak sahibidir.
2) Film yapÕmcÕsÕ, yurt içinde henüz satÕúa çÕkmamÕú veya baúka yollarla da÷ÕtÕlmamÕú film tespitlerinin aslÕnÕn veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn satÕú yoluyla veya
di÷er yollarla da÷ÕtÕlmasÕ hususunda izin verme ve yasaklama hakkÕna sahiptir.
3) Film yapÕmcÕsÕ, film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla satÕúÕ veya di÷er biçimlerde umuma da÷ÕtÕlmasÕna veya sunulmasÕna ve gerçek kiúilerin seçtikleri
yer ve zamanda tespitlerine ulaúÕlmasÕnÕ sa÷lamak suretiyle umuma iletimine
izin vermek veya yasaklamak hakkÕna sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitlerin da÷ÕtÕm ve sunulmasÕ yapÕmcÕnÕn yayma hakkÕnÕ ihlal etmez.
Bir sinema eserinde, ola÷an úekilde adÕ bulunan gerçek veya tüzel kiúi aksine
bir kanÕt bulunmadÕkça filmin ilk tespitini gerçekleútiren yapÕmcÕ olarak kabul edilir.
Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekleútiren yapÕmcÕya
mali haklarÕnÕ devrettikten sonra, sözleúmelerinde aksine veya özel bir hüküm bulunmadÕ÷Õ takdirde filmin dublajÕna veya alt yazÕ yazÕlmasÕna itiraz edemezler.
Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekleútiren yapÕmcÕ ile yaptÕ÷Õ sözleúmedeki hükümler saklÕ olmak kaydÕyla eserini yayÕmlama ve icra hakkÕnÕ muhafaza eder.
Eser ve ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinin dÕúÕnda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 18.
maddeye göre aralarÕndaki özel sözleúmeden veya iúin mahiyetinden aksi
anlaúÕlmadÕkça; memur, hizmetli ve iúçilerin iúlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunlarÕ çalÕútÕran ve tayin edenlerce kullanÕlÕr. Tüzel kiúilerin organlarÕ hakkÕnda da bu kural geçerlidir.
Eser sahipleri, ba÷lantÕlÕ hak sahipleri ve çalÕútÕran kiúiler; Kanun tarafÕndan kendilerine tanÕnan bu haklara iliúkin olarak devir ve lisans (ruhsat)
sözleúmeleri yapabilirler. Bu nedenle bir eseri kullanabilmek için eser sahibi, ba÷lantÕlÕ hak sahibi, çalÕútÕran veya izin verdi÷i, devretti÷i ve ruhsat ile
yetki verdi÷i kiúilerden yazÕlÕ izin alÕnmasÕ genel kuraldÕr. Ancak bu kuralÕn istisnalarÕ da vardÕr. Bu istisnalar yani eser sahibi veya yetkili kiúilerden izin alÕnmadan Kanunun öngördü÷ü çerçevede eseri kullanÕlabilme halleri ve kullanÕlabilen eserler úunlardÕr.
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-

Kamu yararÕ amacÕyla güvenlik ve adli amaçlarla foto÷raflarÕn kullanÕlmasÕ,

-

Mevzuat ve mahkeme kararlarÕ,

-

Nutuklar,

-

YayÕnlanmÕú eserlerin e÷itim ve ö÷retim kurumlarÕnda temsili,

-

E÷itim ve ö÷retim amacÕyla seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi,

-

BazÕ bölümlerin belli olacak úekilde kaynak gösterilerek iktibasÕ amacÕyla,

-

BasÕn veya radyo tarafÕndan umuma yayÕlmÕú bulunan günlük havadisler ve
haberler318,

-

BasÕn özetleri,

-

Haber ve bilgilendirme amacÕyla kullanÕm,

-

BazÕ sÕnÕrlamalarla güzel sanat eserlerini umumi mahallerde teúhiri.

Bu genel açÕklamalardan sonra gelelim fikri haklarla internetin kesiúme noktalarÕna. ønternet (web) sayfalarÕnÕn oluúturulmasÕnda fiziksel bir emek ve zamanÕn yanÕ
sÕra, zihinsel bir eme÷in harcandÕ÷Õ ve sanatsal yaratÕmlarda bulunuldu÷u her türlü
tartÕúmadan uzaktÕr. DolayÕsÕyla fikrî ve sanatsal çabanÕn ürünü olan internet sayfalarÕnÕn Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 1/B’de öngörülen di÷er úartlarÕ ihtiva
etmesi, özellikle “eser sahibinin hususiyetini taúÕmasÕ” ve böylece di÷er eserlerden ayrÕlmasÕ kaydÕyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÕndaki korumadan yararlanaca÷Õ úüphesizdir. KorumanÕn sa÷lanabilmesi için düúüncenin (ide),
internet ortamÕnda úekillenmiú olmasÕ yeterlidir.319
Bu aúamada ülkemizde internet yayÕncÕlÕ÷Õ alanÕnda ilk örneklerden biri olan
Rega adlÕ bir web sitesinde Resmi Gazete yayÕnlayan ùirkete karúÕ açÕlmÕú bir davada eser tartÕúÕlmÕú ve aúa÷Õdaki önemli karar verilmiútir.
DavacÕ vekili dava dilekçesinde: Resmi Gazete’nin Sureti Neúir ve MuamelatÕnÕn TarzÕ øcrasÕna Dair Yönetmelik’in 1. maddesi’ne göre Resmi Gazete’nin
her türlü vasÕta ile yayÕmlanma yetkisinin BaúbakanlÕk MevzuatÕ Geliútirme ve
YayÕn Genel Md.ne ait oldu÷u, ... davalÕ úirketin Resmi Gazete’yi web sayfasÕ
üzerinden ücretsiz olarak “http://www.rega.com.tr.” kodu ile internet adresinde
yayÕnlandÕ÷ÕnÕn ö÷renildi÷ini davalÕ úirketin hiçbir yetki ve sözleúmeye dayanmadan yapmÕú oldu÷u bu çalÕúmanÕn davacÕ kuruluúun Resmi Gazete abone
sayÕsÕnÕ olumsuz olarak etkileyece÷ini ve ayrÕca davacÕ kuruluú tarafÕndan ileride yürütülmesi düúünülen “Elektronik Resmi Gazete” abonelik çalÕúmalarÕnÕ
318

319

FSEK madde 37 eski BasÕn Kanunu’nun 15. maddesine atÕf yaparak, basÕnda yayÕnlanan haberlerde “özel çaba ile elde edilenler için 24 saat sonra kullanma sÕnÕrlamasÕna
uyulmasÕnÕ” istiyordu. Ancak BasÕn Kanunu de÷iúince eski 15. madde de ortadan kalktÕ,
bu yüzden bu kÕsmÕn de÷iútirilmesi gerekiyor. Belki yeni BasÕn Kanunu’nun 22. maddesine atÕf yapÕlabilir.
Sait Güran,vd., ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.35 vd.
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da aynÕ yönde etkileyece÷inin aúikar oldu÷unu, … ileri sürerek davalÕ úirketin Resmi Gazete’yi internet vasÕtasÕ ile yayÕmlamasÕnÕn önlenmesini talep ve
dava etmiútir...
Dava, davacÕ kuruluúça yayÕnlanan Resmi Gazete içeri÷inin davalÕ úirket tarafÕndan bilgisayar klavyesi ile, yeniden yazÕlmak suretiyle bilgisayar disketi üzerine yeniden tespit edilip ço÷altÕlÕp yayÕnlanmasÕndan oluúan tecavüzünün önlenmesi davasÕdÕr.
Bilirkiúi kurulu raporlarÕnda özetle, uyuúmazlÕkta … resen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. kurallarÕnÕn uygulanmasÕ gerekti÷ini, davacÕ kuruluúça Resmi Gazete
kapsamÕnda yayÕmlanan fikri ürünlerin bir kÕsmÕnÕn Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 2/1-b kapsamÕnda ilim ve edebiyat eseri, bir kÕsmÕnÕ da Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 6/b-11 uyarÕnca iúleme eser sayÕldÕ÷ÕnÕ, dava konusu yasal
mevzuat eserlere iliúkin eser sahipli÷i sÕfatÕnÕn Devlete ait oldu÷unu, davalÕnÕn eyleminin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. 84. madde ve 31. maddelerine göre hukuka aykÕrÕ nitelikte olmadÕ÷ÕnÕ ve dolayÕsÕyla davalÕnÕn dava konusu hukuka uygun
eyleminin önlenmesinin istenemeyece÷ini, davalÕ tarafça oluúturulan Elektronik
Resmi Gazete’nin sureti ile davacÕ tarafça yayÕnlanan Resmi Gazete nüshasÕ
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, davalÕ úirketin sayfa üstünde altÕnda veya yanlarda kullandÕ÷Õ reklam unsurlarÕnÕn veya davalÕ úirketin fikri ürününün “Elektronik
Resmi Gazete” olarak anÕlmasÕnÕn davacÕ kuruluúun veya Devletin manevi
haklarÕnÕ zedeleyecek nitelikte olmadÕ÷Õ bildirilmiú, ... raporlarÕnÕn do÷ru oldu÷unu belirtmiúlerdir…
DavalÕnÕn, Devleti temsil eden, davacÕ kuruluúça yayÕmlanan ve herkesin her
türlü úekilde faydalandÕ÷Õ “Resmi Gazete’nin içeri÷ini fotokopi, tarayÕcÕ, optik
okuyucu gibi kolaylÕk sa÷lanan araçlardan veya aynÕ vasÕtadan faydalanmak
suretiyle de÷il de emek, para ve zaman harcayarak “bilgisayar klavyesi ile
yeniden yazma” suretiyle ka÷Õt türünden olmayan disket, hard disk gibi unsurlar üzerine yeniden kendi müstakil tespitlerini ço÷altÕp, “elektronik ortam”
da “Elektronik Resmi Gazete” olarak ønternet ortamÕna aktarÕp yayÕmlamasÕ eyleminin hukuka aykÕrÕ nitelikte olmadÕ÷Õ gibi, davacÕ tacir olmadÕ÷Õndan özel hukuk
iliúkisi bakÕmÕndan haksÕz rekabetin varlÕ÷Õndan da söz edilemeyece÷i ve böylece
davacÕnÕn davasÕnÕ kanÕtlayamadÕ÷Õ kanaatine varÕlarak ... davacÕnÕn davasÕnÕn
reddine karar verildi.320
YukarÕdaki açÕklamamÕza ek olarak içeri÷in yanÕ sÕra, grafik tasarÕmÕnÕn da koruma kapsamÕnda oldu÷unun altÕnÕ çizelim. Ek olarak e÷er eser aynÕ zamanda bir
endüstriyel tasarÕm da oluúturuyorsa Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÕ dÕúÕnda da korunur.
320

KadÕköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1997/641 E. 1999/589 K. øúbu karar Yar. 11. H.D.
2000/2638E. 2000/5836 K. sayÕlÕ kararÕ ile onanmÕútÕr.
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ønternet ortamÕnda sunulanlar; metin, resim, grafik, bilgisayar programÕ gibi
her biri eser olan birçok unsurdan oluúmaktadÕr. Özellikle internet sayfalarÕnÕn
kaydedildi÷i bir bilgisayar programÕ olan HTML kaynak kodlarÕ Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu md. 2/1’ e göre, “her biçim altÕnda ifade edilen bilgisayar programlarÕ ve bir sonraki aúamada program sonucunu do÷urmasÕ koúuluyla bunlarÕn hazÕrlÕk tasarÕmlarÕ” oldu÷undan açÕkça “eser” kabul edilmiútir. Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 2. maddeye göre; e÷er oluúturulan içerik; ara yüze temel oluúturan düúünce ve ilkeleri de içine almak üzere bir bilgisayar programÕnÕn herhangi
bir ö÷esine temel oluúturan düúünce ve ilkelerden oluúuyorsa bu durumda eser
sayÕlmaz ve korumadan yararlanamaz. Bu arada Kanunda yapÕlan de÷iúiklikle
bilgisayar programÕ, arayüz ve araiúlerlik tanÕmlanmÕútÕr. Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre “ilim ve edebiyat eseri” olarak sÕnÕflandÕrÕlan bilgisayar programÕ; bir bilgisayar sisteminin özel bir iúlem veya görev yapmasÕnÕ sa÷layacak
bir úekilde düzene konulmuú bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluúum ve geliúimini sa÷layacak hazÕrlÕk çalÕúmalarÕdÕr. Arayüz; bilgisayarÕn donanÕm ve yazÕlÕm unsurlarÕ arasÕnda karúÕlÕklÕ etkilenme ve ba÷lantÕyÕ oluúturan program bölümleridir. Araiúlerlik; bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak
birlikte çalÕúmasÕ ve karúÕlÕklÕ etkilenmesi ve alÕúveriúi yapÕlan bilginin karúÕlÕklÕ
kullanÕm yetene÷idir. Bilgisayar programlarÕnda Anglo-Amerikan Hukuku’nda yaratÕcÕlar gerçek anlamda hak sahibi de÷illerdir. Sermayeye verilen önem gere÷i
úirketler bu programlarÕn hak sahibidirler.321
Birçok tür fikir ve sanat eserini aynÕ anda içinde barÕndÕran web sayfasÕnÕ iúleme eserin bir türü olan derleme eser olarak da kabul edebiliriz. Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 1/B maddesinin d bendinde “özgün eser üzerindeki haklar saklÕ
kalmak kaydÕyla, .. muhtevasÕ seçme ve düzenlemelerden oluúan ve bir düúünce
yaratÕcÕlÕ÷Õ sonucu olan eser” derleme eser olarak belirtilmiútir. øúte bu kapsama
uyan web sayfalarÕ da derleme eserdir. Bu açÕdan web sayfasÕ veya bütününde
web siteleri bir eser oldu÷undan bunun izinsiz olarak kÕsmen veya tamamen kullanÕlmasÕ da hukuka aykÕrÕ olur ve ileride belirtilen hukuki ve cezai yaptÕrÕmlarÕ gündeme getirir. Öte yandan internet web sayfasÕ, sitesi ve içeri÷inin eser sayÕlmasÕ
hakkÕndaki bir di÷er düzenleme de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 6/10 ve 11’de
bulunmaktadÕr. Buradaki ifadeye göre; bir bilgisayar programÕnÕn uyarlanmasÕ, düzenlenmesi veya herhangi bir de÷iúim yapÕlmasÕ “iúlenme eser” olarak kabul edilir
denmektedir. AyrÕca bu maddede “belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çÕkan ve bir araç
ile okunabilir veya di÷er biçimdeki veri tabanlarÕ –içindeki tek tek veri ve materyal
hariç-” yine iúlenme eser sayÕlÕr ve korumadan yararlanÕr.
Bu açÕklamalarÕn ardÕndan öncelikle web sitesinde yaratÕm aúamasÕndan
baúlayarak eser sahibi kimdir, haklarÕ nelerdir ve bu eser sahipli÷ine iliúkin
mali haklarÕn devrinde ne gibi hukuk kurallarÕ geçerlidir, onlarÕ inceleyelim.
321

A.Dietz, Copyright Protection for Computer Programs, UFøTA, 1989, s.68.
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 8. madde do÷rultusunda “bir eserin sahibi onu
meydana getirendir” ana kuralÕ ile eser sahipli÷i belirlenmektedir. Bu nedenle internet içeri÷i öncelikle onu yaratan kiúiye aittir. E÷er bu kiúi aynÕ zamanda site sahibi ise bir sorun yoktur. Ancak bu kiúi bu içeri÷i yaratÕrken müzik, resim, ilim veya
edebiyat eserlerini iúleyip ba÷ÕmsÕz bir eser olan “iúlenme eser” yaratÕyorsa, bu ba÷ÕmsÕz eser sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. madde do÷rultusunda
yazÕlÕ bir sözleúme ile izin almÕú olmalÕdÕr. Özellikle iúlenmelerde eserde de÷iúiklik
yapÕlacaksa bu manevi hak, mali haklara bir baúka üçüncü kiúi sahip olsa bile sadece yaratÕcÕ eser sahibine ait oldu÷undan bu alanda da yetki almak gereklidir.
Biraz daha karmaúÕk görünen ise; içeri÷in, sitenin ve ba÷ÕmsÕz bir eser olan
veri tabanÕnÕn üçüncü kiúilere çeúitli biçimlerde yaptÕrÕlmasÕdÕr.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 18. maddeye göre; site ve içerik yaratÕmÕ çalÕútÕran ve tayin eden olan gerçek veya tüzel kiúinin memuru, iúçisi veya hizmetlisi
tarafÕndan yapÕlmÕú olursa ve eserin üzerindeki haklarÕn iúçi veya hizmetli tarafÕndan kullanÕlaca÷Õ özel olarak bir sözleúme ile düzenlenmemiúse veya iúin mahiyetinden “bu eserler çalÕúanlarÕndÕr” úeklinde bir sonuç çÕkarÕlmasÕ mümkün de÷ilse, siteyi hazÕrlayan kiúi, eserin sahibi olmakla birlikte eserden kaynaklanan malî
haklar ve her türlü yararlanma, kullandÕrma ile devir haklarÕnÕ iúveren kullanÕr. Kanunda 2001 yÕlÕnda yapÕlan de÷iúiklikle eskiden mali haklar iúverene aitken, úimdi
sadece mali haklarÕ kullanma hakkÕ iúverene geçmiútir. Memur, iúçi veya çalÕúan
kavramÕ bazen iúin özelli÷ine göre de÷iúebilir. Erel’e göre sürekli bir iliúki olmaksÕzÕn vekalet, hizmet veya istisna iliúkisi de çalÕútÕranÕn mali haklarÕ kullanma yetkisine sahip oldu÷u çalÕúma iliúkileri olarak görülse bile, bizce kapsamÕ bu kadar
geniúletmemek gereklidir. 322
Site ve içerik, sahibi tarafÕndan aralarÕnda sürekli bir iú iliúkisi olmayan bir üçüncü
kiúiye, mesela bir bilgisayar úirketine veya yapÕm úirketine hazÕrlatÕlmÕú olabilir. Bu
durumda taraflarÕn arasÕnda yazÕlÕ sözleúme önem kazanÕr. Sözleúme ile bu haklar hazÕrlatana devredilmedikçe ya da lisans (ruhsat) verilmedikçe mali ve manevi
haklarÕ kullanma yetkisi yaratanlardadÕr. Bu cümlede söylendi÷i gibi, mali haklar
devir iúlemi veya lisans yoluyla ile devredilebilir. Burada eserin daha sonra güncellenmesi ise yeni “iúlenme eserler” do÷uraca÷Õndan ve eserde de÷iúiklik yapÕlmasÕ
sadece eser sahibinin manevi hakkÕ oldu÷undan bunun devri mümkün de÷ildir. Bu
sorunu aúmak için en azÕndan iúlenmeler hakkÕnda “eserde de÷iúiklik yapma” hakkÕnda yetki alÕnmasÕnda yarar vardÕr.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser sahipli÷i hakkÕnÕ de÷il, kullanma hakkÕnÕ
iúverene verirken Borçlar Kanunu’nun 385. maddesi iúçilerin yarattÕklarÕ eserlerde
do÷rudan haklarÕ iúverene vermektedir. 385. maddeye göre iúverenin tayin etti÷i
plan dairesinde bir eser meydana gelmiúse, eseri yaratanlar sözleúmedeki bedele
hak kazanÕr, bu eser üzerindeki haklar (telif haklarÕ) ise iúverene ait olur.
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ùafak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.81.
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Eser ve Tespit Üzerindeki HaklarÕn Devri
ùimdi tam burada ilerideki fikri ve sanatsal haklarda internet yoluyla umuma
iletimde hak sahibi kimdir tartÕúmalarÕna alt yapÕ sa÷lamak ve bu alanÕn meraklÕlarÕ için iúin teorik kÕsmÕ ile Hukuk’un genel prensiplerine girmekte yarar var. Bir fikir veya sanat eserini kullanabilmek için eser sahipleri veya mirasçÕlarÕ ile bir sözleúme yapmak gerekir. Bu kullanma yetkisi alÕmÕ iki taraflÕ sözleúme ile olabilece÷i
gibi eser veya hak sahibinin tek taraflÕ bir yazÕsÕ ile olabilir.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki mali haklar konusunda devir, ruhsat ve
izin úeklinde üç tip hak alÕmÕ söz konusudur323.
BunlarÕn ilki “devir”dir. Devir, devralanÕn devredilen mali haklara ait bütün haklarÕ kullanabilmesi, sözleúme ile engellenmemiúse söz konusu haklarÕ kÕsmen veya
tamamen devredebilmesi ve devralÕnanÕn üzerinde haklar tanÕyabilmesi demektir. Devirde devredilen hak artÕk devredenin malvarlÕ÷Õndan çÕkmaktadÕr. Bu
hakkÕ devralan kiúi “mutlak bir hak” almÕú olur324. Burada devredilen mali hak
artÕk devreden eser sahibinin malvarlÕ÷Õndan çÕktÕ÷Õndan, bu hakkÕn bir biçimde kÕsÕtlanmasÕ için mutlaka sözleúmede kÕsÕtlamaya iliúkin özel bir düzenleme gereklidir. E÷er bir kÕsÕtlama yoksa devralan kiúi eser sahibi gibi bu haklarÕ kullanabilir. Buradaki önemli úartlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. madde
gere÷ince devir iúleminin yazÕlÕ olmasÕ ve konularÕ olan haklarÕn ayrÕ ayrÕ gösterilmesidir. Çok istisnai olarak YargÕtay, Medeni Kanun (MK) 2. maddeye aykÕrÕ özel
durumlarda yazÕlÕ sözleúme úeklini bile aramamaktadÕr325.
YargÕtay kararlarÕ ve doktrinin üzerinde birleúti÷i konulardan biri mali haklara veya
manevi haklara iliúkin verilen yetki ve izinlerin tek tek sayÕlmasÕ gerekti÷idir326. “Mali
haklarÕ devrettim” ya da “bütün haklarÕmÕ devrettim” úeklindeki ibareler geçersizdir327.
323

324
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YargÕtay’Õn ruhsat ve devirin birbirinden farklÕ oldu÷una iliúkin geniú görüúü için bkz.
11.H.D. 26.04.1999, E. 1999/594, K. 1999/ 3250.
Mutlak haklar, hak sahibine hakkÕn konusu üzerinde do÷rudan bir egemenlik sa÷layan
ve bu nitelikleri itibarÕyla herkese karúÕ öne sürülüp, herkes tarafÕndan da ihlal olunabilecek haklardÕr. Mesela mutlak haklarÕn tipik bir örne÷ini teúkil eden mülkiyet hakkÕ,
malik olan úahsa mülkiyet konusu olan mal üzerinde baúka bir úahsÕn izin veya aracÕlÕ÷Õna gerek duymaksÕzÕn egemenlik kurma ve o maldan hukuk düzeninin sÕnÕrlarÕ içinde
yararlanma yetkisi sa÷lar. ùafak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.4.
M.Kemal O÷uzman, Özer Seliçi, Eúya Hukuku, østanbul, 1997, s. 6 ve Emre Gökyayla,
Telif HakkÕ ve Telif HakkÕnÕn Devri Sözleúmesi, Ankara, 2000, s.134.
11. H.D. 19.03.2001, E.2001/226, K. 2001/2031 ve 26.6.1997, E. 1997/2854, K.
1997/5116.
Tekinalp; s.171 ve YargÕtay 11.H.D., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338 …sözleúmede video çekimi ve yayÕn hakkÕ devredildi÷i belirtilmiú …televizyonda gösterim hakkÕnÕn verildi÷inden söz edilmemiútir… Sözleúmelerin TV yayÕn hakkÕnÕ da kapsadÕ÷Õ yolunda daha geniú bir yoruma tabi tutulmasÕ mümkün de÷ildir.
Ancak Kanun’a ve genel kabul görüúe ra÷men bazen bunun da istisnasÕ durumlar olabiliyor. 11. H.D. 01.10.1999, E.1999/1726, K. 1999/7358 …sözleúmedeki her türlü ma-
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Burada belirtilen saymanÕn yayma, ço÷altma veya umuma iletim gibi baúlÕklar halinde olmasÕ yetmektedir328. Yoksa ayrÕca ço÷altma için plak, kaset, CD, müzik klibi
gibi bir sayma veya umuma iletim için radyo, televizyon, internet gibi bir sayma gerekmemektedir. “Umuma iletim hakkÕnÕ devrettim” ibaresi tüm umuma iletim biçimlerini kapsar. YargÕtay bu açÕdan 11. H.D. 03.07.2000, E. 2000/5403, K. 2000/6334
sayÕlÕ kararÕyla “…hak sahibi mali hakkÕ her hangi bir sÕnÕrlama olmaksÕzÕn devredebilece÷i gibi...yani mali hakkÕn devrine iliúkin tasarruf iúleminin herhangi bir sÕnÕrlama olmaksÕzÕn devri mümkündür” demektedir.
YargÕtay’Õn bu yöndeki kararlarÕ uzun bir süredir istikrar göstermektedir329 ve devirin hukuki sonucu konusunda YargÕtay, 11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K.
1992/11246 sayÕlÕ kararÕyla “… davacÕnÕn eserleri üzerindeki kullanma, ço÷altma
ve yayma haklarÕnÕ içeren mali haklarÕ sözleúme ve taahhütnameler uyarÕnca süre
ve yer kÕsÕtlamasÕ olmaksÕzÕn davalÕya devretti÷inden (davacÕnÕn/eser sahibinin bu
eserler üzerinde artÕk) mali hakkÕ kalmadÕ÷Õ” sonucuna varmaktadÕr.
Ancak “devir” hukuki iúleminde “ço÷altma” veya “umuma iletim” yerine tek tek
ço÷altma için plak, CD, kaset sayÕlma sistemi ile sözleúme yapÕlmÕúsa; sayÕlmayan internet yoluyla iletim gibi di÷er haklar devirden istisna edilmiútir diye düúünmek gerekir. Bu görüúten yola çÕkarak, “plak, CD, v.s. ve di÷er yollarla ço÷altma
haklarÕnÕ devrettim” gibi bir ibare varsa internet de dahil olarak ço÷altma kavramÕna giren tüm mali haklar devredilmiútir kanaatindeyiz. Tekinalp de ço÷altma hakkÕna yer verildi÷inde teknik olarak bunun biçim ve yollarÕnÕn sayÕlmasÕna gerek olmadÕ÷Õ kanÕsÕndadÕr.330YargÕtay, 11. H.D., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567
sayÕlÕ kararÕnda “…müzik eserlerinin yayÕn hakkÕ dava dÕúÕ M’de iken tüm haklarÕn 1992 yÕlÕnda … devredildi÷i ve bu durumun müzik eseri iúletme belgesine úerh
edildi÷ini ... dava konusu eserler üzerinde davacÕnÕn komúu hak sahibi olarak mali
ve manevi haklarÕ bulundu÷u(na ve) … maddi tazminatÕn davalÕdan tahsiline…”
karar vermiútir. Burada di÷er bir önemli nokta, iúleme hakkÕnÕn, di÷er haklara iliúkin hakkÕn ismini sayarak devir sisteminden farklÕ düzenlendi÷idir. Yani “ço÷altma,
umuma iletim hakkÕmÕ devrettim” ibaresi gibi “iúleme hakkÕmÕ devrettim” deyip tüm
iúleme haklarÕnÕ devredemeyiz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 55. maddede “aksi

328

329

330

nevi ve mali hak sahibi mutlak surette úirkettir ibaresine ra÷men … diziler davalÕya teslim
edilmiú ve 29 bölüm olarak … yayÕnlanmÕú, böylece edimler ifa edildikten sonra sözleúmenin geçersizli÷ini ileri sürmenin MK.2 maddesine aykÕrÕ oldu÷u anlaúÕldÕ÷Õndan...
11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311 …ruhsatÕn.. tam ruhsat niteli÷inde oldu÷u ve bu nedenle eser sahibinin ço÷altma ve yayma haklarÕnÕ bu sözleúme yürürlükte
oldu÷u müddetçe bir baúka kiúi ve kuruluúa devredemeyece÷i… 11. H.D., 08.12.1992,
E. 1991/4907, K. 1992/11246 … davacÕnÕn eserleri üzerindeki kullanma, ço÷altma ve
yayma haklarÕnÕ içeren mali haklarÕ sözleúme ve taahhütnameler uyarÕnca süre ve yer
kÕsÕtlamasÕ olmaksÕzÕn davalÕya devretti÷inden…
11. H.D., 04.05.1998, E. 1998/1096 K. 1998/3035 ….1981 tarihli anlaúma ile ¿lmin dünya
üzerindeki her türlü gösterim hakkÕnÕn davacÕya devredildi÷i, … devrin FSEK 52. maddesine uygun oldu÷u gerekçesiyle davanÕn kabulüne …
Tekinalp, s. 171.
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kararlaútÕrÕlmÕú olmadÕkça mali bir hakkÕn devri veya bir ruhsatÕn verilmesi eserin
tercüme veya sair iúlenmelerine úamil de÷ildir” demektedir331.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre hak alÕmÕ türlerinin ikincisi “ruhsat” veya
“lisans”tÕr. Lisans; hakkÕn devredenin malvarlÕ÷ÕnÕ terk etmeden devralana o hakkÕn sadece kullanÕlmasÕ hakkÕnÕ tanÕmasÕdÕr. Bunun “devir”den farkÕ sadece spesifik hak veya haklarla ilgili kullanma yetkisi vermesidir. “Onbin adet kitap basÕmÕ”,
“internette iki yÕl umuma iletim”, “üç yÕl müddetle kaset, CD ve di÷er tüm teknik ve
dijital araçlarla ço÷altma” veya “sahibi oldu÷um besteyi web sitesi müzi÷i olarak
kullanma” gibi hak yetkilendirmeleri ya da kullanma yetkileri ruhsattÕr. Ruhsat; mali
hak sahibinin baúkalarÕna da aynÕ ruhsatÕ vermesine mani de÷ilse “basit ruhsat”tÕr.
Kanun veya sözleúmeden aksi anlaúÕlmadÕkça her ruhsat basit sayÕlÕr. Basit ruhsatlar hakkÕnda hasÕlat kirasÕna dair kurallar geçerlidir. Basit ruhsatlarÕn koúullarÕ varsa
feshi veya iptali mümkündür. E÷er devredilen mali haklar, yalnÕz bir kimseye
(yani devralana) mahsus oldu÷u takdirde “tam ruhsat”tÕr. Bu hukuki iúlem inhisaridir; yani devredilen haklar artÕk devredilen kiúinin tekelindedir ve eser sahibinden de artÕk ayrÕlmÕútÕr. Bu haliyle “tam ruhsat”, “devir” iúlemine benzer sonuçlarÕ do÷urur. Tam ruhsatlar hakkÕnda intifa hakkÕna dair hükümler uygulanÕr332.
YargÕtay’Õn tam ruhsatÕn sonuçlarÕna iliúkin kararlarÕnÕ úöyle sÕralayabiliriz. 11.
H.D. 11.03.1999, E.1999/9858, K. 1999/3423 “…tam ruhsat verilmiúse, ruhsat sahibinin fiilen mali hak sahibinden farkÕ yoktur…”, 11. H.D. 26.04.1999, E.1999/594,
K. 1999/3250 “…Tam ruhsatta, mali haklara ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat
sahibine devir edildi÷inden….tam ruhsatta….devir alan…. Markalar Kanunundaki
inhisarÕ lisans sahibi gibi…Aksinin kabulü halinde, eser sahibi ve komúu hak
sahibi tam ruhsatta mali hakkÕ kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine
devir etti÷inden, tam ruhsat sahibine dava hakkÕ tanÕnmamasÕ halinde eser ve
komúu hak korumasÕz kalacaktÕr.”
ønternette müzik ve sinema eserlerinin yayÕnÕnÕ ilgilendiren bir baúka konuya
daha teorik açÕdan de÷inmek gerekiyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde,
komúu hak sahipleri açÕsÕndan “eser sahibinin izniyle” ve “icracÕ sanatçÕnÕn izni
ile” ibareleri ile “izin” adÕnda üçüncü bir hak alÕmÕ yöntemi ortaya çÕkarmÕútÕr. Müzik yapÕmcÕsÕ veya film yapÕmcÕsÕ eser sahibi veya icracÕ sanatçÕdan ilk tespit hakkÕ
için bir izin almaktadÕr. Yine icracÕ sanatçÕ eser sahibinden icra için izin almaktadÕr.
Bu izinlerin hukuki kapsamÕnÕ tartÕúmakta fayda vardÕr. Bizim kanaatimize göre bu
izin, “devir” veya “ruhsat” de÷ildir. Bu hak alÕmÕ, alan kiúi açÕsÕndan “devir”e benzeyen hükümler taúÕyan mutlak hak niteli÷inde özel bir hukuki durumdur. Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddenin giriúinde belirtilen izin, mali haklarÕn tek
tek sayÕlmasÕnÕ gerektiren bir devir sözleúmesi de÷ildir. Bu izin sonucu icracÕ icrasÕnÕ ve fonogram yapÕmcÕsÕ fonogramÕnÕ oluúturur. Oluúturdu÷u anda da elinde
331

332

11.H.D., 27.12.1999, E. 1999/9039, K.1999/10796 …iúleme hakkÕnÕn tekrar devredilmesi için eser sahibinin muvafakatinin zorunlu bulundu÷u.
Tekinalp, s.212 v.d.
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tamamÕyla kendine ait, buna izin verenlerin bile hiçbir biçimde müdahale edemeyece÷i komúu hak içeren master kayÕt vardÕr. Bu kayÕt için daha önce izin verenler ya da mahkeme bile “sen haklarÕnÕ kullanmÕyorsun, kötüye kullanÕyorsun, bu
yüzden ses kaydÕnÕ/fonogramÕ bana ver” diyemez. Bu kayÕt kendi icrasÕ açÕsÕndan
icracÕ sanatçÕya ve/veya icracÕdan izni aldÕktan sonra fonogram yapÕmcÕsÕna aittir. øúin sonraki aúamasÕ mali haklara iliúkindir. Bu aúamada Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddede fonogram yapÕmcÕsÕnÕn haklarÕnÕn sayÕldÕ÷Õ (B) kÕsmÕnda
belirtilen mali haklarÕ kullanma yetkisinin “devir” alÕnmasÕ devreye girer. Her ne kadar burada “mali haklarÕ kullanma yetkisi” ibaresi yazÕlmÕúsa da burada “devir”
iúleminden bahsedilmektedir. Bu tip sözleúmeler “izin” iúlemi ile birleúik olarak
aynÕ sözleúme ile yapÕlmaktadÕr ve genellikle devir amacÕ ve iradesi taúÕmaktadÕr.
Bu sözleúmelerde ya mali haklar “iúleme, ço÷altma” úeklinde sayma yoluyla ayrÕntÕya girmeden devredilmekte veya “plak, kaset, CD ve benzerleri ile sonradan
çÕkacak di÷er tüm kayÕt araçlarÕna kaydÕyla ço÷altma, radyo, TV ve di÷er yollarla
yayÕn (umuma iletim)” gibi sÕnÕrlÕ olmayan sayma yöntemleriyle. Zaten bu izin ve
mali haklarÕ kullanma yetkisinin devri komúu hak sahiplerini, yukarÕda belirtti÷imiz
11. Daire kararlarÕnda belirtildi÷i üzere adeta mali haklar açÕsÕndan “eser sahibi”
hukuki durumuna eúit ve devirden üstün bir duruma getirmektedir. Bu halde internette bu müzik ve film eserlerinin yayÕnÕ için ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinin izni yeterlidir. Bu görüú aradaki sözleúmenin amacÕna bakÕlarak, “artÕk eser sahiplerinden
izin dahi almaya gerek yoktur” úeklinde geniúletilebilir. Bu görüúümüzün kanÕtÕ da
eser sahiplerinin hakkÕnÕ nitelerken kullanÕlan üstünlük ifadesi olan “münhasÕr”
kelimesinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddede komúu hak sahiplerinin
haklarÕ için aynen kullanÕlmasÕdÕr. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddedeki komúu hak sahiplerine icra ve yapÕmlarÕ üzerinde, eser sahibine karúÕ bile
kullanÕlabilen izin ve yasaklama hakkÕ verilmesi bu görüúümüzü desteklemektedir333. Bu konuda elimize geçen bir yargÕ kararÕnda hakim; “izin” kavramÕnÕ “devir”
ve “lisans”tan farklÕ yorumlayarak, icracÕ veya eser sahibi tarafÕndan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde gere÷ince kaset yapma izni verilen fonogram yapÕmcÕsÕnÕn mutlak bir hakkÕ aslen iktisap etti÷i, böyle bir izinden geri dönülmesinin
olanaksÕz oldu÷u, bu nitelikleri sebebiyle izin sahibi fonogram yapÕmcÕsÕnÕn sahip
oldu÷u haklarÕ üçüncü kiúiye devir için eser sahibi ve icracÕ sanatçÕdan izin almasÕ
gerekmeyece÷ini hüküm altÕna almÕútÕr.334
Buradan çÕkan bir baúka konu radyo, televizyon ve internette yayÕn gibi mali
haklarÕ devralan veya ruhsat alanlarÕn bu haklarÕ üçüncü kiúilere devrederken sÕnÕrlamalar olup olmadÕ÷ÕdÕr. E÷er Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 48. madde ile, ilk
333
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11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311 …ruhsatÕn.. tam ruhsat niteli÷inde oldu÷u ve bu nedenle eser sahibinin ço÷altma ve yayma haklarÕnÕ bu sözleúme yürürlükte
oldu÷u müddetçe bir baúka kiúi ve kuruluúa devredemeyece÷i…11.H.D., 12.12.1995, E.
1995/6393, K. 1995/9199 …dava konusu olan …úiiri tüm mali haklarÕ ile süresiz olarak
devir ve temlik etmiútir. Bu durumda davalÕ úirket en geniú bir biçimde bu haklarÕ kullanabilir ... Hal böyle olunca davacÕnÕn…úiiri için hiçbir hakkÕ kalmadÕ÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Ankara FSHHM E 2004/38 K 2005/79 15.02.2005
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fÕkradaki “devir” hukuki iúlemi yapÕlmÕúsa hak, eser sahibinin malvarlÕ÷Õndan çÕkÕp
devralanÕn malvarlÕ÷Õna girdi÷inden, bunun üçüncü kiúilere devri için tekrar dönüp
eser sahibinden izin almaya gerek yoktur. Sözleúmede üçüncü kiúilere devirde
hiçbir düzenleme yoksa yahut özellikle bir yasak koyulmamÕúsa böyledir. Ayiter’e
göre de iúlemeden baúka bir mali hakkÕn devrinde, eser sahibi mali hakkÕnÕ “A” ya
devretmiúse “A” eser sahibinden izin almadan “B”ye ve “B” yine eser sahibinden
izin almadan “C”ye devredebilir335.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 48. maddenin ikinci kÕsmÕndaki ruhsat iúlemi yapÕlmÕúsa o zaman durumu ikiye ayÕrmak gerekir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49.
maddenin düzenlemesi “eser sahibi veya mirasçÕlarÕndan mali bir hak veya böyle
bir hakkÕ kullanma ruhsatÕnÕ iktisap etmiú olan bir kimse, ancak bunlarÕn yazÕlÕ muvafakatiyle bu hakkÕ veya kullanma ruhsatÕnÕ di÷er birine devredebilir” demektedir.
Burada 49. madde “mali bir hak … ruhsatÕ” ve “mali bir hakkÕ kullanma ruhsatÕ” úeklinde iki tip ruhsat saymaktadÕr, 48. maddenin ilk fÕkrasÕndaki “devir” iúleminden bahsetmemektedir. Mali bir hakkÕ kullanma ruhsatÕna umuma iletim hakkÕnÕ
internet için alma verilebilir. Bu konuda çeúitli örnekler üzerinden düúünce üretilebilir. ølk örnekte eser sahibi sözleúmede ek bir madde ile çeúitli ihtimaller do÷rultusunda üçüncü kiúilere bu ruhsatÕ devir için izin vermiú olabilir, bu halde devir için
sorun yoktur. Bu devir veya devirler için toptan bir izin veya her biri için tek tek düzenleme yapÕlabilir336. økinci örnekte, sözleúmede üçüncü kiúilere devir konusunda
bir izin verildi÷i açÕkça belirtilmiyorsa; eser sahibi veya mirasçÕsÕndan A ùirketi ruhsat almÕúsa bunu B ùirketine devretmek için ayrÕca eser sahibinin yazÕlÕ muvafakatini iúlem öncesi almasÕ gerekir. B ùirketi yine yazÕlÕ muvafakatle C’ye ve yine yazÕlÕ muvafakat varsa C de D’ye devredebilir. Aksi takdirde A ùirketi, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 49. madde gere÷i mali hakkÕ veya kullanma yetkisini B’ye devredemez. Üçüncü örnekte ise, sözleúmede üçüncü kiúiler için devir yasa÷Õ olmasÕdÕr. Bu durumda devir imkânÕ bulunmamaktadÕr337.
Özünde bu konuda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49. madde düzenlemesi
hatalÕdÕr. Maddede tam ruhsat mÕ yoksa basit ruhsat mÕ kastediliyor sorusunun
cevabÕ açÕk de÷ildir. Bizce 49. madde sadece basit ruhsatlar için bu kuralÕ getirmelidir. Zira yukarÕda da açÕkladÕ÷ÕmÕz gibi “tam ruhsat”, “devir” hukuki sonucuna
yakÕn hukuki sonuçlarÕ devralan için sa÷lamaktadÕr. Nitekim YargÕtay bu konudaki
kararlarÕnda tam bir kararlÕlÕk göstermese de görüúümüze uygun kararlarÕ da vermektedir. YargÕtay 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4951, K. 2001/7904 sayÕlÕ kara335
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Nuúin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, 1981, s.209. ve 11.H.D., 12.12.1995,
E. 1995/6393, K. 1995/9199 …dava konusu olan …úiiri tüm mali haklarÕ ile süresiz olarak devir ve temlik etmiútir. Bu durumda davalÕ úirket en geniú bir biçimde bu haklarÕ kullanabilir ve baúkalarÕna devredebilir. Hal böyle olunca davacÕnÕn…úiiri için hiçbir hakkÕ
kalmadÕ÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr.
Burada bazÕ yazarlar eser sahibinden her bir devir için ayrÕ ayrÕ muvafakat alÕnmasÕnÕ
gerekli görmektedir ve toplu olarak alÕnmÕú devir iznini geçersiz bulmaktadÕr.
11. H.D. 27.04.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748
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rÕyla, ölenin sa÷lÕ÷Õnda eserle ilgili haklarÕnÕ devralan kiúilerin bu haklarÕ devretti÷i
kiúilerin haklarÕnÕn korunmasÕ gerekti÷ini ve bu haklarÕn artÕk ölenin terekesinden
çÕktÕ÷ÕnÕ söylemekte ve bizim “devir” ve “tam ruhsat” için ileri sürdü÷ümüz mutlak hak görüúümüzü desteklemektedir. Yine 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4928,
K. 2001/7866 sayÕlÕ kararÕyla “…1995 tarihli sözleúme ile….filmlerin SVMEK’dan
kaynaklanan haklarÕ(nÕn) film ve negatifleri ile birlikte Kanal … A.ù ‘ne devredildi÷i, sözleúmenin 5. maddesi gere÷ince mülkiyet haklarÕnÕn alÕnan úirkete gitti÷i,… iúletme haklarÕnÕn devir ve tescil iúlemleri yapÕlmak üzere yetkilendirildi÷i,
bu úekilde devralÕnan haklarÕnÕn Kanal … A.ù. tarafÕndan davalÕya (bir baúka
yayÕncÕ olan Y) verilmesi nedeniyle davacÕnÕn (filmlerin Kanal ..A.ù.’dan önceki hak sahibi olan X ùirketinin) tazminat talep hakkÕ bulunmadÕ÷Õ...” hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Fakat 11.H.D. 09.06.2003, E. 2003/499, K. 2003/6125 sayÕlÕ kararÕyla ise “…sözleúmede… eserin tüm yayÕn haklarÕnÕn bu davalÕya ait oldu÷unu
kabul etmiúse de, yayÕn haklarÕnÕn bu (bir baúka) davalÕya devretmesine muvafakati oldu÷una dair sözleúmede bir hükme yer verilmemiútir. Oysa eser sahibinin,
eserinin yayÕn hakkÕnÕ vermiú oldu÷u akdinin bu hakkÕ bir baúkasÕna devredilmesi
için… Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49. maddesi gere÷ince yazÕlÕ olarak muvafakatte bulunmasÕ gerekmekte olup…” tam ruhsata iliúkin devirde eser sahibinden
izin alÕnmasÕ gere÷ini belirtmiútir. Kanaatimizce YargÕtay basit ruhsatlar hakkÕnda
2003 tarihli kararÕnÕ uygulamalÕ ancak, tam ruhsatlar hakkÕnda 2003 tarihli bu uygulamasÕnÕ de÷iútirmelidir.
YukarÕda açÕklanan devir, tam ruhsat veya icracÕ sanatçÕdan alÕnan izin mali
haklar açÕsÕndan çok geniú kapsamlÕ olsa da, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
bazÕ hükümleri manevi haklar için izin verilen kiúiyi sÕnÕrlamaktadÕr. ønternet içeri÷i
ve tasarÕmÕ sürekli de÷iúikli÷i gerektirdi÷inden yukarÕda belirtti÷imiz gibi yaratÕcÕlarÕn yarattÕ÷Õ ana eserin ve veri tabanÕnÕn sürekli de÷iúikli÷i gerekmektedir. Eserde
de÷iúiklik yapma úeklindeki bu manevi hakkÕn devri mümkün olmasa bile “eserde
de÷iúiklik yapma” konusunda çoklu ve sÕnÕrsÕz yetki veya izin almak gerekir.
Burada alÕnan izin çok geniú kapsamlÕ olsa bile sÕnÕrlama söz konusudur. Zira,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 16. maddesi “eser sahibi kayÕtsÕz ve úartsÕz olarak
yazÕlÕ izin vermiú olsa bile eserin mahiyet ve özelliklerini bozan her türlü de÷iútirmeleri menedebilir, menetme yetkisinden bu hususta sözleúme yapÕlmÕú olsa bile
vazgeçmek hükümsüzdür” düzenlemesini içerir.
BazÕ durumlarda, servis sa÷layÕcÕ web sitesinin hazÕrlanmasÕnÕ da taahhüt eder.
Bu olasÕlÕkta ise, do÷al olarak çalÕútÕran ve tayin eden iliúkisi olmadÕ÷Õndan haklar
ve kullanma yetkisi servis sa÷layÕcÕ úirkete ait olacaktÕr. ùirket bu iúi bir üçüncü kiúiye yine çalÕútÕran ve tayin eden sÕfatÕ olmadan yaptÕrmÕú oldu÷undan ilgili haklar,
aksine bir sözleúme olmadÕkça hazÕrlayan yaratÕcÕ kiúiye ait olacaktÕr.
Sitenin sahibi tarafÕndan hazÕrlanmasÕ durumunda, site sahibi ile servis sa÷layÕcÕ arasÕnda yapÕlacak anlaúmanÕn düzenleyece÷i önemli alanlar vardÕr. Sitenin
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servis sa÷layÕcÕnÕn teknik yapÕsÕna, özellikle kullandÕ÷Õ yazÕlÕma (software) uyumlu
olmasÕ, bilhassa internet üzerinden iletiúim kurulmasÕnÕ sa÷layacak niteliklere sahip bulunmasÕ, tahsis edilen kapasiteyi taúmamasÕ, sistemin iúleyiúini zorlamamasÕ, sistemi a÷ÕrlaútÕrmamasÕ gerekir. AynÕ zamanda, servis sa÷layÕcÕnÕn destek verdi÷i di÷er web sitelerine de zarar verilmemesi icap eder. Sitenin içeri÷inin
cezaî sorumlulu÷u davet etmesi halinde de, úüphesiz sorumluluk site sahibine ait
olmalÕdÕr.338 Ancak bu siteye servis veren servis sa÷layÕcÕlarÕn da durumu ö÷renmesi halinde bu siteye servisi durdurmamasÕ halinde cezai sorumlulu÷u olabilece÷i de unutulmamalÕdÕr.
E-mail konusunda ise Türk Ceza Kanunu’ndaki ilk bölümlerde belirtti÷imiz maddeler haricinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 85. madde hükmünü dikkate almak
gerekir. AnÕlan madde; mektup, hatÕra ve benzeri yazÕlarÕn gerek bunlarÕ yazmÕú olan
kiúilerin ve gerekse muhataplarÕnÕn izni olmadan yayÕnlanmasÕnÕ yasaklamaktadÕr.
ùu halde, bir e-mail’in mektup benzeri oldu÷u düúünülürse yazanÕn veya muhatabÕnÕn rÕzasÕ olmadan bulundu÷u elektronik ortamdan alÕnarak yayÕnlanmasÕ ceza
ve tazminat sorumlulu÷unu gerektirecektir. 339 85. maddenin üçüncü fÕkrasÕnda birinci ve ikinci fÕkralara aykÕrÕlÕklar halinde, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi, Türk
Ceza Kanunu’nun, 134., 139., 140. maddeleri hükümlerinin uygulanaca÷Õ belirtilmiútir. Keza, maddenin birinci ve ikinci fÕkra hükümlerine göre yayÕnÕn caiz oldu÷u
hallerde de 4721 sayÕlÕ Kanun’un 24. maddesi hükmü saklÕ tutulmuútur.
ønternet sitelerinin içeri÷inde; úiir, hikaye, makale, deneme, bilgisayar programlarÕ gibi ilim ve edebiyat eserleri, bediî niteli÷i bulunmayan teknik ve bilimsel çizimler, sözlü ya da sözsüz musiki eserleri, güzel sanat eserleri, bunlarÕn resimleri, hatta
sinema eserlerinin kullanÕldÕ÷ÕnÕ görmekteyiz. Bu ba÷ÕmsÕz eserlerin internet ortamÕnda korunmasÕ sorunu gündeme gelmektedir. YukarÕda da belirtti÷imiz gibi site
ve içerikte kullanÕlan eserlerin, eser ve ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinden yazÕlÕ izin veya
lisans alÕnmadan kullanÕlmasÕ veya bunlarÕn iúlenmesi yoluyla “iúlenme”, “seçme
ve toplama eser” veya “külliyat” úeklinde yahut baúka biçimlerde ba÷ÕmsÕz eserlerin yaratÕlmasÕ mutlaka eser sahiplerinin iznini gerektirmektedir.
Bu anlamda bir örnek davayÕ özetleyelim. Ankara 5. Ticaret Mahkemesi’nin
1998/ 892 E. ve 2000/141 K. sayÕlÕ kararÕna göre, “Turkish Odyssey” adlÕ kitabÕn
ve web sitesinin sahibi dava açarak, sitede yer alan kendi eseri “Turistik Türkiye
HaritasÕ”nÕ izinsiz olarak kopyalayan ve baúkalarÕna e-posta úeklinde gönderen kiúiden tazminat istemiútir. YapÕlan yargÕlama sonucu harita eser olarak kabul edilmiú ve izinsiz olarak kopyalama ve baúkalarÕna gönderme hukuka aykÕrÕ bulunmuú ve ilgili manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmiútir.340
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Bu bölümde úu iki olasÕlÕ÷Õn birbirinden ayrÕ olarak incelenmesi ve de÷erlendirilmesi zorunludur. ølki, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu birinci madde hükmü kapsamÕna giren bir eserin hak sahibinin onayÕ ile internet ortamÕnda kullanÕcÕlara sunulmasÕ; ikincisi ise, üçüncü kiúilerin -yetkisiz olarak- fikri haklar açÕsÕndan korunan
bir eseri internet ortamÕnda kullanÕcÕlara sunmalarÕ.341

1. Eserin İnternet Ortamında Hak Sahibinin İzni ile Kullanıcılara Sunulması
O ana kadar hiçbir araçla kamuya sunulmamÕú olan ve sahibi veya birkaç sÕnÕrlÕ kiúinin bilgisinde olan bir eserin, veri tabanÕnÕn veya sitenin internet ortamÕna
aktarÕlmasÕ ve internet kullanÕcÕlarÕnÕn bilgilerine sunulmasÕ mali haklar açÕsÕndan
“ço÷altma” ve “umuma iletim” kapsamÕna girdi÷i gibi, manevi haklardan biri olan
“umuma arz” olarak da kabul edilir. Umuma arz yetkisi münhasÕran eser sahibine
aittir. Eser sahibi bu konuda ba÷lantÕlÕ hak sahiplerini veya üçüncü kiúileri de yetkilendirebilir ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 25. maddesi anlamÕnda umuma
iletimle ilgili mali haklarÕ devretmiú olabilir veya 80. madde gere÷ince ba÷lantÕlÕ hak
sahipleri yapÕmcÕlÕklarÕ ve tespitleri paralelinde bu haklara sahip olabilir.
Eserin, eser ve/veya ba÷lantÕlÕ hak sahibinin onayÕ ile (bizzat eser sahibi, mali
haklarÕ devralanÕn veya onun yetki veya izin verdi÷i bir üçüncü kiúi tarafÕndan) internet ortamÕna aktarÕlmasÕ, kesinlikle eser ve/veya ba÷lantÕlÕ hak sahibinin di÷er
manevi ve mali haklarÕndan feragat etti÷i anlamÕnÕ taúÕmayacaktÕr. ølke olarak eser
ve/veya ba÷lantÕlÕ hak sahibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kendisine sa÷ladÕ÷Õ di÷er bütün haklardan yararlanabilir. Ancak internet ortamÕndaki bir eserin
üçüncü kiúilerin (internet kullanÕcÕlarÕnÕn) müdahalesine oldukça açÕk olmasÕ ve
bu müdahaleye eser sahibinin -bir anlamda- izin vermesi, özellikle Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamÕndaki mali haklarÕn (özellikle ço÷altma ile umuma iletim
hakkÕnÕn) ve bu haklarÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna (özellikle tükenme ilkesi ile kiúisel kullanÕma) iliúkin istisnalarÕn kapsamÕnÕn belirlenmesi ve elektronik iletiúim açÕsÕndan
yeniden gözden geçirilmesi sorununu gündeme getirecektir. Bu çerçevede konuyu
inceleyen Ali Osman Özdemir’in ortaya attÕ÷Õ önemli bir soru vardÕr. Yazara göre;
eser sahibi yazÕlÕ izni ile eserin web sitesinde yayÕnÕna izin vermiúse, hakkÕn tüketilmesi ilkesi gere÷i eser sahibi yayma hakkÕndan vazgeçecek midir? Burada bu
izin verildi÷i anda internette sayÕ ve co÷rafi alan sÕnÕrlamasÕ olamadÕ÷Õndan eser
dijital ortamda sÕnÕrsÕz olarak yayÕlacaktÕr. Avrupa Toplulu÷u Adalet DivanÕ’nÕn kararlarÕna göre, hakkÕn tüketilmesi ilkesinin ve yayma hakkÕnÕn fiziki mallarda uygulanabilece÷i, ancak a÷lar üzerinde yapÕlan hizmet sunumlarÕnÕn bu ilke kapsamÕ
dÕúÕnda oldu÷u belirtilmektedir. Bu nedenle Yazar, eser sahibinin yayma hakkÕnÕn
devam etti÷ini ve onun izni olmadan da÷ÕtÕm yapÕlamayaca÷ÕnÕ belirtmektedir.342
Bize göre de eserin veya bir müzik ya da sinema ürününün internete sunulmasÕ
ve bu yolla dolaúmasÕ hak sahibinin mali haklarÕnÕn hukuka aykÕrÕ müdahalelere
341
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konu olabilece÷i anlamÕna gelmez. Teknolojik geliúme paralelinde digital right management (DRM) sÕnÕrlamasÕna uygun biçimde bu fikir ve sanat eserinin kullanÕcÕlar tarafÕndan nasÕl ve ne úartlarla kullanÕlaca÷Õ sÕnÕrlanabilir ve izinsiz yararlanmak isteyecek kiúilerin önü kapatÕlÕr.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. maddeye göre, ço÷altma hakkÕ münhasÕran
eser sahibine aittir. Eser sahibi bu hakkÕ bizzat kullanabilir veya mali haklarÕ kullanma bütünü içinde bir üçüncü kiúiye yetki verebilir. Eserlerin aslÕndan ikinci bir
kopyasÕnÕn çÕkarÕlmasÕ, eserin nakli veya tekrarÕna yarayacak úekilde kayÕt edilmesi
ço÷altma sayÕlÕr. E÷er amaç bunlarÕ ço÷altma ise, bunu sa÷lamak için yüklenme,
depolama ve iletme de ço÷altma kapsamÕndadÕr. Bu konuda Tekinalp, “Hukukun
sadece ço÷altma kavramÕna yer vermesi fakat ço÷altma teknikleri ve yollarÕnÕ saymamasÕ gerekir. Aksi halde teknik geliúmelerin yasadaki ço÷altma tanÕmÕnÕ dar bir
alana sÕkÕútÕrmasÕ tehlikesi ortaya çÕkar. ønternet yeni bir ço÷altma aracÕ olarak kullanÕlabilir. TanÕm sÕnÕrlayÕcÕ olmadÕ÷Õ için basmanÕn, kopyalamanÕn, tekrarlamanÕn
ve naklin oldu÷u her yerde –kural olarak- ço÷altma vardÕr” demektedir.343
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddeye göre icracÕ sanatçÕlar, müzik yapÕmcÕlarÕ, radyo ve televizyon kuruluúlarÕ ve film yapÕmcÕlarÕ da kendi tespitleri (icralarÕ, fonogramlarÕ, yayÕnlarÕ ve filmleri) açÕsÕndan internet üzerinden yapÕlan ço÷altmalar hakkÕnda izin vermek hak ve yetkisine sahiptirler.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 38. maddeye göre ise, baúkalarÕna sunulmamasÕ ve yayÕnlanmamak kaydÕyla internetteki bir programÕ, eseri veya ürünü úahsi
amaçla kullanma için ço÷altma; sadece parayla satÕlan programlardaki gibi sahibinin meúru menfaatine zarar vermeme úartÕyla hukuken olanaklÕdÕr.
Bilgisayar programlarÕ ve veri tabanlarÕ açÕsÕndan bir programÕ para ile satÕn
alan veya para ile satÕlamayan bir programÕ úahsi kullanÕm amacÕyla indiren kiúi
programÕn altÕnda yatan sistemi gözlemleyebilir ve tetkik edebilir. Bilgisayar programÕnÕn içindeki kodu ve kod formunu ço÷altma ise, ancak ara iúlerli÷i sa÷lamak
için mümkündür. Ancak bu ço÷altma, ara iúlerlik amacÕ dÕúÕnda, benzer bir programÕn geliútirilmesi, üretilmesi veya pazarlanmasÕ veya bu yönde bir faaliyet için
baúkalarÕna vermek amacÕyla ve nihayet para veya üyelik ile yararlanÕlÕyorsa bu
yararlanma ile çeliúir úekilde ve hak sahibinin zararÕna yapÕlamaz. Bu kuralÕ internetteki sitelerde sunulan eserlere ve veri tabanlarÕna da uyarlayabiliriz.
Eserini internet ortamÕnda kullanÕcÕlarÕn hizmetine sunan veya buna muvafakat eden eser sahibi, úahsi kullanÕm için bir müdahaleye izin vermiú kabul edilebilir. Ancak burada hak sahibinin meúru menfaati onu internette her bir kullanÕm için
para ile satmak ise, bu durumda úahsi kullanÕm, hak sahibinin meúru menfaatine
zarar verdi÷i için hukuka aykÕrÕlÕk söz konusu olur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
343
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38. maddeye ra÷men eser, kamuya sunulurken DRM sistemleri sonucunda dijital
ortamda kopyalama belirli úartlara, özellikle belirli bir ücret ödenmesi kaydÕna ba÷lanabilece÷i gibi, kopyalamayÕ önleyici teknolojik imkânlardan da yararlanÕlabilir.344
ùifrelerin kÕrÕlmasÕ veya bozulmasÕ ile süre veya sayÕ sÕnÕrlamalarÕn aksine yararlanma hukuka aykÕrÕ olur.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 25. maddeye göre, bir eserin aslÕnÕn veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn, dijital iletim de dahil olmak üzere yayÕnlanmasÕ ve yayÕnlanan
eserlerin bu kuruluúlarÕn yayÕnlarÕndan alÕnarak baúka yayÕn kuruluúlarÕ tarafÕndan
yeniden yayÕnlanmasÕ suretiyle umuma iletilmesi hakkÕ münhasÕran eser sahibine
aittir. Eser sahibi eserinin umuma da÷ÕtÕlmasÕna ve sunulmasÕna izin vermek veya
yasaklamak hakkÕna sahiptir. AyrÕca eser sahibi bu düzenlemenin yanÕ sÕra Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu 23. maddesine göre eserlerini kiralamak, satÕúa koymak ve
ödünç vermek gibi yayma hakkÕna da sahiptir. Bir eserin veya ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn kiralanmasÕ veya ödünç verilmesi úeklinde yayÕmÕ, eser sahibinin ço÷altma
hakkÕna zarar verecek úekilde eserin yaygÕn kopyalanmasÕna yol açamaz. Eser
sahibi bu düzenlemeler paralelinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde gere÷ince icracÕ sanatçÕya, müzik yapÕmcÕsÕna, radyo ve televizyon yayÕn úirketine
veya film yapÕmcÕsÕna bu eserin kaydÕ veya yayÕnÕ için hak devri yapmÕú ya da izin
vermiúse, verilen izin veya hak devri kapsamÕnda ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinden de
izin alÕnmak veya sadece devredilen yeni hak sahibinden izin alÕnmak zorundadÕr.
Bugün için radyo ve televizyon kuruluúlarÕ havadan ve uydudan yayÕn yanÕnda
internet üzerinden de yayÕn yapmaktadÕrlar. Bu sebeple Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 43. maddesi önemlidir. Buna göre, radyo-televizyon kuruluúlarÕ, uydu ve kablolu yayÕn kuruluúlarÕ ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararlanarak yayÕn ve/veya iletim yapacak kuruluúlar, yayÕnlarÕnda yararlanacaklarÕ opera,
bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuú eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadÕrlar. Bu kuruluúlar sahneye konmuú eserler dÕúÕnda kalan eser, icra, fonogram ve yapÕmlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52. maddeye
uygun sözleúme yaparak izin almak, söz konusu yayÕn ve/veya iletimlere iliúkin
ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandÕklarÕ eser, icra, fonogram ve yapÕmlara
iliúkin listeleri bu birliklere bildirmek zorundadÕrlar. Bu konuda kullanÕcÕ kuruluúlar
sÕnÕflandÕrmalara tabi tutulurlar. Bu sÕnÕflandÕrma do÷rultusunda meslek birlikleri tarifelerini açÕklarlar ve serbest sözleúme düzeni içinde meslek birlikleri ile kullanÕcÕ
kuruluúlar sözleúmeler yaparlar ve umuma iletim ve yayÕn için izin alÕrlar.
øúte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapÕlan bu düzenlemeler do÷rultusunda
eser sahibi veya ba÷lantÕlÕ hak sahibinin eser veya tespitleri eser sahibinden veya
mirasçÕlarÕ yahut hak devretti÷i di÷er kiúilerden izin alÕnarak hukuka uygun biçimde
internetten yayÕnlanabilir.
344
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Ancak belirtelim ki, eser ve/veya ba÷lantÕlÕ hak sahibi, mirasçÕlarÕ veya yetkili
mali haklarÕ devralmÕú hak sahibinden hiç izin alÕnmadan fikir ve sanat eserleri kullanÕlmÕú, bunlardan yararlanÕlmÕúsa ya da izin alÕnmakla beraber bu iznin kapsamÕ
aúÕlmÕúsa aúa÷Õdaki bölümde belirtilen hukuki ve cezai sonuçlar ortaya çÕkar.

2. Eserin İnternet Ortamında Sahibinin Rızası Alınmadan
Kullanıcılara Sunulması ve Yasal Başvuru Yolları
Bir eserin veya eserden yapÕlan bir tespitin, eser ve/veya ba÷lantÕlÕ hak sahibinin onayÕ olmaksÕzÕn internet ortamÕna taúÕnmasÕ ve umuma iletilmesi úüphesiz
eser ve hak sahibinin hem manevi, hem de mali haklarÕnÕn, özellikle ço÷altma ve
umuma iletim haklarÕnÕn ihlâli anlamÕnÕ taúÕyacaktÕr. YargÕtay 11. H.D. 30.09.2004
tarih ve E. 2003/14384 K. 2004/9074 sayÕlÕ kararÕnda; davacÕlara ait “Atatürk” adlÕ
belgesel CD-ROM nitelikli eserin izinsiz olarak davalÕlara ait internet web sayfalarÕnda yayÕnÕ karúÕsÕnda Mahkeme, davalÕ yanÕn Atatürk’ün tüm yaúam ve devrimlerinin alenileúti÷ini, kendi yayÕnlarÕnÕn benzerlik göstermesinin do÷al olup, iktibastan söz edilemeyece÷ini, yayÕnÕn e÷itim ve tanÕtÕm amaçlÕ oldu÷unu belirten
savunmasÕnÕ hukuka uygun bulmamÕú ve davalÕyÕ maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm eden yerel mahkeme kararÕnÕ yalnÕz manevi tazminatÕn nedenlerini açÕklamadÕ÷Õndan bozmuútur.
Bilindi÷i gibi internet bir a÷ sistemidir. Ama bu a÷ sisteminde bilgi paylaúacak ya
da iletiúim kuracak, bilgi iúleyen ve depolayan araçlara ihtiyaç vardÕr. Ça÷lar önce
hesap makinesi ile baúlayan bu süreç bilgisayarÕn bulunmasÕ ile en yüksek noktasÕnÕ bulmuú ve bilgisayar di÷er araçlarÕn fonksiyonlarÕ ile birleúerek, bugün her
biri aslÕnda birer bilgisayar olan; palm, cep telefonu, oyun konsolu, ev kumanda
sistemleri, kamera, geliúmiú televizyon, notebook gibi melez cihazlarla varlÕ÷ÕnÕ
sürdürmüútür. Tekrar söylersek; bu cihazlarÕn büyükannesi de evlerimizde ve iúyerlerimizde kullandÕ÷ÕmÕz bilgisayarlardÕr. AslÕnda fikir ve sanat eserleri açÕsÕndan öncelikle bu bilgisayar ve melez bilgisayarlarda kullanÕlan iúletim sistemleri
ve programlarÕn izinsiz kullanÕmÕnÕ incelemek gerekiyor. Bu konuda ilk düzenleme
Amerika’da Computer Software Copyright Act ile 1980 yÕlÕnda ortaya çÕkmÕú, Avrupa Birli÷i’ndeki 1991 yÕlÕnda çÕkan Bilgisayar ProgramlarÕnÕn KorunmasÕ HakkÕndaki Yönerge ile bize hayli yaklaúmÕú ve nihayet 1995 yÕlÕnda bizim Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’na da konulmuútur. Hukuki sürecin uygulamasÕna baktÕ÷ÕmÕzda
1987 yÕlÕna kadar Microsoft’un davalarda liderlik yaptÕ÷ÕnÕ bu do÷rultuda haksÕz
rekabet ve fikri haklar sistemleri do÷rultusunda korumalar oldu÷unu görmekteyiz.
1987 yÕlÕnda Amerika’da bir diú laboratuarÕnÕn yönetimi ile ilgili bir programÕn taklit
edildi÷i iddiasÕyla açÕlan bir davanÕn kararÕnda “bir programÕn düúüncesinin farklÕ
biçimlerde ifade edilebilmesine imkân oldu÷u takdirde program kodu de÷il, programÕn yapÕsÕ koruma konusunu oluúturur, bu nedenle de benzer yapÕdaki programlar arasÕnda benzerlik kaçÕnÕlmazdÕr” denilerek dava reddedilmiútir. Avrupa’da
1988 yÕlÕnda 900 satÕrlÕk özgün bir bilgisayar programÕndan 43 satÕrlÕk bir kÕsmÕnÕn
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hatalarÕ da dahil olmak üzere alÕnmasÕyla yapÕlan bir programÕn ilk programa tecavüz oluúturdu÷una karar verilmiútir.345
Türk Hukuku uygulamasÕna baktÕ÷ÕmÕzda bu konudaki mahkeme kararlarÕ artÕk istikrar kazanmÕútÕr. YargÕtay, “Logo” adlÕ muhasebe programlarÕnÕn úifrelerini,
eskiden orada çalÕúmakla elde etti÷i bilgiler sonucu kÕrarak, pazarlayan kiúinin eylemini Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ço÷altma ve yayma hakkÕna aykÕrÕ bularak
onu tazminat ödemekle yükümlü tutmuútur346. YargÕtay bir baúka kararÕnda davacÕnÕn orijinal olarak hazÕrladÕ÷Õ “Esnaf Kefalet Ortak Takibi” adlÕ programÕ ufak de÷iúikliklerle kopya eden ve pazarlayan davalÕnÕ eylemi, davacÕnÕn hazÕrladÕ÷Õ programlarÕ görmeden benzerini yapmanÕn teknik olarak imkânsÕz oldu÷undan bahisle
haksÕz rekabet sebebiyle hukuka aykÕrÕ bulunmuú, davalÕ maddi tazminata mahkûm
edilmiútir347. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve haksÕz rekabetten hangisinin ihlal
edildi÷i ile ilgili YargÕtay uygulamasÕ önce haksÕz rekabete dayanmakta iken 1995
yÕlÕndaki bilgisayar programlarÕnÕn Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÕna alÕnmasÕ ile fikri haklar korumasÕna dönüúmüútür. AynÕ Daire’nin bir baúka kararÕnda
“Photoshop” adlÕ bilgisayar programÕnÕ lisanssÕz olarak iúyerinde kullanan kiúinin
eyleminin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 69. madde gere÷ince önlenmesine ve
68. maddeye göre üç kat rayiç bedelin maddi tazminat ödenmesine hükmedilmiútir. Bugün artÕk lisanssÕz bilgisayar kullanÕmlarÕ dolayÕsÕyla YargÕtay Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 68. madde gere÷ince rayiç bedelin üç katÕ tazminat ödetilmesi
uygulamasÕnÕ oturtmuútur348. YargÕtay 11. H.D. bir baúka kararÕnda; “Belediye Su
Otomasyon Brn. Cod.” AdlÕ programÕ izinsiz satan úirket ve alan belediye aleyhine
maddi tazminat ödenmesine karar verilmiútir349. Görüldü÷ü gibi YargÕtay bilgisayar
programlarÕ ve iúletim sistemlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÕ do÷rultusunda korunaca÷Õ hakkÕnda bir tereddüt yaúamamaktadÕr.350
ønternet alanÕnda izinsiz kullanÕm konularÕndan biri de veri tabanlarÕdÕr. Dünya
Fikri Haklar Örgütü (WIPO) 1996 yÕlÕnda Cenevre Eser Sahibinin HaklarÕ AnlaúmasÕ
5. maddesi’nde ve Dünya Ticaret Örgütü tarafÕndan hazÕrlanan TRøPS AnlaúmasÕ’nÕn
10. maddesi’nde veri tabanlarÕ korumasÕ düzenlenmiútir. 1996 da Avrupa Birli÷i
Veri TabanlarÕ Yönergesi’nde ise, orijinallik bulunan veri tabanlarÕ için fikri hak korumasÕ getirilmiútir. Ancak bu koruma veri tabanÕnÕn içeri÷ini korumaz. ABD’de ise
veri tabanlarÕ 1976 tarihli Telif HakkÕ Kanunu gere÷ince korunur. ABD de bir telefon rehberinin izinsiz kopyalanmasÕ sonucu açÕlan davada mahkeme; orijinallik bulunmadÕ÷Õ için sadece eme÷i koruma kapsamÕnda davalÕyÕ sorumlu tutmamÕútÕr.351
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Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çÕkan ve bir araç ile okunabilir veya di÷er biçimdeki
veri tabanlarÕ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6. madde gere÷ince iúleme eserlerdir. Bu eserlerin izinsiz kullanÕlmasÕ konusunda birçok YargÕtay kararÕ söz konusudur. Yerel mahkeme davacÕlarÕn ortak emekle ortaya çÕkardÕklarÕ kelimelerin
Türkçe ve øngilizce karúÕlÕklarÕnÕ içeren veri tabanÕnÕn eser oldu÷unu, davalÕlarÕn
izinsiz olarak bunlarÕ piyasaya sürmesi sonucu davalÕlarÕn elde etti÷i safi kazancÕn
davacÕya ödetilmesine, hükmün özetinin ilanÕna ve manevi tazminatÕn reddine karar vermiútir. YargÕtay yerel mahkeme kararÕnÕ onamÕú, fakat manevi haklarÕn ihlali
için manevi tazminata da karar verilmesini belirtmiútir352. YargÕtay 11. H.D, davacÕnÕn Türkiye’de distribütörü oldu÷u “Progress” isimli veri tabanÕ programÕnÕn davalÕ
tarafÕndan lisanssÕz kullanÕmÕ sebebiyle eylemi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22/
son madde hükmüne aykÕrÕ olarak programÕ izinsiz baúka bilgisayarlara yüklemek
ve depolamak suretiyle ço÷altma hakkÕnÕn ihlali kapsamÕnda görerek, maddi tazminatÕn tahsiline karar vermiútir353.
E÷er eser yetkisiz kiúilerce ve izinsiz olarak internette sunuluyorsa tazminat ve
ceza davalarÕ söz konusu olur. Yine aynÕ davalar verilen iznin kapsamÕ dÕúÕna çÕkÕlmÕúsa da söz konusudur. Sözleúme ile sadece eseri kitap veya film olarak yayÕnlama hakkÕ olan kiúinin bu eseri baúka bir ortam olan internette yayÕnlamasÕ da
hukuka aykÕrÕdÕr. Zira Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. maddeye göre eser sahibinin mali haklarÕndan biri olan ço÷altma, temsil (sunum) ve umuma iletim; ancak konusu olan hakkÕ açÕkça gösteren yazÕlÕ bir sözleúme veya tek taraflÕ bir izin
tasarrufu ile söz konusu olabilir. Bir eserin tüm yayÕn araçlarÕnda yayÕnÕnÕ amaçlayan bir sözleúmede genel bir ifade ile her tür ço÷altma, yayma veya yayÕn (umuma
iletim) hakkÕ alÕnmÕúsa kanaatimce buna internet de dahildir. Bu her türlü hakkÕn
alÕndÕ÷Õ úeklinde kapsayÕcÕ yorum yapÕlÕrken sözleúmenin di÷er hükümleri ve bütünündeki amaç da göz önüne alÕnmalÕdÕr. Bu konuda 101. sayfa civarÕndaki “devir”, “ruhsat” ve “izin” hakkÕndaki açÕklamalara bakÕnÕz.
Burada aklÕmÕza gelen bir konu ise, web kullanÕcÕlarÕnÕn bunlarÕ baúkalarÕna sergilemesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 40. ve 41. maddelerini kullanÕlÕp kullanÕlmayaca÷ÕdÕr. Bu iki düzenleme sadece kamuya açÕk mahalleri kapsamaktadÕr.
ùu anki kapalÕ yerlerde internet kullanÕmÕ kamuya açÕk alan kapsamÕnda de÷erlendirilemeyece÷inden bu imkân yoktur. Ama internet yoluyla kamuya açÕk bir alanda
yayÕn yapÕlÕyorsa bu ihtimal dahilinde eser sahiplerinden izin alÕnmadan ve maddenin imkan tanÕdÕ÷Õ kadarÕyla bir sergileme söz konusu olabilir.
Eser sahibinin veya mali hak sahibinin haklarÕnÕn izin alÕnmadan kullanÕlmasÕ
veya iznin aúÕlmasÕ hallerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 66. madde ve devamÕndaki maddelerle getirilen hükümlerde ayrÕntÕlÕ bir úekilde düzenlenen hukuk
ve ceza davalarÕ gündeme gelir.
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Öncelikle ceza davalarÕnÕ inceleyelim. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykÕrÕ hareket eden kiúiler 71, 72 ve 81. maddeler gere÷ince üç aydan baúlayÕp
beú yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕna para cezasÕna çarptÕrÕlÕrlar.
Bu Kanun’a göre suç sayÕlan davranÕúlarÕ úöyle sÕralayabiliriz.
Bu Kanunda koruma altÕna alÕnan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali
veya ba÷lantÕlÕ haklarÕ ihlal ederek:
x Bir eseri, icrayÕ, fonogramÕ veya yapÕmÕ hak sahibi kiúilerin yazÕlÕ izni olmaksÕzÕn iúleme, temsil etme, ço÷altma, de÷iútirme, da÷Õtma, her türlü iúaret, ses
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yayÕmlama,
x Hukuka aykÕrÕ olarak iúlenen veya ço÷altÕlan eserleri satÕúa arz etme, satma,
kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair úekilde yayma, ticarî amaçla
satÕn alma, ithal veya ihraç etme, kiúisel kullanÕm amacÕ dÕúÕnda elinde bulundurma ya da depolama,
x BaúkasÕna ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
x Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
x Hak sahibi kiúilerin izni olmaksÕzÕn, alenileúmemiú bir eserin muhtevasÕ hakkÕnda kamuya açÕklamada bulunma,
x Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlÕú veya aldatÕcÕ mahiyette kaynak gösterme,
x Bir eseri, icrayÕ, fonogramÕ veya yapÕmÕ, tanÕnmÕú bir baúkasÕnÕn adÕnÕ kullanarak ço÷altma, da÷Õtma, yayma veya yayÕmlama,
x Bir bilgisayar programÕnÕn hukuka aykÕrÕ olarak ço÷altÕlmasÕnÕn önüne geçmek
amacÕyla oluúturulmuú ilave programlarÕ etkisiz kÕlmaya yönelik program veya
teknik donanÕmlarÕ üretme, satÕúa arz etme, satan veya kiúisel kullanÕm amacÕ
dÕúÕnda elinde bulundurma,
x Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81. maddede ayrÕntÕlarÕ ile sayÕlan bandrole iliúkin kurallara aykÕrÕ hareket etme.
Bu hususta Kanunun Ek 4 maddesinden de bahsetmek faydalÕ olacaktÕr. Söz
konusu madde uyarÕnca, dijital iletim de dâhil olmak üzere iúaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sa÷layÕcÕlar tarafÕndan eser sahipleri ile ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinin bu Kanunda tanÕnmÕú haklarÕnÕn ihlâli halinde,
hak sahiplerinin baúvurularÕ üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten
çÕkarÕlmasÕ ihtar edilir. Söz konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhuriyet savcÕsÕna yapÕlan baúvuru üzerine, üç gün içinde servis sa÷layÕcÕdan ihlâle
devam eden bilgi içerik sa÷layÕcÕsÕna verilen hizmetin durdurulmasÕ istenir. øhlâlin
durdurulmasÕ halinde bilgi içerik sa÷layÕcÕsÕna yeniden servis sa÷lanÕr. Ancak ihlalin durdurulmamasÕ halinde bilgi içerik sa÷layÕcÕsÕnÕn söz konusu fiili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. uyarÕnca suç teúkil eder.
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Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinin, mirasçÕlarÕnÕn ve
di÷er hak sahiplerinin mali veya ba÷lantÕlÕ haklarÕnÕn izinsiz olarak kullanÕlmasÕ halinde ne yapÕlaca÷ÕnÕ özetleyelim. Bu durumda eser ya da ba÷lantÕlÕ ya da mali hak
sahipleri ya da yetkili meslek birli÷i tecavüzün gerçekleúti÷i veya sonuçlarÕnÕn meydana geldi÷i yerin savcÕlÕ÷Õna baúvurur. ùikâyet üzerine Cumhuriyet savcÕsÕ suç
konusu eúya ile ilgili olarak 5271 sayÕlÕ Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine
göre elkoyma koruma tedbirinin alÕnmasÕna iliúkin gerekli iúlemleri yapar. Cumhuriyet savcÕsÕ ayrÕca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykÕrÕ olarak ço÷altÕldÕ÷Õ iddia
edilen eserlerin ço÷altÕlmasÕyla sÕnÕrlÕ olarak faaliyetin durdurulmasÕna karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayÕna sunulur. Hâkim tarafÕndan yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalÕr.
Hukuk davalarÕ açÕsÕndan her ne kadar yukarÕda sayÕlan manevi ve mali haklara tecavüz tehlikesinin varlÕ÷Õ halinde tecavüzün men’i (önlenmesi) davasÕ açÕlabilirse de, internet ortamÕnda vaki tecavüzlerde daha çok tecavüzün tespiti ile ref’i
(giderilmesi) ve tazminat davalarÕ gündeme gelebilir. Fiilin internet ortamÕnda iúlenmiú olmasÕ, fiilin, failin ve zararÕn belirlenmesi noktalarÕnda bazÕ güçlükler çÕkarabilirse de günümüzün teknolojik olanaklarÕ sayesinde bu sorunlar çözülebilir.
Hukuk davalarÕnda tazminat olarak manevi ve maddi tazminat talepleri söz
konusu olabilir. Önceki bölümlerde sayÕlan eser sahibinin adÕnÕ belirtmeme, eseri
de÷iútirme gibi hukuka aykÕrÕlÕklarda manevi tazminat olarak taraflarÕn mali gücü
oranÕnda ve olayÕn a÷ÕrlÕ÷Õ ile orantÕlÕ bir para istenebilir. Yayma, ço÷altma, temsil, umuma iletim gibi mali haklara iliúkin olarak da u÷ranÕlan zarar ve kar kaybÕna
oranlÕ bir bedel talep edilebilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. madde hükmüne
göre maddi zarar olarak izni alÕnmamÕú eser sahibi, sözleúme yapÕlmÕú olmasÕ halinde isteyebilece÷i bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarÕnca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasÕnÕ isteyebilir. Manevi ve mali haklara tecavüz halinde ek olarak hukuka aykÕrÕ hareket eden kiúinin bu eylemi ile elde etmiú oldu÷u
kar da talep edilebilir, ancak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. madde’ye göre istenmiú olan bedel, bu bedelden düúülür.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili davalar haksÕz fiil de teúkil etti÷inden
Borçlar Kanunu 60. madde gere÷ince bir ve on yÕllÕk zamanaúÕmÕ sürelerine tabidir.
Mali haklara tecavüz aynÕ zamanda bir suç teúkil ediyorsa daha uzun olan ceza zamanaúÕmÕ süresi uygulanÕr. Bu davalar genel hükümlere göre davalÕnÕn ikametgâhÕ
veya haksÕz fiilin meydana geldi÷i yerde açÕlÕr. Tecavüzün önlenmesi ve kaldÕrÕlmasÕ
davalarÕ davacÕnÕn ikametgâhÕ mahkemesinde de açÕlabilir (md.66.).
Hukuk davalarÕnda istenebilecek tazminat, zarar ve di÷er sonuçlardan sorumlulu÷un kimlere ait olaca÷Õ yani davanÕn kimlere karúÕ açÕlaca÷Õ açÕsÕndan akit dÕúÕ
sorumlulu÷a iliúkin bölüme genel olarak yollama yapmakla birlikte sorumlulu÷un
ilke olarak bu eylemleri bizzat gerçekleútirenlere ve içerik sa÷layÕcÕlara ait oldu÷unu,
sadece internet hattÕ veya ba÷lantÕsÕ sa÷layan eriúim sa÷layÕcÕlarÕn, yani baúkala-
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rÕna ait içeriklere ulaúÕlmasÕna sadece aracÕlÕk edenlerin sorumlu tutulmalarÕnÕn söz
konusu olmayaca÷ÕnÕ özellikle belirtmek istiyoruz. Buna karúÕlÕk servis sa÷layÕcÕlar,
yani baúkalarÕnÕn hazÕrladÕ÷Õ içeri÷i hizmete sunanlarÕn bu saldÕrÕdan sorumlulu÷u
yapÕlan saldÕrÕdan haberinin ve engelleme olana÷ÕnÕn olmasÕ gibi úartlarla gündeme
gelebilir. Bu konuda YargÕtay 11. H.D. “Çocuk øsimleri Sözlü÷ü” adlÕ sözlü÷ü internet
aracÕlÕ÷Õyla izinsiz olarak yayÕnlayanlara karúÕ açÕlan davada, söz konusu eserin iúleme bir eser oldu÷u bu nedenle izinsiz yayÕndan dolayÕ maddi ve manevi tazminat
ödenmesine karar verilmiútir. Davada sorumlu tutulan Süper online adlÕ servis sa÷layÕcÕ úirketin eyleminin davacÕya ait iúleme eserin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
25/2. maddesi anlamÕnda gerçek kiúilerin seçtikleri yer ve zamanda eriúimini sa÷lamak biçiminde eser sahibinin umuma iletim hakkÕna aykÕrÕlÕk oluúturdu÷u, davalÕ
servis sa÷layÕcÕ úirketin üçüncü kiúilere yönelik hak ihlalinden sorumsuz kÕlÕnmasÕnÕn
iç iliúkide geçerli olmasÕna ancak davacÕya karúÕ oluúan hukuki sorumlulu÷u etkisiz
kÕlmayacak bulunmasÕna karar verilmiútir354. Kanaatimizce toplumsal yarar, teknik
imkânsÕzlÕk ve internetin niteli÷i gere÷i serbest bilgi akÕúÕnÕn sa÷lanmasÕnÕn zorunlu
olmasÕ gerekçeleriyle servis sa÷layÕcÕlarÕnÕn gerek hukuki, gerek cezai sorumluluklarÕnÕn durumu bilmek ve engel olmamak ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ zorunludur. “SÕnÕrlandÕrma” diyoruz, yanlÕú anlaúÕlmasÕn, tamamen kaldÕrÕlmasÕndan bahsetmiyoruz.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 2004 yÕlÕnda yapÕlan de÷iúiklikle Kanuna
eklenen Ek 4. madde hükmü uyarÕnca yukarÕda da bahsetti÷imiz úekilde yapÕlan
tüm ihtarlara ra÷men eser ve ba÷lantÕlÕ hak sahipleri ile bu konulardaki di÷er hak
sahiplerine tanÕnmÕú haklarÕ ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sa÷layÕcÕlar hakkÕnda üç aydan iki yÕla kadar hapis veya beú milyar liradan elli milyar liraya kadar
a÷Õr para cezasÕna veya zararÕn a÷ÕrlÕ÷Õ dikkate alÕnarak her ikisine birden hükmedilir. Bu düzenleme do÷rultusunda meslek birlikleri, fikir ve sanat eserlerini izinsiz
olarak internette yayÕnlayan web sitelerine karúÕ önce ihtar çekip, ihlalin devamÕ halinde savcÕlÕklara baúvurmaktadÕr. SavcÕlÕk nöbetçi hakimden kararÕ almakta, sonra
da internet servis sa÷layÕcÕsÕ olarak Türk Telekom ve di÷er tüm ISP’lere yazÕ yazarak eriúimin engellenmesi kararlarÕnÕ uygulatmaktadÕr355.
354
355

YargÕtay 11. HD 30.09.2004, E. 2003/12494 K. 2004/9096.
Ne yazÕk ki, 5671 SayÕlÕ ønternet OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi ve Bu YayÕnlar Yoluyla øúlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun’un 8. maddesinde eriúimin engellenmesi kararÕ ve yerine getirilmesi düzenlenirken çok sÕnÕrlÕ bir bakÕú açÕsÕ sergilenmiú ve ønternet ortamÕnda yapÕlan ve içeri÷i aúa÷Õdaki suçlarÕ oluúturdu÷u hususunda
yeterli úüphe sebebi bulunan yayÕnlarla ilgili olarak eriúimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayÕlÕ Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) øntihara yönlendirme (madde 84), 2) ÇocuklarÕn cinsel istismarÕ (madde 103,
birinci fÕkra), 3) Uyuúturucu veya uyarÕcÕ madde kullanÕlmasÕnÕ kolaylaútÕrma
(madde 190), 4) Sa÷lÕk için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuú (madde 227) 7) Kumar oynanmasÕ için yer ve imkân
sa÷lama (madde 228), suçlarÕ
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayÕlÕ Atatürk Aleyhine øúlenen Suçlar HakkÕnda Kanunda yer
alan suçlar., sayÕlmÕútÕr. Bunlara ek olarak FSEK’dan do÷an haklarÕn korunmasÕ da
sayÕlabilir ve ¿kir ve sanat hayatÕmÕzÕn korunmasÕnda daha pratik bir yol izlenebilirdi.
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ønternetteki Müzik ve Film KullanÕmÕ
Bu baúlÕk altÕnda son olarak özellikle müzik ve film siteleri ile ilgili gündeme gelen telif hakkÕ sorununu biraz daha irdelemek istiyoruz. Eser ve/veya ba÷lantÕlÕ hak
sahiplerinin izni alÕnmaksÕzÕn, bir baúka deyiúle internet ortamÕnda yayÕn için gerekli haklarÕn kullanÕlmasÕ konusunda devir veya lisans (ruhsat) alÕnmaksÕzÕn bir
müzik, sinema veya di÷er tür eserin internet ortamÕna taúÕnmasÕnÕn; eser ve ba÷lantÕlÕ hak sahibinin özellikle ço÷altma ve umuma iletim hakkÕna ve Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu 80. maddesi’nde düzenlenen haklara tecavüz teúkil edece÷i yukarÕda genel hükümler anlatÕlarak açÕklanmÕútÕ.
Bu alanda uygulamada sÕkça karúÕlaúÕlan konu Mp3 adÕ verilen müzik parçalarÕnÕn sÕkÕútÕrÕlmÕú hallerinin internet aracÕlÕ÷Õyla izinsiz olarak ço÷altÕlmasÕ, gönderilmesi ve kullanÕmÕdÕr. Bugün Dünyada yüzbinlerce Mp3 veya di÷er úekillerde
illegal müzik sunumu yapÕlan internet sitesi var oldu÷u söylenmektedir.356 Ancak
yasal kullanÕm yapÕlan internet siteleri sayÕsÕ hÕzla artmaktadÕr. ønternetteki dijital
müzik pazarÕ (Mp3 ve müzik klipleri) sanÕldÕ÷Õndan büyüktür ve hÕzla büyümektedir.
2004 yÕlÕnda plak úirketlerinin dijital müzik satÕúÕ 300 Milyon dolarken 2005 yÕlÕnda
1,1 Milyar dolara ulaúmÕútÕr. 2005 yÕlÕnda tüketiciler plak úirketlerinin haricinde 60
milyon dijital müzik satÕn aldÕlar ve toplam 9 Milyar dolar ödediler. Ancak yasal olmayan satÕúlarda en az bu boyuttadÕr. Müzik piyasasÕ úu anda 17 ülkede toplam
(2005 yÕlÕ istatistikî verilerine göre) 20.000 adet dava açmÕútÕr.357 øndirme (Download) tekni÷inin geliúmesi sonucu bir filmin kiúisel bilgisayarlara indirilmesi yaklaúÕk iki dakikaya, hatta çok daha az sürelere indirilmiútir. Bu yüzden film piyasasÕ
da hÕzla büyümektedir. 2007 yÕlÕndan itibaren pazar büyüklü÷ü konusunda aynÕ rakamlarÕ, film piyasasÕnda da görebiliriz. Bu alanda geçmiú yÕllarda en önemli ihlaller Napster, Gnutella ve Majo Nation adlÕ yazÕlÕm program ve sitelerinin kullanÕmÕ
dolayÕsÕyla olmuútur. Napster’e karúÕ Amerikan KayÕt Endüstrisi (RIAA) tarafÕndan
ABD’de açÕlan davalarda dava Napster’in davanÕn gidiúatÕnÕ kötü görmesiyle uzlaúmayla bitmiú, açÕlan bir baúka davada ise, mahkeme Napster açÕsÕndan, korunan müzik eserlerine iliúkin gözetim ve kontrol mükellefiyeti oldu÷unu kabul ederek, kopyalanmaya izin vermeme görevi yüklemiú ve Napster bu do÷rultuda bir
filtreleme sistemi oluúturmuútur. Sony ve Universal Müzik gibi büyük firmalarla
mahkemede anlaúan Napster bu firmalarÕn eserlerine iliúkin bir filtre sistemi kurarak kopyalama ve indirmeyi engellemiú ve ayrÕca firmalarla anlaúarak sistemi paralÕ hale getirmiútir. Ancak di÷er hak sahipleri açÕsÕndan sorun devam etmektedir.
Bu nedenle bu programlarÕ yapan ve siteleri iúleten kiúilere ve úirketlere eser, sanatçÕ isimleri ve hak sahipli÷ini gösteren belgelerle müracaat ederek filtreleme iste÷inde bulunulmasÕ yararlÕ görülmektedir.358
356

357
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Tekin Memiú, Fikri Hukuk BakÕmÕndan ønternet OrtamÕnda Müzik Sunumu, Ankara, 2002,
s. 39 v.d.
IFPI DÕgÕtal Music Report 2006
Tekin Memiú, s. 59

258

Biliúim Hukuku
Bu konuda Türk hukukuna döndü÷ümüzde çeúitli yorumlarÕn ardÕ ardÕna yapÕlÕp, hukuki durumun netleúmesi gerekmektedir. Öncelikle bir müzik eserini veya
bunun kaydÕnÕ Mp3 veya bir baúka bilgisayarda kullanÕlabilecek úekle getirme bir
iúlenme sayÕlmaz. Zira eserin iúlenmesi için aranan iúleyenin özelli÷ini taúÕma burada gerçekleúmemektedir. Öte yandan bir müzik eserini Mp3 formatÕna çevirmek,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 16/1 maddesi’ndeki eserde de÷iúiklik yapma manevi hakkÕna aykÕrÕlÕk olarak da düúünülebilir. 359
Ancak online ortamda müzik eserlerinin eser veya ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinden izin alÕnmadan sunulmasÕ kanaatimizce öncelikle ço÷altma hakkÕna aykÕrÕdÕr.360
Ço÷altmanÕn yanÕ sÕra daha da önemli ihlal alanÕ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
25. maddedeki umuma iletim hakkÕdÕr. Bu hak düzenlenirken “bir eserin ... uydu
ve kablo gibi telli veya telsiz yayÕn yapan kuruluúlar vasÕtasÕyla veya dijital iletiúim
de dahil olmak üzere iúaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla yayÕnlanmasÕ” ibaresi ile internet veya online tüm iletiúim biçimleri kapsam içine alÕnmÕú ve
“eser sahibi, eserinin ...nüshalarÕnÕn telli veya telsiz araçlarla satÕúÕ veya di÷er biçimlerde umuma da÷ÕtÕlmasÕna veya sunulmasÕna ve gerçek kiúilerin seçtikleri yer
ve zamanda eserine eriúimini sa÷lamak suretiyle umuma iletimine izin vermek ve
yasaklamak hakkÕna da sahiptir” denilerek internet üzerinde yapÕlan her türlü aktiviteye karúÕ eser sahibi korunmuútur. Eser sahibinden bu haklarÕ devralanlar ile
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde gere÷ince komúu hak sahibi olan icracÕ sanatçÕlar, fonogram yapÕmcÕlarÕ ve radyo ve televizyon kuruluúlarÕ da kendi
faaliyet ve ürünleri açÕsÕndan internet yoluyla umuma iletime izin verme veya yasaklama haklarÕna sahiptirler.
ønternette yapÕlan ihlaller ya web sitelerine liste koyarak müzik eserlerinin dinlenmesine ve kopyalanmasÕna izin verme úeklinde veya kiúisel bilgisayarlarda bulunan müzik ve di÷er tür fikir ve sanat eserlerine ulaúabilecek P2P veya finder (bulucu) gibi yöntemler sunma úeklinde olmaktadÕr. ønternette yapÕlan müzik eseri ile
ilgili hak ihlallerine karúÕ, manevi tazminat ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68.
maddeye göre maddi tazminat davalarÕ açÕlabilir. Bu tazminat davalarÕna Borçlar
Kanunu 41. ve 50. maddelerine göre internet servis sa÷layÕcÕlar ve bilgi depolayÕcÕlar da ihlalden haberdarlarsa ve kontrol imkanlarÕ varsa dahil edilebilir.
Ama en caydÕrÕcÕ olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre ceza
davasÕ açÕlmasÕdÕr. Zira bu eylemlerin cezasÕ bir yÕldan, üç yÕla kadar hapis veya
adli cezasÕdÕr. AyrÕca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. madde do÷rultusunda;
yasalara aykÕrÕ veya izinsiz fikir ve sanat ürünlerini veya müzik parçalarÕnÕ bulunduran veya onlara ulaúmaya olanak tanÕyan internet siteleri için (Türk Telekom’daki
filtreleme sistemi veya servis sa÷layÕcÕlar aracÕlÕ÷Õyla) eriúimi durdurmasÕnÕ savcÕlÕklardan isteme önemli bir mücadele yoludur. Ancak burada bir Anayasa’ya aykÕrÕlÕk sorunu oldu÷unu da belirtmeden geçemeyece÷iz. Bir internet sitesine tamamen
359
360

Tekin Memiú, s. 109 ve Ali Osman Özdilek, s. 75
Bkz. Aksi görüú Tekin Memiú, s. 112 v.d.
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iletiúimi durdurma AnayasamÕzdaki iletiúim özgürlü÷üne iliúkin düzenlemelere aykÕrÕdÕr. Bu yüzden Kanunda gerekli de÷iúiklik yapÕlarak, tüm siteye eriúimi durdurmaya olanak veren bu düzenleme yerine, sadece izinsiz fikir ve sanat eserlerine
veya bunlarÕn sÕralandÕ÷Õ sitedeki ilgili bölüme ya da dosya paylaúÕm programlarÕna eriúimin engellenmesi yolu kullanÕlmalÕdÕr.
Müzik eserlerini izin almaksÕzÕn sitelerinde bulunduran ve dinlenmesine ve indirilmesine izin veren, bir yayÕn kuruluúu hakkÕnda örnek sunalÕm. Dava halen devam ediyor. Biz olsak internet sitesini yöneten ve iúleten yayÕn kuruluúu yöneticilerine “anlaúÕn” deriz. Yoksa paraya çevrilme sÕnÕrÕnÕn üzerinde bir hapis cezasÕ
almalarÕ ihtimali yüksektir. Aúa÷Õdaki Cumhuriyet SavcÕlÕ÷Õ iddianamesi bu bakÕmdan önemli noktalarÕ göstermesi hasebiyle dikkate de÷erdir:
“YukarÕda kimlikleri olan sanÕklardan Mehmet B. ...’in ... YayÕncÕlÕk Da÷ÕtÕm Pazarlama ve DÕú Ticaret Anonim ùirketinin yönetim kurulu baúkanÕ, sanÕklar M.A.K.,
S.S. Ç., S. K., M.S.’nÕn aynÕ úirketin yönetim kurulu üyesi olduklarÕ, sanÕklardan
H.T.’in ... isimli bu úirkette genel müdür olarak görevli oldu÷u, sanÕk H.K.’nÕn ise
hakkÕnda úikayette bulunulan (showtvnet.com/playlist 2000) isimli ønternet Sitesinin yöneticisi ve teknik müdürü oldu÷u,
SanÕklarÕn mensubu bulunduklarÕ úirket tarafÕndan yönetilen ve yukarÕda ismi
verilen ønternet Sitesinde MSG isimli Meslek Birli÷inin üyesi bulunan eser sahiplerine ait eserlerin 01.04.2000 tarihinden itibaren bilgisayar ortamÕna kayÕtlarÕnÕn ve
ço÷altmalarÕnÕn dolayÕsÕyla internet kullanÕcÕlarÕna yayÕnlamalarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ, gerek
MSG tarafÕndan gerekse UluslararasÕ Fonogram Endüstrisi tarafÕndan yapÕlan ihtarlara ra÷men bu uygulamaya son verilmedi÷i, böylece 5846 SayÕlÕ Yasaya göre
MSG tarafÕndan kullanÕlmasÕ gereken yayma hakkÕnÕn ihlal edildi÷i müúteki Meslek Birli÷i tarafÕndan úikayet dilekçesinde ekli olarak ibraz edilen sanÕklara ait ønternet Sitesi çÕkÕúlarÕndan anlaúÕlaca÷Õndan,
Mahkemenizde sanÕklarÕn 5846 SayÕlÕ Kanunun 75. maddesi uyarÕnca duruúmalarÕnÕn yapÕlarak fiillerine uyan ve yukarÕda gösterilen ilgili kanun ve maddesi
uyarÕnca ayrÕ ayrÕ tecziyelerine karar verilmesi kamu adÕna iddia olunur.”361.
Eseri kaset ve CD’den yararlanarak izinsiz olarak Mp3 formatÕna aktaran kiúilere
“eseri izinsiz de÷iútirme” fiilinden dolayÕ, müzik eserini Mp3 úeklinde ço÷altanlara
karúÕ “eseri izinsiz iúleme” fiilinden dolayÕ ve son olarak internette yayÕnlayan veya
e posta ile yollayanlara ve yayanlara karúÕ “eseri izinsiz úekilde umuma iletim” fiilinden ötürü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. m. 71/1 uyarÕnca dava açÕlÕr. Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu 71/1; izinsiz ço÷altma ve umuma iletim fiilleri ile ba÷lantÕlÕ
hak ihlalleri için de açÕlÕr. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesinin ikinci
fÕkrasÕ ve Ek 4. maddeleri do÷rultusunda servis sa÷layÕcÕlar ve bilgi depolayÕcÕlar
361

26.01.2001 østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ BasÕn Bürosu BasÕn No:2000/458 Mv. HazÕrlÕk No: 2000/57673 Esas No:2000/ ... øddianame.
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dahi kasÕtlarÕna göre (yani bunlarÕ engelleyin diye ihbar yapÕlmÕú ve kaldÕrmamÕú
veya engellememiúlerse) bu eylemlerden sorumludurlar. Maddi tazminat davalarÕna bakacak yargÕçlar için veya kötü niyetliler için bir örnek verelim. Mp3.com adlÕ
siteye karúÕ RIAA her bir müzik eseri için 150.000 USD olmak üzere toplam 67,5
milyar dolarlÕk dava açmÕú ve bu dava kÕsmen kabul edilerek söz konusu site yöneticileri milyarlarca dolar tazminata mahkum olmuúlardÕr.362 Görüldü÷ü gibi hak
sahiplerinden izinsiz olarak Mp3 formatÕnda veya web sitesinde kullanÕcÕlarÕn ço÷altmasÕ, indirmesi, dinlemesi veya göndermesi için müzik eseri bulundurmak veya
buna uygun olanaklarÕ sa÷lamak yahut en basitiyle web sitesinde fonda bile (Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu 25’e de aykÕrÕ) izin almadan müzik kullanmak veya izinsiz olarak sitelere koyulan müzik eserlerinin kullanÕmÕ için eser sahiplerinin maddi
veya manevi haklarÕna aykÕrÕ olabilecek úekilde link vermek, dosya paylaúÕm programlarÕna olanak sa÷lamak, müzik ve ya di÷er tür eserlere ulaúma için tarayÕcÕlar ve
eriúimcilerin çalÕúmasÕna izin vermek yÕllarca hapislerde kalÕnmasÕna neden olabilir.
Bu kuralÕn tek istisnasÕ úahsi kullanÕmdÕr. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 38.
maddeye göre, kar amacÕ güdülmeksizin úahsen kullanÕm için bir müzik eserini ço÷altmak ve dinlemek mümkündür. Ancak bu eylem hak sahiplerinin meúru menfaatlerine aykÕrÕ ve baúkasÕnÕ yararlandÕrmak amacÕyla yapÕlamaz. Yani parayla satÕlan
bir eserden bedava yararlanma, baúkasÕna gönderme veya baúkalarÕyla paylaúÕm
yapÕlamaz. ùahsi kullanÕm için ço÷altma hakkÕndan yararlanma hak sahibinin meúru
menfaatlerine zarar veremeyece÷inden ya da eserden normal yararlanmaya aykÕrÕ olamayaca÷Õndan, bu eserlerin veya kayÕtlarÕn parasÕz kullanÕlmasÕ, baúkalarÕnÕn kullanabilmesi için sitelere yerleútirilmesi, eserlerin kiúisel bilgisayarlarda saklanan kayÕtlarÕnÕn bulunmasÕna yarayan programlarÕn bulundurulmasÕ veya eserde
baúka türlü manevi haklara aykÕrÕ kullanÕmlar yapÕlmasÕ ihlal olarak görülür ve müeyyidesi yukarÕda sayÕlmÕútÕr. Bu konuda Avrupa’da úahsi kullanÕcÕlara birçok dava
açÕldÕ÷ÕnÕ ve úahsi kullanÕcÕlarÕn para cezalarÕ ödedi÷ini de belirtelim.
Burada müzik eserlerinin ve filmlerin internette kullanÕmÕ için söylemiú oldu÷umuz her úey, bu eserlerin veya kayÕtlarÕn cep telefonlarÕ veya di÷er iletiúim araçlarÕyla kullanÕmÕ açÕsÕndan da geçerlidir.
Bu konuda açÕklamak zorunda oldu÷umuz bir di÷er önemli konu da, internette
ve televizyonlarda sÕkça rastladÕ÷ÕmÕz müzik kliplerinin hangi tür eser kategorisine
dahil oldu÷udur. ønternette hÕzla ço÷alan müzik videolarÕ konusunda internet giriúimcileri do÷ru hak sahibinden lisans alarak yasal hareket etmek zorundadÕrlar. Müzik
kliplerinin hangi tür eser oldu÷u ve hak sahibinin kim oldu÷u konusunda üç farklÕ
görüú bulunmaktadÕr. ølk grup bunlarÕ müzik eseri hatta fonogram olarak kabul etmektedir. Çünkü bu tespitler, müzik yapÕmcÕlarÕ tarafÕndan tayin edilen bir plan dairesinde fonogramdaki ilk tespitler birebir aynÕ kullanÕlarak ve üzerlerine görüntü
koyulmak suretiyle kaset ve CD’nin pazarlamasÕ için kullanÕlmaktadÕr. Sahibinin
hususiyetini genellikle taúÕmayan bu görüntüler ancak alt yapÕdaki müzik eseri var
362
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oldukça anlamlÕdÕr ve seyredilme özelli÷i vardÕr. økinci grup ise; müzik videolarÕnÕ
iúleme eser olarak görmektedir. Müzik kliplerini iúleme eser olarak görenler, Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu 6. maddesinde bulunan “musiki, güzel sanatlar, ilim ve
edebiyat eserlerinin filim haline sokulmasÕ veya filime alÕnmaya ve radyo ve televizyon ile yayÕma müsait bir úekle sokulmasÕ” fÕkrasÕnÕ kullanmaktadÕrlar. Bu görüú
ne yazÕk ki hatalÕdÕr. Çünkü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 6’da bulunan 3.
fÕkrasÕ, müzik eserinden yararlanarak o úarkÕdan senaryo üretip filme çekmeyi kapsamaktadÕr. Mesela Sezan Aksu’nun “Minik Serçe” úarkÕsÕndan Minik Serçe filmi
yapÕlmasÕ. Üçüncü görüú; müzik kliplerinin sinema filmi oldu÷u yönündedir. Müzik
videosunun sinema klibi olmasÕ için özgün bir senaryo olmalÕ, yönetmen olmalÕ ve
diyaloglar (metin) olmalÕdÕr. Sinemasal görüntülerin bir eser olabilmesi için; bu unsurlar öyle bir araya gelmelidir ki, sahibi olan yönetmen, senarist ve diyalog yazarÕnÕn
özelliklerini yansÕtmalÕdÕr. Klipler yüzde doksan oranÕnda sinema eseri özelliklerini
taúÕmamaktadÕr. Bu yüzden müzik videolarÕ hakkÕnda kanaatim onlarÕn genellikle
müzik eseri oldu÷udur. Zira alt yapÕdaki müzi÷i çÕkardÕ÷ÕnÕzda anlamsÕz görüntüler
kalmakta ve sinema eseri vasfÕ ortaya çÕkmamaktadÕr. BaskÕn unsur müzik kaydÕdÕr.
Müzik kliplerindeki tespitin asli unsuru müzik tespiti (fonogram) oldu÷undan müzik yapÕmcÕlarÕ öncelikle hak sahibidir. Sektörel özellik olarak da bu görüú kabul görmektedir. Fonogram yapÕmcÕlarÕ klip çekme iúinde ya organizasyonu sa÷layandÕr
veya çalÕútÕran ya da tayin edendir. Bu görüúümüzün dayana÷Õ; ulusal veya uluslararasÕ ö÷retide ve sektörde müzik tespitinden sinema eseri olarak müzik klibi oluúturmak için haklarÕnÕ yönetmen veya film yapÕmcÕsÕna devreden bir örnek olmamasÕdÕr. Dava örne÷i olarak da, müzik klibinin sinema filmi olarak iúleme hakkÕnÕ almÕú
bulunan hiçbir film yapÕmcÕsÕ veya yönetmenin açtÕ÷Õ davayÕ duymuú de÷iliz. KaldÕ ki
sinema eseri sahiplerinden birinin veya film yapÕmcÕsÕnÕn böyle bir iddiada bulunabilmesi için öncelikle müzik yapÕmcÕsÕndan; devir, lisans ve izin ile filme çekme hakkÕnÕ almÕú olmasÕ gerekir. Öte yandan müzik kliplerindeki müzik tespiti (alt yapÕdaki
úarkÕ) ve sinemasal görüntüler bölünebildi÷inden e÷er ortada sinema filmi (görüntülerin sahibinin özelli÷ini taúÕmasÕ úartÕyla) hak sahibi varsa, her bir müzik eseri ve sinema eseri sahibinin haklarÕnÕ ayrÕ ayrÕ korumasÕna bir engel yoktur. söylemektedir.
ønternet giriúimcili÷indeki en önemli sorun lisans almak için çok zorlu bir sürecin yaúanmasÕdÕr. Müzik eserlerinde bireysel olarak tüm eser sahiplerinden onay
alÕnmasÕ imkansÕz olmamakla beraber çok uzun çabalar gerektirir. øúte bu aúamada uygulamada yeni çözüm yollarÕ aranmaktadÕr. BunlarÕn baúÕnda ise müzik
sitelerini (veya di÷er bilgi bankalarÕnÕ) yayÕnlayanlarÕn, eser ve ba÷lantÕlÕ hak sahiplerinin yazÕlÕ iznini topluca almalarÕ yönünde ilgili Meslek Birlikleri ile görüúme
ve uzlaúmaya çalÕúmalarÕ gelmektedir. Son dönemlerde geliútirilen bir di÷er yöntem ise, digital right management (DRM) adÕ verilen elektronik yönetim sistemidir.
Bu sistemde dijital eserler; tanÕtÕcÕ kod, eser sahibi, lisans sahibi ve lisans úartlarÕ
gibi bilgilerle -eserden ayrÕlmayacak úekilde- donatÕlmakta ve böylece eserin sonradan ço÷altÕlmasÕ elektronik lisans sertifikasÕ alma úartÕna ba÷lanmaktadÕr. Dijital
esere yerleútirilen bilgiler sayesinde de sonradan yapÕlan kopyalarÕn onaylanmÕú
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mÕ, yoksa izinsiz mi oldu÷unun tespitine çalÕúÕlmaktadÕr.363 DRM sistemi artÕk yaygÕnlaútÕ÷Õndan internet üzerinden ihlallerde önemli azalmalar olmuútur.

B. FİKRÎ HAKLARIN KORUNMASI VE DEVLETLER HUSUSİ (ÖZEL) HUKUKU
Fikrî haklara iliúkin olarak bir di÷er sorun da, Devletler Özel Hukuku kapsamÕnda gündeme gelecektir. Bu açÕdan özellikle yabancÕlÕk unsuru bulunan uyuúmazlÕklarda, uygulanacak hukukun ve Türk mahkemelerinin yetkisinin belirlenmesi
sorun yaratacaktÕr. MilletlerarasÕ Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkÕnda Kanun
(MÖHUK)’da fikrî haklarla ilgili olarak özel bir ba÷lama kuralÕna yer verilmedi÷inden, ilke olarak sözleúmeden do÷an borç iliúkilerinde MÖHUK md. 34 Türk mahkemelerinin yetkisi de MÖHUK md. 40 vd. göre belirlenecektir364.
Ancak fikrî mülkiyet alanÕnda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 88. madde aracÕlÕ÷Õyla kabul edilen ülkesellik ilkesi (her devletin fikir ve sanat eserlerini kendi ülkesinin sÕnÕrlarÕ içerisinde korumasÕ) ile kiúisellik ilkesi (bir ülkenin kanununun vatandaúlarÕnÕ yurt dÕúÕnda da korumasÕ) nedeniyle, özellikle koruyucu hükümlerin
uygulanmasÕnÕn ayrÕca irdelenmesi gerekir. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda özellikle úu iki
soruna çözüm bulmak gerekecektir. Bunlardan ilki bir yabancÕya ait fikrî hakkÕn
Türkiye’de ihlal edilmesi olasÕlÕ÷Õnda, yabancÕ fikrî hak sahibinin istisnai olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dÕúÕnda yabancÕ koruyucu hükümlerden yararlanÕp
yararlanamayaca÷Õ sorunudur.
363
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Sait Güran vd., s. 35 vd.
5718 sayÕlÕ Yeni MilletlerarasÕ Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkÕnda Kanun, Kabul Tarihi: 27.11.2007, Resmi Gazete, 12.12.2007 /26728. MÖHUK’da yapÕlan de÷iúiklikle “Fikri
Mülkiyet HaklarÕna øliúkin Sözleúmeler” için getirilen düzenlemede ¿kri mülkiyet kavramÕ
WIPO ve TRIPS örgütleri kararlarÕ do÷rultusunda kullanÕlmÕútÕr. Burada taraÀara herhangi
bir sÕnÕrlama yapÕlmaksÕzÕn uygulanacak hukuku seçme imkanÕ tanÕnmÕútÕr. E÷er seçilmezse karakteristik edim olarak iúyeri hukuku o da yoksa mutad mesken hukuku belirlenmiútir. øú sözleúmesi kapsamÕnda yapÕlan ¿kri ürünler son fÕkraya tabi olacaktÕr.“MADDE
28(1) Fikri mülkiyet haklarÕna iliúkin sözleúmeler, taraÀarÕn seçtikleri hukuka tabidir. (2)
TaraÀarÕn hukuk seçimi yapmamÕú olmalarÕ halinde sözleúmeden do÷an iliúkiye, ¿kri mülkiyet hakkÕnÕ veya onun kullanÕmÕnÕ devreden tarafÕn sözleúmenin kuruluúu sÕrasÕndaki
iúyeri, bulunmadÕ÷Õ takdirde, mutad meskeni hukuku uygulanÕr. Ancak halin bütün úartlarÕna göre sözleúmeyle daha sÕkÕ iliúkili bir hukukun bulunmasÕ halinde sözleúme bu hukuka tabi olur. (3) øúçinin, iúi kapsamÕnda ve iúinin ifasÕ sÕrasÕnda meydana getirdi÷i ¿kri
ürünler üzerindeki ¿kri mülkiyet haklarÕyla ilgili iúçi ve iúveren arasÕndaki sözleúmelere,
iú sözleúmesinin tabi oldu÷u hukuk uygulanÕr.” Kanunun anÕlan 34. maddesi ise úöyledir: “MADDE 34 (1) HaksÕz ¿ilden do÷an borçlar haksÕz ¿ilin iúlendi÷i ülke hukukuna tabidir. (2) HaksÕz ¿ilin iúlendi÷i yer ile zararÕn meydana geldi÷i yerin farklÕ ülkelerde olmasÕ halinde, zararÕn meydana geldi÷i ülke hukuku uygulanÕr. (3) HaksÕz ¿ilden do÷an
borç iliúkisinin baúka bir ülke ile daha sÕkÕ iliúkili olmasÕ halinde bu ülke hukuku uygulanÕr.
(4) HaksÕz ¿ile veya sigorta sözleúmesine uygulanan hukuk imkan veriyorsa, zarar gören, talebini do÷rudan do÷ruya sorumlunun sigortacÕsÕna karúÕ ileri sürebilir. (5) TaraÀar,
haksÕz ¿ilin meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku açÕk olarak seçebilirler.”
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HaksÕz fiile dayalÕ sorumluluk hallerinde uygulanacak hukuk, ilke olarak “haksÕz
fiilin vuku buldu÷u yer hukuku”dur (MÖHUK md. 34) ve haklara tecavüz Türkiye’de
vuku bulursa, eser sahibi ister Türk, ister yabancÕ olsun koruma Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÕnda sa÷lanacaktÕr. Özellikle yabancÕlar açÕsÕndan sa÷lanan bu
koruma ülkesellik ilkesinin bir gere÷idir. Öte yandan Anayasa’nÕn 90. maddesi’ndeki
“usulüne göre yürürlü÷e konulmuú MilletlerarasÕ antlaúmalar kanun hükmündedir…
usulüne göre yürürlü÷e konulmuú temel hak ve özgürlüklere iliúkin milletlerarasÕ
antlaúmalarla kanunlarÕn aynÕ konuda farklÕ hükümler içermesi nedeniyle çÕkabilecek uyuúmazlÕklarda milletlerarasÕ antlaúma hükümleri esas alÕnÕr” düzenlemesi
sebebiyle Türkiye’nin taraf oldu÷u milletlerarasÕ sözleúmeler (Bern ve Roma Sözleúmeleri gibi) daha uygun koruma sa÷ladÕklarÕ takdirde yabancÕlar bu özel koruyucu hükümlerden de yararlanabilirler.365
økinci ve daha çok gündeme gelecek olan sorun ise, yurt dÕúÕnda gerçekleútirilen
bir eylem ile Türkiye’de korunan bir fikrî hakkÕn ihlali olasÕlÕ÷Õnda, Türk hukukunun
ne dereceye kadar uygulama alanÕ bulaca÷Õ sorunudur.366 Yurt dÕúÕnda gerçekleútirilen bir eylem ile Türkiye’de korunan bir fikrî hakkÕn ihlali olasÕlÕ÷Õnda, yine ülkesellik ilkesi gere÷ince ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 88’de öngörülen istisna
saklÕ kalmak kaydÕ ile Türk hukuku de÷il, haksÕz fiilin gerçekleúti÷i ülke hukuku uygulanacaktÕr. Bu açÕdan Türk Hukuku’nun yabancÕ ülkedeki ba÷lama kurallarÕ uyarÕnca uygulanmasÕ ya da daha geniú kapsamlÕ korumanÕn Türkiye’nin taraf oldu÷u
uluslararasÕ sözleúmeler uyarÕnca sa÷lanmasÕ düúünülebilir. Ancak bu aúamada
internet uygulamasÕndan kaynaklanan bazÕ özel sorunlarla da karúÕlaúÕlabilecektir.
ønternet ortamÕnda fikrî haklara tecavüz halinde, tecavüzün vuku buldu÷u yer
hangi kritere göre belirlenecektir. Bu açÕdan fikri hakkÕ ihlal eden web sayfasÕnÕn
hazÕrlandÕ÷Õ yer mi, bu bilgilerin saklandÕ÷Õ sunucularÕn (server) bulundu÷u yer mi,
yoksa bu bilgilerin server’a gönderildi÷i ülke mi dikkate alÕnacaktÕr? Benzer sorunlar MÖHUK 34. madde kapsamÕnda “haksÕz fiilin sonuçlarÕnÕn ortaya çÕktÕ÷Õ yer”
açÕsÕndan da gündeme gelecektir. Ancak úimdilik kÕsmen iúaret edilen bütün bu
sorunlar ilgili kanun hükümlerinin, internet uygulamasÕ da dikkate alÕnarak yorumlanmasÕ ile pekâlâ aúÕlabilecek niteliktedir. 367
365
366
367

Sait Güran vd., s. 35 vd.
Sait Güran vd., s. 35 vd.
MÖHÜK md. 35 ile “Kiúilik HaklarÕnÕn øhlalinde Sorumluluk” genel haksÕz ¿il kurallarÕnÕn yetersiz kalmasÕna karúÕlÕk internet gibi çeúitli kitle iletiúim araçlarÕ ile kiúilik haklarÕ
ihlali hallerini ele almaktadÕr.“MADDE 35 (1) Kiúilik haklarÕnÕn, basÕn, radyo, televizyon
gibi medya yoluyla, internet veya di÷er kitle iletiúim araçlarÕ ile ihlalinden do÷an taleplere, zarar görenin seçimine göre; a) Zarar veren, zararÕn bu ülkede meydana gelece÷ini bilecek durumda ise zarar görenin mutad meskeni hukuku, b) Zarar verenin iúyeri
veya mutad meskeninin bulundu÷u ülke hukuku veya c) Zarar veren, zararÕn bu ülkede
meydana gelece÷ini bilecek durumda ise zararÕn meydana geldi÷i ülke hukuku, uygulanÕr. (2) Kiúilik haklarÕnÕn ihlalinde cevap hakkÕ, süreli yayÕnlarda, münhasÕran baskÕnÕn
yapÕldÕ÷Õ ya da programÕn yayÕnlandÕ÷Õ ülke hukukuna tabidir. (3) Maddenin birinci fÕkrasÕ, kiúisel verilerin iúlenmesi veya kiúisel veriler hakkÕnda bilgi alma hakkÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ yolu ile kiúili÷in ihlal edilmesinden do÷an taleplere de uygulanÕr.”
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VII. Bölüm
Uygulamada Ortaya Çıkan
Bazı Hukuki Sorunlar Hakkında Düşünceler

A. ALAN ADI (DOMAIN NAME)
Düúününüz ki, uzun yÕllardan beri aile isminiz yahut iúi kurarken buldu÷unuz ilginç bir isim olan ticari unvanÕnÕzla, tüketicilerden talep görerek pazarda bir üstünlük sa÷lamÕúsÕnÕz ve bir “marka” olmuúsunuz. Ürünlerinizin yanÕ sÕra, ürünlerde kullandÕ÷ÕnÕz isim güven veriyor ve parasal bir edere sahip. Örne÷in Boyner, Vakko,
Sana, Kurukahveci Mehmet Efendi, Arçelik, Omo, Teknosa yahut yurtdÕúÕndan
Coca Cola, Colgate, Ford.
ønternette yÕllar önce isim organizasyonu baúladÕ÷Õnda birileri çÕkÕp, sizin isminizi, unvanÕnÕzÕ alan adÕ (domain name) olarak satÕn alÕyor. Sonra size gelerek “ver bakalÕm paralarÕ yoksa ben de bu iúi yaparÕm, mahvolursun” sözgelimi,
“Ford veya Coca Cola adÕndaki sitemde kadÕn ve porno film pazarlarÕm” diyor.
Nitekim geçti÷imiz yÕllarda birçok ünlü sanatçÕnÕn ismi bu úekilde pazarlÕk konusu yapÕlmÕú, hatta çok bilinen bir eski milletvekilinin adÕna açÕlan sitede porno
resimler sunulmuútur.
Bu durumda tanÕnÕr hale getirip, bir mal varlÕ÷ÕnÕz ve manevi parçanÕz olan,
tescil ettirdi÷iniz veya ettirmedi÷iniz markanÕza ve adÕnÕza ra÷men; “aman kardeúim, adam Amerika’da bilmem ne internet kuruluúuna adÕmÕ tescil ettirmiú” diyerek
e-úantajcÕlara para vermek gerekir mi? Elbette ki, verilmemelidir…
Çünkü gerek Türk hukuku ve gerekse BatÕ hukuku bu türden e-úantajlara izin
vermemektedir. UluslararasÕ geliúmelerden baúlayÕp nihayetinde Türk Hukuku açÕsÕndan durumu açÕklayalÕm.
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Dünyada internet adresleri; IP (Internet Protocol) ismi verilen sayÕsal adresler ile
alan adÕ (Domain Name) olarak adlandÕrÕlan ve insanlara bir anlam ifade eden kÕsaltmalardan meydana gelmektedir. Alan isimleri Amerika’da Ulusal Bilim VakfÕ’nÕn
(NSF) finansörlü÷ü ile çalÕúan Network Solutions Inc. (NSI) tarafÕndan tahsis edilmektedir. IP adresleri ise yine Amerika’da, 1997 yÕlÕndan itibaren Internet Tahsisli
SayÕlar Otoritesi (IANA) tarafÕndan verilmektedir. Bu iki kuruluúun yetki alanlarÕ Kuzey ve Güney Amerika, Sahra Afrika’sÕ ve Karayipler’dir. Avrupa’da ise bu iúi RIPE
yaparken, Asya-Pasifik bölgesinde APNIC yürütmektedir. Alan isimleri bir yandan
.com, .org, .net gibi birinci derece alan isimlerinden (TLD), di÷er yandan kiúilerin
sanal adresini oluúturan ikinci derece alan isimlerinden (SLD) oluúmaktadÕr. Internet Alan øsimleri Sistemi’nde (Domain Name System-DNS) NSI adlÕ kuruluú, .com,
.edu, .org ve .net altÕndaki tüm ikinci derece alan isimlerinin tahsisini yapmaktadÕr.
1995 yÕlÕnÕn sonlarÕnda daha önce ücretsiz olan tahsis iúlemine bu úirket tarafÕndan ücret konmuú ve uluslararasÕ internet toplumunun bundan duydu÷u rahatsÕzlÕk üzerine DNS’ nin tekel yapÕsÕnÕn de÷iútirilmesi ve rekabetçi bir yapÕya kavuúturulmasÕ amacÕyla çalÕúmalar yapÕlmÕútÕr.
IANA’ nÕn giriúimleri üzerine, 1996’da Avrupa’da; Internet Toplulu÷u (ISOC), Internet Tahsisli SayÕlar Otoritesi (IANA), UluslararasÕ Markalar Birli÷i (INTA), Dünya
Fikri Mülkiyet TeúkilatÕ (WIPO), UluslararasÕ Telekomünikasyon Birli÷i’nin (ITU) bir
araya gelerek oluúturdu÷u UluslararasÕ Ad-Hoc Komite (IAHC) global düzeyde
kamuyu (herkesi) ilgilendiren, TLD tescili ile ilgili yeni bir sistem önerisinde bulunmuútur. Ad-Hoc Komite; Politika DanÕúma OrganÕ (PAB), Politika øzleme Komitesi
(POC) ve Tahsis MakamlarÕ Konseyi (CORE) olmak üzere üç organ oluúturmuú;
ayrÕca, gerek bu organlarÕn yapÕsÕ ve iúleyiúi gerekse hem organlarÕn tabi olaca÷Õ
kurallar hem de ülkelerde alan ismi tahsisi yapan kurumlarÕn izleyebilece÷i ilkeleri bir Mutabakat Metni’nde (Jenerik Birinci Derece Alan øsimleri Mutabakat MetnigTLD-MoU) saptamÕútÕr. Bu Metin’de ayrÕca, yeni tespit edilen TLD’ler ile SLD’ler
arasÕnda çÕkabilecek uyuúmazlÕklarÕn çözümü konusunda WIPO bünyesinde oluúturulacak bir tahkim ve arabuluculuk sistemine de atÕfta bulunulmuútur.368
Bugüne kadar de÷iúik ülkelerden birçok alan ismi tahsis kurumu CORE’a baúvurarak “gTLD-MoU” ilkelerini kabul etmiú ve CORE uygulamasÕnÕ benimsemiútir. Bu kuruluúlardan 35’i Avrupa Birli÷i ülkelerinden, 24’ü ABD’den gelen alan ismi
tahsis kurumlarÕdÕr. CORE halen yedi adet yeni TLD (.firm, .store, .web, .arts, .rec,
.info, .nom). üzerinde çalÕúmaktadÕr.369
Bu çalÕúmalarÕn yanÕ sÕra, ABD Ulusal Bilim VakfÕ’nÕn NSI ile yapmÕú oldu÷u
sözleúme 1998 yÕlÕ içerisinde sona erdi÷inden, Amerika’da da DNS’ nin özel sektöre transferi hususunda çalÕúmalara hÕz verilmiú; TLD’lerin tespiti, yenilerinin ya368
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ratÕlmasÕ, bunlarÕn SLD’ler ile iliúkisi; aralarÕndaki uyuúmazlÕklarÕn çözümü açÕsÕndan 18.2.1998 tarihinde bir “Yeúil Kitap (Green Paper)” hazÕrlanmÕútÕr.
Bugün üzerinde uzlaúÕlan husus, birinci derece alan isimlerinde (TLD), kamu
yararÕnÕn bulunmasÕ nedeni ile bu konunun uluslararasÕ bir sistem çerçevesinde
düzenlenmesi; ikinci derece alan isimlerinde (SLD) ise yapÕsal sistem açÕsÕndan
ülkelerin tercihleri do÷rultusunda hareket etmesidir. Internet DNS’ nin özel sektöre
transferi hususunda bu iki çalÕúma arasÕnda bazÕ farklar vardÕr ve konu Dünyada
halen tartÕúÕlmaktadÕr. Alan isimleri kayÕt/tahsis kurumlarÕ kâr amacÕ gütmeyen tek
bir kurum tarafÕndan mÕ yoksa birbirleriyle rekabet eden kâr amaçlÕ bir grup úirket
tarafÕndan mÕ bu iúi yapacaktÕr. Internet DNS hiyerarúik bir yapÕdadÕr. En alt kademede müúterileri için alan isimleri veren úirketler olarak kayÕt kurumlarÕ vardÕr. OnlarÕn üzerinde .com, .edu ve benzeri tüm ulusal birinci derece alan isimlerini veren
gerçek kayÕt kurumlarÕ bulunmaktadÕr. Bunlar alan isimlerinin kaydÕnÕ yapan asÕl
kurumlardÕr. Mevcut durumda, alan isimlerini NSI tahsis etmekte ve ayrÕca .com,
.edu ve .org kayÕtlarÕnÕ da kontrol etmektedir. Bu alan isimlerini isteyen herkes NSI’
ya baúvurmak zorundadÕr.370
Yeúil Kitap ve CORE önerileri arasÕndaki en önemli fark; DNS özel sektöre
transfer edildikten sonra kayÕt kurumlarÕnÕ kimin ve hangi kuruluúun kontrol edece÷idir. Yeúil Kitap, bir kayÕt kurumunun kontrolünü birkaç tane kar amaçlÕ úirkete
bÕrakmayÕ önermektedir. Bu kontrol, halen .com, .edu ve .org alan isimleri için NSI
elinde olan kontrol sistemine benzer úekilde yapÕlacaktÕr. Böylece, NSI ve di÷er úirketler kendi kayÕt kurumlarÕ üzerinde do÷al tekel olacaklar ve müúterileri için kendi
aralarÕnda rekabet edeceklerdir. CORE önerisi ise, tüm ferdi kayÕt kurumlarÕnÕ da
içine alan eúit katÕlÕmlÕ kâr amacÕ gütmeyen bir kayÕt kurumunu oluúturmaktadÕr. Bu
öneri ile, .com, .edu ve .org gibi kayÕtlarÕ yapan NSI bundan vazgeçmek zorunda
kalacak (bu kayÕtlar yeni oluúturulan sistemin içinde yer alacak) ve NSI bir kayÕt
kurumu olarak kayÕt iúlemini kontrol üstünlü÷ünden vazgeçerek di÷er bütün kayÕt
kurumlarÕ ile (yaklaúÕk 100 adet) rekabet edecektir. CORE grubuna göre, kayÕt iúlemi daha çok idari bir iúlem oldu÷undan ve müúteriler için bir katma de÷er yaratmadÕ÷Õndan kayÕt yapÕlmasÕ aúamasÕnda rekabete gerek yoktur. CORE’a göre
.com, .firm gibi tüm birinci derece alan isimlerinin kontrolünü yapacak olan tahsis
kurumu POC tarafÕndan idare edilecektir.
Görüldü÷ü üzere Avrupa’da oluúturulan Ad-Hoc Komite ile Amerikan “Yeúil Kitap”
önerisi arasÕnda farklar bulunmaktadÕr. Avrupa Birli÷i 1998’de ABD önerisini Sadece
ABD yargÕ sistemine yer vermesi, uyuúmazlÕklarÕn çözümünde WIPO’ya atÕfta bulunmamasÕ ve UluslararasÕ Ad-Hoc Komite’den bahsetmemesi nedeni ile eleútirmiútir.371
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Türkiye’de birinci ve ikinci derece alan isimlerinin yönetimi ve koordinasyonu
1993 yÕlÕndan itibaren ODTÜ içindeki DNS grubu tarafÕndan sürdürülmektedir. Bu
iki derecenin altÕndaki alan isimlerinin yönetimi kurumlarÕn kendi sorumlulu÷u içindedir. Örne÷in, DPT úebekesini kullanan elemanlarÕn açÕk a÷ alan isimleri DPT tarafÕndan kurum içi düzenleme ile tahsis edilmektedir. Alan isimleri kayÕtlarÕnda pek
çok ülkede uygulanan “ilk gelen ilk alÕr” yönteminin büyük sakÕncalar yaratmasÕndan dolayÕ, ODTÜ bu iúlem sÕrasÕnda oluúabilecek bazÕ idari ve teknik problemleri
ortadan kaldÕrmak amacÕyla “kayÕt kurallarÕ” belirlemiú ve internette açÕk ortamda
kamuoyuna sunmuútur.
Buna göre, ODTÜ alan isimlerinin belirlenmesinde özetle aúa÷Õdaki temel kurallarÕ gözetmektedir.
-

Alan ismi taleplerini, baúka kurumlarÕn isimlerinin alÕnmamasÕ açÕsÕndan incelenmektedir (kontrol edilebilece÷i ölçüde);

-

AynÕ alan ismi daha önce alÕnmÕú ise, ortaya çÕkan sorun taraflar arasÕnda çözülmektedir;

-

Bu nedenle açÕlacak davalarda muhatabÕn ismi ilk talep eden taraf oldu÷u ve
mahkeme kararÕ ile kanÕtlanÕp, de÷iúiklik talep edilmesi halinde ODTÜ buna uygun düzeltmeyi yapmaktadÕr,

-

KurumlarÕn sadece kendi ticari isimleri veya tescilli markalarÕ ile do÷rudan ilgili isimi kayÕt ettirebilece÷i, jenerik alan isimlerinin verilmeyece÷i belirtilmektedir;

-

Alan isimlerine ait her türlü bilgi gizli olmayÕp kamuoyuna açÕk olacaktÕr;

-

Mevcut bir alan isminin yanlÕúlÕkla bir baúka kuruma verilmiú olmasÕ halinde bu
yanlÕúlÕk farkedildi÷i anda yeniden ilk sahibine iade edilecektir.372

YukarÕda söz konusu edilen düzenlemeler mevcut olmasÕna ra÷men; dünyada
oldu÷u gibi ülkemizde de alan isimleri kayÕt sisteminde kendili÷inden oluúan ve yasal temeli olmayan bir yapÕ mevcuttur.373
Domain name konusunda baúta verdi÷imiz kötü niyetli kiúilerle ilgili örneklerde
Türk hukukunun halen mevcut korumasÕ bize kolaylÕk sa÷lamaktadÕr.
TaraflarÕ tacir olmayan ya da ticari iú sayÕlmayan hallerde; bir kiúi sizin firmanÕz veya ürününüzün adÕyla bir alan ismi alÕrsa BK 48 gere÷i onu engelleyebilir ve
maddi zararÕnÕzÕ tahsil edebilirsiniz.
372
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Ticari iú veya taraflarÕ tacir olan hallerde; Türk Ticaret Kanunu 56. madde, çok
açÕk biçimde “haksÕz rekabet, aldatÕcÕ hareket ve iyi niyet kurallarÕna aykÕrÕ úekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanÕmÕdÕr” demektedir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 57. maddesi’nde, özellikle kötü niyetle, haksÕz rekabet yaratan durumlar sayÕlÕrken, bunlardan ikisi alan adÕ (domain name) sorununa
da ÕúÕk tutmaktadÕr. Maddenin dördüncü bendi; paye, úahadetname veya mükâfat
almadÕ÷Õ halde bunlara sahipmiúçesine hareket ederek özel yetene÷i oldu÷u kanÕsÕnÕ uyandÕrmaya çalÕúmak veya buna müsait olan yanlÕú unvan yahut mesleki
adlar kullanmak eylemlerinin haksÕz rekabet oldu÷unu belirtmektedir.
Beúinci bendinde ise, baúkasÕnÕn mallarÕ, iú mahsulleri, faaliyet ve ticaret iúletmesiyle benzerlikler meydana getirmeye çalÕúmak veya buna uygun bulunan
tedbirlere baúvurmak, özellikle baúkasÕnÕn haklÕ olarak kullandÕ÷Õ ad, unvan,
marka, iúaret gibi tanÕtma vasÕtalarÕ ile benzerlik oluúturacak úekilde ad, unvan, marka, iúaret gibi tanÕtma vasÕtalarÕ kullanmak veyahut karÕúÕklÕ÷a meydan veren mallarÕ, durumu bilerek veya bilmeyerek, satÕúa arz etmek veya úahsi
ihtiyaçtan baúka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak eylemlerini haksÕz rekabet olarak saymÕútÕr.
Onuncu fÕkrada ise, rakipler hakkÕnda da geçerli olan kanun, tüzük (nizamname), mukavele yahut mesleki veya mahalli adetlerle tayin edilmiú bulunan
iú hayatÕ úartlarÕna riayet etmemek de haksÕz rekabet görülmektedir.
ùimdi bu kurallar altÕnda domain name sorununa baktÕ÷ÕmÕzda cevap ortaya
çÕkmaktadÕr.
Sizin tanÕnÕr hale getirdi÷iniz veya sizle beraber anÕlan isim veya markanÕzÕ aynÕ
sektördeki rakip domain name olarak tescil ettirirse, yukarÕdaki kurallara göre bu
eylem bir haksÕz rekabet oluúturdu÷undan Türk Ticaret Kanunu’ndaki haksÕz rekabet ile ilgili hükümler do÷rultusunda haksÕz rekabetin durdurulmasÕ için ihtiyati tedbir
talebiyle dava açÕlabilir. Bu hükümlere göre, e÷er tescil edilip kullandÕ÷Õ isim kiúinin
soyadÕ veya adÕ gibi bir kiúilik hakkÕna dayanmÕyorsa, mahkemece ihtiyati tedbir
kararÕ verilebilir. Bu karardan sonra sözkonusu adla site yayÕnÕ veya ürün ve mal
satÕúÕ yapÕlamaz. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararÕna uymamazlÕk edilemez
E÷er bu ismin kullanÕlmasÕ sebebiyle maddi veya manevi zarar do÷muú ise, zarara u÷rayan bunu ispatlamak suretiyle, mahkemeden, davanÕn devam etti÷i süredeki faiziyle birlikte tazminata hükmetmesini talep edebilir
Ek olarak yukarÕda belirttildi÷i gibi; bu durdurma, önleme, maddi ve manevi tazminat davalarÕnÕn yanÕ sÕra úikâyetçi olunarak, ceza davasÕ da açÕlabilir. Bu haksÕz
rekabet iúini yapan kuruluú, e-ticaret sahibi ve suç ortaklarÕ, tüzel kiúiyse yönetim
kurulu üyeleri ve ortaklar Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, bir aydan bir
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yÕla kadar hapis ve para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕr. Bu konudaki kesinleúmiú mahkeme kararÕna ra÷men haksÕz rekabete devam edenler altÕ aydan az olmamak
üzere hapis ve para cezasÕyla cezalandÕrÕlÕr.
Öte yandan Markalara iliúkin 556 sayÕlÕ Kanun Hükmündeki Kararname’nin
5., 9., 61. ve 62. maddelerine göre, bir baúkasÕnÕn tescilli markasÕnÕn aynÕsÕnÕn
veya benzerinin aynÕ veya benzer mal ve hizmetler için veya ticari amaçla internette alan adÕ olarak baúkalarÕ tarafÕndan kullanÕlmasÕ marka hakkÕna tecavüz
teúkil eder. Yine anÕlan KHK’nÕn 7. maddesine göre, belli tür kelime ve iúaretlerin
marka olarak kullanÕlmasÕ haksÕz rekabete yol açabilece÷i için yasaklanmÕútÕr.374
Buna ba÷lÕ olarak bu durumla karúÕlaúan bir marka sahibi 556 sayÕlÕ KHK’nÕn
62. maddesi gere÷i alan adÕ tahsisinin kaldÕrÕlmasÕnÕ isteyebilir ve buna yönelik yukarÕda belirtti÷imiz hukuk ve ceza davalarÕnÕ açabilir. Amerika’da bir úarap
üreticisinin adÕnÕ domain name olarak alan kiúiye karúÕ açÕlan bir davada Mahkeme domain name sahiplerinin bu alan adÕnÕ kullanmalarÕnÕ men etti ve tazminat ödenmesine 375karar verdi.
Ticari iúletmelerin yanÕ sÕra kiúiler de isimlerinin korunmasÕnÕ isteyebilirler. Medeni Kanun’un 26. maddesi “adÕnÕn kullanÕlmasÕ çekiúmeli olan kiúi, hakkÕnÕn tespitini dava edebilir, adÕ haksÕz olarak kullanÕlan kiúi buna son verilmesini; haksÕz kullanan kusurlu ise ayrÕca maddi zararÕnÕn giderilmesini ve u÷radÕ÷Õ haksÕzlÕ÷Õn niteli÷i
gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini isteyebilir” demektedir. Maddede açÕkça
açÕlabilecek davalar yazÕldÕ÷Õndan daha fazla açÕklamaya girmeyip, bu davalarÕnda
haksÕz domain namelere karúÕ kullanÕlabilece÷ini belirtmekle yetiniyoruz.
Yok e÷er bu iúi yapan yurt dÕúÕnda ise bu prosedüre Devletler Hukuku kurallarÕ
uygulanÕr. HaksÕz fiilin yapÕldÕ÷Õ ve daha da önemlisi zararÕn meydana geldi÷i yer
olan Türk hukuku uygulanÕr. Ya dava Türkiye’de açÕlÕr ve kazanÕldÕktan sonra yurt
dÕúÕnda tenfiz ettirilip, ilgiliye uygulanÕr. Yahut ilgilinin ülkesinde bu dava açÕlÕr. Biraz uzun sürer ama sonuçta mahkeme masraflarÕ dâhil tüm zarar karúÕlanÕr. Yani
yapanÕn yanÕna kar kalmaz.
YargÕ dÕúÕ çözüm olarak Dünya Fikri Haklar Örgütü olan WIPO’ya baúvurulmasÕnÕ da tavsiye edebiliriz. WIPO, bu alandaki uyuúmazlÕklarda UzlaútÕrma, Tahkim
ve Özel ødari Usul (DRS) adÕ verilen yargÕ dÕúÕ çözüm yollarÕnÕ kullanmaktadÕr. UzlaútÕrmaya taraflar kötü niyetli de÷ilse seçilen tarafsÕz arabulucu vasÕtasÕyla gidilmektedir. Tahkimde yine taraflarÕn iradesiyle hakem yolu ile uyuúmazlÕ÷Õn çözümü
gerçekleúmektedir. Taraflardan biri kötü niyetliyse ve uzlaúma olana÷Õ yoksa bu
durumda Dispute Resolution Service (DRS) adÕ verilen bir yol taraflarÕn úikâyeti
ile devreye girmektedir. Bu yolun devreye girmesi sonucu, kötü niyetle veya hak374
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sÕz kullanÕlan ya da haksÕz olarak avantaj elde eden alan adlarÕ gerçek hak sahibine devredilmektedir.376

B. LİNK VERME
Çok kÕsa olarak üzerinde duracak olursak; link açma veya siteden link verme
hukukumuzda herhangi bir kural ile düzenlenmemiútir. Bizce düzenlenmesine de
gerek yoktur. Çünkü internet ortamÕnda site kurmak veya bir yazÕyÕ veya sanat eserini internetten ulaúÕlabilir kÕlmak sonrada bundan kimsenin haberi olmasÕn demek
elbette ki gariptir. E÷er bir site kurulmuú veya bir sanat eseri veya bir yazÕ internete koyulmuúsa do÷al olarak bu bilinecektir.
Link vermedeki önemli nokta; link verip ilgilinin veya ilgili yazÕ ya da úiir sayfasÕnÕ açtÕktan sonra sayfanÕn bir yerlerine site görüntünüzün, logonuzun verilmesi ya da link verilenin sayfasÕnÕn sizin logonuz altÕndaki sayfanÕn içinde açÕlmasÕdÕr. Bu halde link verdi÷iniz kiúinin yaratmÕú veya oluúturmuú oldu÷u sayfa,
eser veya veri tabanÕ özelliklerini taúÕdÕ÷Õndan, bu durumda o veri tabanÕ ve eseri
kendi içeri÷iniz ile iúlemiú veya bozmuú oluyorsunuz. Bu nedenle Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndaki yasaklar ile Türk Ceza Kanunu’ndaki veri bozmayÕ engelleyen 244. maddesi gündeme gelebilir. E÷er link verilen eser sahibinden izin almÕú ve bu izinde belirtildi÷i úekilde link verilmiú veya sonradan izin verilmiú ise
hukuken sorun yoktur.
Ancak izinsiz olarak sizin sayfanÕz içinde, sayfanÕz görünürken bir pencereyle
link vermek ile adres gösterme yerine adeta adamÕn evine camdan girmiú gibi bir
sonuç da yaratabilirsiniz. Bu durumda bu hukuka aykÕrÕ eylemden Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu do÷rultusundan maddi ve manevi haklarÕ ihlal etti÷iniz için cezai
ve hukuki yaptÕrÕmlarla karúÕ karúÕya kalabilirsiniz.
Link verildi÷inde link verilen web sayfasÕnÕn sahiplerinin umuma açÕk bÕraktÕ÷Õ
alana link verebilirsiniz. Yani kapÕ kitli ise kapÕnÕn önüne kadar gelmeniz hukuken
uygundur. Ama kapÕyÕ kÕrÕp içeri giremezsiniz. Yani úifre ile veya di÷er yollarla girilebilen yerlerdeki fikir ve sanat eserleri ile veri tabanlarÕna úifre kullanmadan ve
ilgilisinin iznini almadan girilebilecek úekilde link veremezsiniz. Aksi takdirde hukuka aykÕrÕ davranmÕú olunur.
Amerika’da yapÕlan bir yargÕlama sonucu, Kilise Rehberi adlÕ bir el kitabÕna ulaúÕlmasÕ için üyelerine e-posta yollayan ve yayÕnlandÕ÷Õ web sitesinin adresini veren bir web sitesi sorumlularÕna buraya girildi÷inde bilgisayarlardaki RAM özelli÷i
sebebiyle inceleme esnasÕnda bile bir geçici kopyalama olana÷Õ sunuldu÷undan
bu eylem hukuka aykÕrÕ kabul edilmiútir.377
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Link vermede oldu÷u gibi, çerçeve içine almada da hukuka aykÕrÕlÕk söz konusudur. Amerika’da Total News adlÕ online haber sa÷layÕcÕsÕ, aralarÕnda Washington Post, Time ve CNN’in de bulundu÷u altÕ büyük medya kuruluúunun adÕnÕ kendi
sitesine link olarak yerleútirmiútir. Bu linklerden biri örne÷in Washington Post tÕklandÕ÷Õnda bu gazetenin içeri÷i Total News’in alan adÕ ve reklamlarÕnÕn bulundu÷u
çerçeve içinde görülüyordu. Total News’in baúkasÕna ait haberleri kendi aldÕ÷Õ reklamlarÕn bulundu÷u çerçeve içinde kullanÕcÕlara sunmasÕ, bir haksÕz rekabet fiili
olarak de÷erlendirilmiútir.378
Buradan baúka bir soruna geçelim. østemedi÷iniz ve bir takÕm koruma önlemleri
aldÕ÷ÕnÕz halde bunlar kÕrÕlÕp, özel veya mesleki bilgileriniz alÕnmÕúsa daha öncede
söyledi÷im gibi bu eylem cezalandÕrÕlÕr. Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi’ne
göre; bir biliúim sisteminin iúleyiúini engelleyen ve bozan kiúi bir yÕldan beú yÕla kadar hapis ve biliúim sistemindeki verileri bozan, yok eden, de÷iútiren veya eriúilmez kÕlan, sisteme veri yerleútiren, var olan verileri baúka bir yere gönderen kiúi,
altÕ aydan üç yÕla kadar hapis cezasÕ alÕr.

C. KİŞİSEL VERİLER
Günümüzde pazarlama tekniklerinin geliúmesi sonucu her bir tüketicinin tercihlerini belirleyen kiúisel bilgilere ve verilere, mal ve hizmet üreten kuruluúlar yüksek miktarlar ödemeye hazÕrdÕrlar. Telekomünikasyon mevzuatÕna baktÕ÷ÕmÕzda
kiúisel bilgiler/veriler; tanÕmlanmÕú ya da do÷rudan veya dolaylÕ olarak, bir kimlik
numarasÕ ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimli÷inin, sa÷lÕk, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla
unsuruna dayanarak tanÕmlanabilen gerçek ve/veya tüzel kiúilere iliúkin herhangi
bir bilgiyi ifade etmektedir.379
Ancak kiúisel bilgiler di÷er bir açÕdan sahiplerinin özel yaúamlarÕnÕn bir parçasÕ
oldu÷undan bunlarÕn baúkalarÕnÕn eline geçmesi onlarÕn sÕrlarÕnÕn ortaya dökülmesidir. UluslararasÕ sözleúmeler ve AnayasamÕz tarafÕndan koruma altÕna alÕnmÕú olan özel yaúamÕn gizlili÷i ilkesi, Türk Ceza Kanunu’na da girmiútir. Türk Ceza
Kanunu’nun134. maddesi’ne göre; özel hayatÕn gizlili÷ini ihlal eden veya özel hayatÕna iliúkin görüntü veya sesleri ifúa eden kiúilere altÕ aydan üç yÕla kadar hapis
cezasÕ verilir. Yine Türk Ceza Kanunu özel yaúam dÕúÕnda tutulabilecek bazÕ kiúisel verileri de kapsamak üzere iúi úansa bÕrakmamÕú ve özel yaúamÕ ilgilendirsin veya ilgilendirmesin “kiúisel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, baúkasÕna
verilmesi ve yayÕlmasÕnÕ” 135. madde ve devamÕndaki maddelerde düzenlemiútir.
135/1’e göre, hukuka aykÕrÕ olarak kiúisel verileri kaydeden kimseye altÕ aydan üç
yÕla kadar hapis cezasÕ verilir. Yine, 135. maddenin ikinci fÕkrasÕ gere÷ince, sebebi
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ne olursa olsun kiúilerin siyasi, felsefi veya dini görüúlerine, Õrki kökenlerine iliúkin
bilgilerin kaydÕ suçtur. Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre, hukuka aykÕrÕ olarak, kiúisel verileri bir baúkasÕna veren, yayan veya ele geçiren kiúi, bir yÕldan dört
yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Türk Ceza Kanunu 137. maddede kiúisel verilerle ilgili suçlarÕn cezasÕnÕn yarÕ oranÕnda arttÕrÕlmasÕnÕ sa÷layan a÷ÕrlaútÕrÕcÕ haller; kamu görevlisi tarafÕndan ve görevinin verdi÷i yetki kötüye kullanÕlmak
suretiyle ve belli bir meslek ve sanatÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕktan yararlanmak suretiyle
iúlenme olarak sayÕlmÕútÕr. 138. maddeye göre, úirketlerin veya kamu görevlilerinin
elindeki kiúisel veri niteli÷indeki bilgilerin kanunlarÕn belirledi÷i sürelerin geçmiú olmasÕna karúÕn sistem içinde yok etmekle yükümlü olan bu resmi veya özel görevlilere, bu bilgileri yok etme görevlerini yerine getirmediklerinde altÕ aydan bir yÕla
kadar hapis cezasÕ verilir. Kiúisel verilerle ilgili suçlarÕn iúlenmesi dolayÕsÕyla tüzel
kiúiler hakkÕnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
BunlarÕn ønternet Hukuku ile ilgisi ne diye düúünülmemelidir. Mal ve hizmet üreten úirketlerin kiúilerin alÕúveriú ve kiúisel tercihleri ile ilgili bilgilere en fazla para ödedikleri kuruluúlar internet úirketleridir. ønternet úirketleri; bir yanda kiúilerin internette
yaptÕklarÕ alÕúveriú nedeniyle di÷er yanda ise internette yaptÕklarÕ sörfler sonucu ilgi
alanlarÕ, ma÷azalar ve ürünler gibi konular hakkÕnda tüm kullanÕcÕlara ait bilgilere
sahiptir. ønternet servis sa÷layÕcÕlar öte yandan mevzuat gere÷i internet üzerindeki
ziyaret edilen web siteleri bilgileri, e-mail haberleúmeleri gibi trafik bilgilerini belirli
süreler saklamak zorunda olduklarÕndan bu bilgileri kolayca paraya çevirebilirler
ya da kötü niyetle kullanabilirler. Tabii ki bu kötü iúleri úirketlerde çalÕúan bazÕ kötü
niyetli personel de yapabilir. ønternet de bir biliúim sistemine dahil oldu÷undan ve
kiúilerin biliúim sistemlerine ulaúabildi÷inden aklÕmÕza Türk Ceza Kanunu’nun 132.
maddesi’ndeki haberleúmenin gizlili÷inin ihlali ve 244. maddesi’ndeki biliúim sistemindeki verileri baúka yere gönderme suçu dahi akla gelebilir. Özellikle 132. maddedeki düzenleme sonucu internet ortamÕ ve di÷er biliúim sistemleri dahil olmak
üzere tüm biçimlerde ve yollarda haberleúmenin gizlili÷ini ihlal eden, bunlarÕn içeri÷ini kaydeden, açÕklayan kiúiler suç iúlemiú olurlar. Buradaki haberleúme ibaresinden her tür haber, düúünce ve bilgi aktarÕmÕ anlaúÕlÕr. Haberleúme yazÕ ile olabilece÷i gibi resim, video ya da iúaret dili olabilir. øúte bu haberleúmenin bilerek ve
isteyerek kasÕtla ö÷renilmiú olmasÕ “gizlili÷i ihlal” suçunu gerçekleútirir. Maddedeki
ikinci suç, haberleúmenin içeri÷ini kaydetmedir. Kaydetme, foto÷rafla, digital kopyalama ile veya video gibi çeúitli yollarla olabilir.
Türk Ceza Kanunu’nun bu ana düzenlemelerine paralel olarak TBMM’de “Kiúisel Verilerin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun TasarÕsÕ” ile de özellikle ticari ve personel gereksinmeleri ile veri toplayanlarÕn bunlarÕ iúlemesi ile daha geniú kapsamlÕ
kurallarÕn ve parmak izi, retina ya da yüz taramasÕ gibi biyometrik veri toplamaya
yönelik düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir.
Tüm bu hukuki düzenlemeler internet servis sa÷layÕcÕ úirketleri önemli bir riskin
içine sokmaktadÕr. Çünkü “Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetki-
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lendirme Yönetmeli÷i”nin EK-A6 bölümü gere÷ince, bu gibi úirketler her bir kullanÕcÕ için, kullanÕcÕ tarafÕndan sisteme ba÷lÕ kalÕnan süre, trafik miktarÕ ve trafik yolu
bilgilerini en az 6 (altÕ) ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür. “Telekomünikasyon Sektöründe Kiúisel Bilgilerin øúlenmesi ve Gizlili÷inin KorunmasÕ HakkÕnda
Yönetmelik”e göre trafik verisi; bir úebekede haberleúmenin iletimi veya faturalama
amacÕyla iúlenen her türlü veriyi ifade etmektedir. Teknik deyimiyle loglarÕ saklama
olarak belirtilen bu zorunluluk Messenger ve e-mail haberleúmesi ile web üzerindeki tüm sörfleri kapsamaktadÕr.
ønternet servis sa÷layÕcÕlarÕnÕn, “Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin EK-A6 bölümü gere÷ince yerine getirmek zorunda oldu÷u bir baúka yükümlülük, kullanÕcÕlarÕnÕn internet üzerindeki yetkisiz ve
rahatsÕz edici giriúimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almaktÕr. Yine
servis sa÷layÕcÕlar verece÷i hizmete ve sisteminde kullanÕlacak cihazlara, yetkisiz
kiúilerin eriúimi ve bozucu/de÷iútirici müdahalelerini önlemek amacÕyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu kiúisel veriler hakkÕnda 06.02.2004 tarihinde telekomünikasyon sektöründe kiúisel bilgilerin iúlenmesi ve gizlili÷inin korunmasÕnÕn güvence altÕna alÕnmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirleyen “Telekomünikasyon Sektöründe Kiúisel Bilgilerin øúlenmesi ve Gizlili÷inin KorunmasÕ HakkÕnda
Yönetmelik” çÕkarmÕútÕr.
Yönetmeli÷in 6. ve 7. maddelerine göre, internet servis sa÷layÕcÕsÕ iúletmeciler
verdikleri hizmetlerin güvenli÷ini sa÷lamak amacÕyla, hizmetin gerektirdi÷i hallerde
úebekenin güvenli÷ine iliúkin alacaklarÕ tüm gerekli teknik ve yapÕsal önlemleri Bilgi
Teknolojileri ve øletiúim Kurumunun onayÕna sunar. øúletmecinin verdi÷i hizmetlerle
ilgili olarak úebeke güvenli÷inin ihlaline iliúkin, iúletmeci tarafÕndan alÕnan önlemlerin dÕúÕnda ola÷anüstü bir risk söz konusu oldu÷unda iúletmeci, riskler ve riskin giderilme yollarÕ konusunda derhal abonelerini uyarÕr.
Yönetmeli÷in 8. maddesi’ne göre; yasalarÕn ve yargÕ kararlarÕnÕn öngördü÷ü
durumlar haricinde, haberleúmeye taraf olanlarÕn tamamÕnÕn izni olmaksÕzÕn, telekomünikasyonun üçüncü úahÕs tarafÕndan dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanmasÕ,
kesilmesi veya gözetimi yasaktÕr. ølgili trafik verilerinin ise iúletmeci tarafÕndan hizmet amaçlarÕ dÕúÕnda kaydedilmesi, saklanmasÕ ve gözetimi yasaktÕr.
Baúta da söyledi÷imiz gibi pazarlama açÕsÕndan kiúisel bilgilerin iúlenerek elde
edilen sonuçlar do÷rultusunda do÷rudan bireylere ürün ve hizmet satÕúÕ nokta hedefe atÕútÕr. Yönetmelik kiúisel bilgilerin iúlenmesini; otomatik olsun olmasÕn, toplama, kaydetme, hazÕrlama, yükleme, uyarlama, de÷iútirme, geri ça÷Õrma, danÕúma,
kullanma, aktarma yoluyla açÕ÷a vurma, yayma ya da bunlarÕn dÕúÕnda eriúilebilir
hale getirme, düzenleme, birleútirme, engelleme, silme gibi yollardan, kiúisel bil-
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giler üzerinden yürütülmekte olan herhangi bir iúlem ya da iúlemler bütünü olarak
tanÕmlamaktadÕr. 9. ve 10. maddelere göre; telekomünikasyon hizmetlerini pazarlamak ya da katma de÷erli hizmetleri sa÷lamak amacÕyla, abone veya kullanÕcÕ kiúisel bilgilerinin kullanÕlmasÕna izin verirse, iúletmeci bu tür hizmetler ve pazarlama
için gerekli kapsam ve sürede veriyi iúleyebilir. KullanÕcÕ ve aboneler, kiúisel bilgilerinin iúlenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler. ønternet servis sa÷layÕcÕsÕ iúletmeci; abonenin veya kullanÕcÕnÕn onayÕnÕ almak koúuluyla, telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanmasÕ ya da katma de÷erli hizmetlerin sa÷lanmasÕ
amacÕyla, iúlenen kiúisel bilgileri ve bu tür iúlemin süresini abone ve kullanÕcÕlara
bildirecektir. Trafik verilerinin iúlenmesi yetkisi; iúletmecinin yetkisi altÕndaki kiúiler
ile telekomünikasyon hizmetlerinin faturalama ve trafik idaresi, müúteri hizmetleri,
yolsuzluk tespitleri, elektronik telekomünikasyon hizmetleri pazarlama veya katma
de÷erli hizmet ile görevli kiúilere münhasÕrdÕr. Trafik verisi; araba÷lantÕ, faturalama
veya benzeri anlaúmazlÕklarÕ çözmek amacÕyla mahkeme veya uyuúmazlÕ÷Õ çözmekle yetkili gerçek ve tüzel kiúilere bildirilebilir.
Yönetmelikte bir de yer verilerinin iúlenmesi düzenlenmektedir. Yer verisi; kamuya açÕk telekomünikasyon hizmeti kullanÕcÕsÕna ait bir telekomünikasyon cihazÕnÕn co÷rafi konumunu belirleyen úebekede iúlenen her türlü veriyi ifade eder.
Abone ve kullanÕcÕlarla ilgili yer verileri sadece abone ve kullanÕcÕlarÕn isimsizleútirildi÷i veya katma de÷erli bir hizmetin sa÷lanmasÕ için gereken kapsam ve sürede
abonelerin aksi baúvurularÕ olmadÕ÷Õ hallerde iúlenebilir. øúletmeciler, iúlenecek yer
verisi tipini, iúlemenin amaç ve süresi ile bu bilgilerin üçüncü úahÕslara katma de÷erli hizmet sa÷lama amacÕyla gönderilip gönderilmeyece÷i hususlarÕnda, aboneleri bilgilendirir. Aboneler, yer verilerinin iúlenmemesi için her zaman baúvuru yapabilirler. øúletmeciler kullanÕcÕ veya abonelere yer verilerinin iúlenmesini geçici olarak
reddetme olana÷ÕnÕ, basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, úebekeye her ba÷lantÕ
için sa÷larlar. Yer verilerinin iúlenmesi yetkisi, úebeke ve/veya iúletmecinin veya
katma de÷erli hizmet sa÷layan üçüncü kiúilerin yetkisi altÕndaki kiúilere münhasÕrdÕr. Ancak bu yetki, telekomünikasyon hizmetinin sa÷lanmasÕ amacÕnÕn gerektirdi÷i ölçüde yapÕlmalÕdÕr.
Yönetmeli÷in 18. maddesine göre; kötü niyetli veya rahatsÕzlÕk verici aramalarÕn takibi amacÕyla, abone tarafÕndan yapÕlan baúvuru üzerine, arayan abonenin
kimli÷ini içeren bilgiler, bir yÕl süreyle saklanmalÕ ve ilgili mevzuata göre eriúilebilir olmalÕdÕr. Kolluk güçleri, ambulans ve itfaiye hizmetleri dahil tüm acil aramalara
iliúkin ça÷rÕlara cevap verme amacÕyla; abonenin veya kullanÕcÕnÕn rÕzasÕ olmasa
bile abonenin yer verisini ve kimli÷ini, kullanÕcÕnÕn ise yer verisini içeren bilgilere
eriúilebilir olmalÕdÕr.
Yönetmeli÷in 20. maddesi’ne göre, internet servis sa÷layÕcÕ (ISS) iúletmeciler
kiúi müdahalesi olmadan çalÕúan fakslar, elektronik posta, kÕsa mesaj gibi otomatik arama sistemlerini, abonenin önceden izni olmadan siyasi propaganda ama-
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cÕyla kullanamazlar. Söz konusu otomatik arama sistemlerinin do÷rudan pazarlama
amacÕyla kullanÕlmasÕ halinde kullanÕcÕlara gelen her bir mesajÕ bundan sonrasÕ için
almayÕ reddetme hakkÕ ücretsiz ve kolay bir yolla sa÷lanÕr. Do÷rudan pazarlama
amacÕyla gönderilen ve kimin adÕna haberleúme yapÕldÕ÷Õ hususunda göndericinin
kimli÷ini saklayan veya alÕcÕnÕn bu iletiúimin sonlandÕrÕlmasÕ konusunda talepte bulunaca÷Õ bir adres bulunmayan elektronik mektuplarÕn gönderilmesi abonenin bu
yöndeki talebi halinde engellenir.
øúte bu düzenlemelere göre, internet yoluyla haklarÕ hukuka aykÕrÕ giriúimlere
maruz kalan internet kullanÕcÕlarÕ öncelikle bu kiúilere ulaúmak amacÕyla Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumuna baúvurarak onun aracÕlÕ÷Õ ile ISS’lerden ilk bilgileri
alabilir. Sonra da bu bilgiler neticesinde ISS açÕsÕndan hukuka aykÕrÕ ve haklara
saldÕrÕ úeklindeki bu giriúimlerin engellenmesi olana÷Õ varsa bunu ISS’den isteyebilir ve ISS duyarsÕz kalÕrsa konuyu denetim kuruluúu olan Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’na ileterek ISS açÕsÕndan yaptÕrÕm uygulanmasÕnÕ isteyebilir.
ønternet kullanÕcÕlarÕ mevzuat ve yetki belgelerinde yazÕlan hususlara uymayan internet hizmet úirketlerini Kuruma úikayet edebilirler. Kurum bu úikayetleri inceleyerek gereken tedbirleri alÕr. AynÕ úekilde di÷er iúletmeci internet hizmet úirketleri de birbirini úikayet edebilir ve Kurum bunlarÕ da inceleyerek gereken
tedbirleri alÕr. Bu úikayetler veya izin úartlarÕnÕn sonradan úirketlerce kaybedilmesi
sonucu çeúitli cezalar ve iznin iptali söz konusu olabilir. “Bilgi Teknolojileri ve øletiúim
Kurumu TarafÕndan øúletmecilere Uygulanacak ødari Para CezalarÕ øle Di÷er Müeyyide ve Tedbirler HakkÕnda Yönetmeli÷i”nin 10. maddesine göre Bilgi Teknolojileri
ve øletiúim Kurumu, denetledi÷i internet hizmetleri veren úirketlerin úartlara uymamasÕ, Yönetmelik ve Kanunlarda belirtilen kurallara uymamasÕ hallerinde bir önceki
yÕl cirosunun %1’ine kadar para cezasÕ verir. Yönetmeli÷in 21. maddesi gere÷ince,
telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuatÕ ve yetki belgelerinde belirtilen úartlara uygun olarak kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasÕna iliúkin hükümler saklÕ kalmak üzere,
iúletmeci önce kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ için yazÕlÕ olarak uyarÕlÕr. øhlalin devamÕ ve kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde
a÷Õr kusur oluúturdu÷unun Kurul tarafÕndan tespiti halinde iúletmecinin yetki
belgesi fesih/iptal edilir.

D. İNTERNET İLETİŞİMİNİN DEVLETÇE İZLENMESİ
ønternet ilk kullanÕlmaya baúladÕ÷Õ zamanlarda suçlularÕn da iúine yaradÕ. Çünkü
1995’lerin teknolojisi ile Ülkemizde internet iletiúimini izlemek mümkün de÷ildi. Bu
yüzden sabit ve mobil telefonlarÕn dinlenmesi korkusuyla teröristler dahil tüm suç
örgütleri ve gizli iúler çevirenler iletiúimi internete kaydÕrdÕ. Ancak neticede Ülkemizdeki suç mücadelesi yapan kuruluúlar da gerekli teknolojiyi edindi ve böylece
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belirlenmiú kiúilerin suça yönelik eylemlerinin önlenmesi amacÕyla interneti izlemeye aldÕlar.380
øletiúimin izlenmesi ve denetlenebilmesi amacÕyla, yetkilerin kötüye kullanÕlmasÕnÕ
önlemek ve uluslararasÕ standartlara uygun olarak bu tedbirleri uygulamak üzere
tüm iletiúimin denetlenmesi tedbirlerinin tek bir merkezden yürütülmesi hedeflenerek, 5397 sayÕlÕ Kanunla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine
eklenen hükümlerle Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ (TøB) kurulmuútur.
TBMM tarafÕndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 SayÕlÕ ønternet OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi ve Bu YayÕnlar Yoluyla øúlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun ile içerik sa÷layÕcÕ, yer sa÷layÕcÕ, eriúim sa÷layÕcÕ ve toplu kullanÕm sa÷layÕcÕlarÕn yükümlülük ve sorumluluklarÕ ile internet ortamÕnda iúlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriúim sa÷layÕcÕlarÕ üzerinden mücadeleye iliúkin esas ve usûlleri düzenlenmiútir. Mezkur Kanun’la verilen görevlerin,
Kurum bünyesinde bulunan BaúkanlÕkça, yani TøB tarafÕndan yerine getirilece÷i 10.
madde ile hüküm altÕna alÕnmÕútÕr. Söz konusu Kanun’da TøB hizmetlerinin görev
ve yetkilerinin kullanÕmÕnÕn ne úekilde olaca÷ÕnÕn yönetmelikle düzenlenece÷i de
hüküm altÕna alÕnmÕútÕr.
Keza, 2803 sayÕlÕ Jandarma Teúkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Ek 5. maddesi, 4422 sayÕlÕ ÇÕkar AmaçlÕ Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 2. maddesi,
2937 sayÕlÕ Devlet østihbarat Hizmetleri ve Millî østihbarat TeúkilatÕ Kanununun 6.
maddesi ile 5271 sayÕlÕ Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi ile belirlenen
çerçevede telekomünikasyon yoluyla yapÕlan iletiúimin tespiti, dinlenmesi, sinyal
bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕn belirlenmesi için; “Telekomünikasyon Yoluyla YapÕlan øletiúimin Tespiti, Dinlenmesi,
Sinyal Bilgilerinin De÷erlendirilmesi ve Kayda AlÕnmasÕna Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷ÕnÕn Kuruluú, Görev ve Yetkileri
HakkÕnda Yönetmelik” çÕkarÕlmÕútÕr.
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanlÕ÷Õ, Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu
bünyesinde do÷rudan Kurum BaúkanÕna ba÷lÕ olarak faaliyet gösterir. BaúkanlÕk,
Telekomünikasyon øletiúim BaúkanÕ ile teknik uzman, hukukçu uzman ve idari uzmandan oluúur. BaúkanlÕkta, Millî østihbarat TeúkilatÕ, Emniyet Genel Müdürlü÷ü ve
Jandarma Genel KomutanlÕ÷ÕnÕn ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu
380

Günümüzde de yine benzer sÕkÕntÕlar bulunmaktadÕr. Britanya polisi, internet üzerinden
yapÕlan telefon görüúmelerinin istihbarat çalÕúmalarÕnÕ güçleútirdi÷ini ve her türlü suçun
takibinde zorluk yarattÕ÷ÕnÕ söylemiútir. Britanya øçiúleri BakanÕ ise, çÕkartÕlacak bir yasayla hükümete internet üzerinden hizmet veren ¿rmalarÕn ellerindeki verilerden faydalanma hakkÕnÕn tanÕnmasÕnÕ sa÷lamaya yönelik hazÕrlÕklarÕ oldu÷unu ve hazÕrlÕklarÕnÕn
Facebook, Bebo gibi sosyal internet a÷larÕnÕ ve Skype gibi a÷larÕ da içine alaca÷ÕnÕ belirtmiútir. Britanya polisi de halihazÕrda cep telefonu úirketlerinin ellerindeki verilerden yararlanabiliyor, görüúme tra¿÷ini kontrol edebiliyor. Bkz. Taraf Gazetesi, 17 Ekim 2008.

277

Türkiye Bankalar Birli÷i
temsilciler BaúkanlÕktaki görevleri esnasÕnda BaúkanÕn talimatlarÕna ve BaúkanlÕk
tarafÕndan belirlenen kurum içi düzenlemelere riayet eder. BaúkanlÕk, bu Yönetmelik çerçevesinde yapÕlacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi
ve kayda alÕnmasÕ faaliyetlerini olanaklÕ kÕlacak her türlü teknik alt yapÕnÕn, kamu
kurum ve kuruluúlarÕ ile kamu hizmeti veren kuruluúlar ve iúletmeciler tarafÕndan
kurulmasÕnÕ sa÷lamak, sa÷latmak, gerekli alt yapÕyÕ kurmayan iúletmecilerin cezalandÕrÕlmasÕ yönünde giriúimde bulunmak görevini yapar. Baúkan, Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu BaúkanÕ’nÕn teklifi üzerine Baúbakan tarafÕndan atanÕr.
Baúkan, Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin sahip oldu÷u özlük haklarÕna sahiptir. Baúkan, BaúkanlÕ÷Õn genel yönetiminden ve emri altÕndakilerin faaliyetlerinden
dolayÕ do÷rudan Kurum BaúkanÕna karúÕ sorumludur.
Yönetmeli÷in 4. maddesi gere÷ince, haberleúmenin gizlili÷i esastÕr. Bu sebeple
iúbu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dÕúÕnda hiç kimse, bir baúkasÕnÕn telekomünikasyon yoluyla iletiúimini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini de÷erlendiremez ve kayda alamaz. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayÕtlar ve bilgiler, yukarÕda sayÕlan ilgili kanunlarda
belirtilen amaçlar ve usul dÕúÕnda kullanÕlamaz. Elde edilen bilgi, belge ve kayÕtlarÕn saklanmasÕnda ve korunmasÕnda gizlilik esastÕr.
Normal olarak hâkim kararlarÕ ile ancak gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde381 Emniyet Genel Müdürü veya østihbarat Dairesi BaúkanÕ, Jandarma Genel KomutanÕ veya østihbarat BaúkanÕ yahut Milli østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarÕ
veya YardÕmcÕsÕ tarafÕndan verilen yazÕlÕ emirlerle; 2559 sayÕlÕ Kanunun ek 7.
maddesi’nin birinci fÕkrasÕnda, 2803 sayÕlÕ Kanunun 7. maddesinin (a) bendine
iliúkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, 2937
sayÕlÕ Kanunun 4. maddesinde sayÕlan görevlerin yerine getirilmesi amacÕyla telekomünikasyon yoluyla yapÕlan iletiúimin tespiti, dinlenmesi,382 sinyal bilgilerinin
de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕ süreci baúlar. Gecikmesinde sakÕnca bulunan hâllerde; Millî østihbarat TeúkilatÕ MüsteúarÕ veya yardÕmcÕsÕ, Emniyet Genel
Müdürü veya østihbarat Dairesi BaúkanÕ ve Jandarma Genel KomutanÕ veya østihbarat BaúkanÕ tarafÕndan telekomünikasyon yoluyla yapÕlan iletiúimin tespiti,
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕ için verilen yazÕlÕ emir, yirmidört saat içinde Yönetmeli÷in 26. maddesinin birinci fÕkrasÕnda be381
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Yönetmeli÷in 3. maddesine göre, gecikmesinde sakÕnca bulunan hal; derhal iúlem
yapÕlmadÕ÷Õ takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmasÕ veya úüphelinin kaçmasÕ veya kimli÷inin saptanamamasÕ olasÕlÕ÷ÕnÕn ortaya çÕkmasÕ halini ifade
eder.
Yönetmeli÷in 3. maddesine göre; iletiúimin dinlenmesi ve kayda alÕnmasÕ; telekomünikasyon yoluyla gerçekleútirilmekte olan konuúmalar ile di÷er her türlü iletiúimin uygun
teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alÕnmasÕna yönelik iúlemleri ve iletiúimin tespiti; iletiúimin içeri÷ine müdahale etmeden iletiúim araçlarÕnÕn di÷er iletiúim araçlarÕyla kurdu÷u
iletiúime iliúkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik iúlemleri ifade eder.
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lirtilen383 yetkili ve görevli hâkimin onayÕna sunulur. Hâkim, kararÕnÕ en geç yirmidört saat içinde verir.
Yönetmeli÷in 9. maddesine göre; iletiúimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin
de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕna dair hakim kararÕnda ve yetkili merciler tarafÕndan verilen yazÕlÕ emirlerde;
a) HakkÕnda tedbir uygulanacak kiúinin kimli÷i, iletiúim aracÕnÕn türü, kullandÕ÷Õ telefon numaralarÕ veya iletiúim ba÷lantÕsÕnÕ tespite imkân veren kodundan belirlenebilenler,
b) Tedbirin türü, kapsamÕ ve süresi,
c) Tedbire baúvurulmasÕnÕ gerektiren nedenler,
belirtilir.
Kararlar en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre aynÕ usulle üçer ayÕ geçmeyecek úekilde en fazla üç defa uzatÕlabilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere iliúkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim
tarafÕndan üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatÕlmasÕna karar verilebilir.
Yönetmeli÷in 10. maddesi’ne göre; hakim kararlarÕ ve yazÕlÕ emirler iúletmecilere gönderilmez. Kararlar ile yapÕlan inceleme sonucunda bu Yönetmeli÷e uygun oldu÷u tespit edilen yazÕlÕ emirler, ilgili kurum görevlileri ve BaúkanlÕk çalÕúanlarÕ aracÕlÕ÷Õyla teknik uzmanÕn nezaretinde yerine getirilir.
11. maddeye göre; uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakÕnca
bulunan hallerde verilen yazÕlÕ emir hakkÕnda hâkim tarafÕndan aksine karar verilmesi ya da yazÕlÕ emir hakkÕnda yirmidört saat içinde hâkim onayÕnÕn alÕnamamasÕ hallerinde, kararÕn veya yazÕlÕ emrin uygulanmasÕna BaúkanlÕk tarafÕndan derhâl son verilir. Dinlemenin içeri÷ine iliúkin kayÕtlar BaúkanÕn ve ilgili
kurumlarÕn en üst amirinin denetimi altÕnda en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimlerde ibraz edilmek üzere
muhafaza edilir.
Ceza Muhakemesi Kanunu gere÷ince, Yönetmelikteki 12. maddeye göre;
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; göçmen kaçakçÕlÕ÷Õ ve insan ticareti (madde
79., 80.), kasten öldürme (madde 81., 82., 83.), iúkence (madde 94., 95.), cin383

Bu Yönetmeli÷in 26. maddesine göre; iletiúimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕ konularÕnda yetkili ve görevli hakim, ilgili kurumlarÕn
talepte bulunan biriminin bulundu÷u yer itibarÕyla yetkili olan ve 5271 sayÕlÕ Kanunun
250nci maddesinin birinci fÕkrasÕna göre kurulan a÷Õr ceza mahkemesinin üyesidir.
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sel saldÕrÕ (birinci fÕkra hariç, madde 102), çocuklarÕn cinsel istismarÕ (madde
103.), uyuúturucu veya uyarÕcÕ madde imal ve ticareti (madde 188), parada sahtecilik (madde 197), suç iúlemek amacÕyla örgüt kurma (2., 7. ve 8. fÕkralar hariç, madde 220.), fuhuú (madde 227., fÕkra 3.), ihaleye fesat karÕútÕrma (madde
235.), rüúvet (madde 252.), suçtan kaynaklanan malvarlÕ÷Õ de÷erlerini aklama
(madde 282), silahlÕ örgüt (madde 314.) veya bu örgütlere silah sa÷lama (madde
315), Devlet sÕrlarÕna karúÕ suçlar ve casusluk (madde 328., 329., 330., 331.,
333., 334., 335., 336., 337.) suçlarÕ, Ateúli Silahlar ve BÕçaklar ile Di÷er Aletler
HakkÕnda Kanun’da tanÕmlanan silah kaçakçÕlÕ÷Õ (madde 12.) suçlarÕ, BankacÕlÕk Kanunu’nun 160. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fÕkralarÕnda tanÕmlanan zimmet suçu, KaçakçÕlÕkla Mücadele Kanunu’nda tanÕmlanan ve hapis cezasÕnÕ gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕnÕ Koruma Kanunu’nun 68.
ve 74. maddelerinde tanÕmlanan suçlar dolayÕsÕyla yapÕlan soruúturma ve kovuúturmada, suç iúlendi÷ine iliúkin kuvvetli úüphe sebeplerinin varlÕ÷Õ ve baúka
suretle delil elde edilmesi imkânÕnÕn bulunmamasÕ durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde Cumhuriyet savcÕsÕnÕn kararÕyla úüpheli
veya sanÕ÷Õn telekomünikasyon yoluyla iletiúimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda
alÕnabilir ve sinyal bilgileri de÷erlendirilebilir. Cumhuriyet savcÕsÕ, kararÕnÕ derhal hakimin onayÕna sunar ve hâkim, kararÕnÕ en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolmasÕ veya hâkim tarafÕndan aksine karar verilmesi halinde tedbir
Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan derhâl kaldÕrÕlÕr. ùüpheli veya sanÕ÷Õn tanÕklÕktan
çekinebilecek kiúilerle arasÕndaki iletiúimi kayda alÕnamaz. Kayda alma gerçekleútikten sonra bu durumun anlaúÕlmasÕ hâlinde, alÕnan kayÕtlar derhal yok edilir. Tedbir kararÕ en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatÕlabilir.
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iúlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatÕlmasÕna karar verebilir. Kararlar iúletmecilere gönderilmez. Söz konusu
kararlar ilgili kurum görevlileri ve BaúkanlÕk çalÕúanlarÕ aracÕlÕ÷Õyla teknik uzmanÕn nezaretinde yerine getirilir. øúlemin baúladÕ÷Õ ve bitirildi÷i tarih ve saat ile iúlemi yapanÕn kimli÷i bir tutanakla saptanÕr. Uygulanan tedbirin sona ermesi, kararÕn uygulanmasÕ sÕrasÕnda úüpheli hakkÕnda kovuúturmaya yer olmadÕ÷Õna
dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakÕnca bulunan hallerde Cumhuriyet
savcÕsÕ tarafÕndan verilen kararlar hakkÕnda, hakim tarafÕndan aksine karar verilmesi halinde, tedbirin kaldÕrÕldÕ÷Õ Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan derhal BaúkanlÕ÷a bildirilir. Cumhuriyet savcÕsÕ tarafÕndan verilen karar, süresi içerisinde
hakim tarafÕndan onaylanarak BaúkanlÕ÷a gönderilmemiú ise kararÕn uygulanmasÕna BaúkanlÕk tarafÕndan derhal son verilir. YapÕlan tespit veya dinlemeye
iliúkin kayÕtlar, 26. maddede belirtilen384 yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki
Cumhuriyet savcÕsÕnÕn denetimi altÕnda en geç on gün içinde yok edilerek durum bir tutanakla tespit edilir.
384

Yönetmeli÷in 26. maddesine göre; iletiúimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de÷erlendirilmesi ve kayda alÕnmasÕ konularÕnda yetkili ve görevli hakim, 5271 sayÕlÕ Kanun
hükümlerine göre belirlenir.
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Yönetmeli÷in 27. maddesi gere÷ince; bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgiler, bu Yönetmeli÷in dayana÷ÕnÕ
oluúturan kanunlarda belirtilen amaç ve usul dÕúÕnda kullanÕlamaz. Elde edilen
bilgi, belge ve kayÕtlarÕn saklanmasÕnda ve korunmasÕnda gizlilik ilkesine riayet
edilir. Bu fÕkra hükümlerine aykÕrÕ hareket edenler hakkÕnda görev sÕrasÕnda veya
görevden dolayÕ iúlenmiú olsa bile savcÕlarca do÷rudan soruúturma yapÕlÕr. Bu
dinleme tespit faaliyetleri için gerekli teknik altyapÕyÕ oluúturmayan iúletmeciler
hakkÕnda, “Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu TarafÕndan øúletmecilere Uygulanacak ødari Para CezalarÕ ile Di÷er Müeyyide ve Tedbirler HakkÕnda Yönetmelik”
kapsamÕnda gerekli iúlemlerin baúlatÕlmasÕ hususu Baúkan tarafÕndan Kuruma
iletilir ve konu hakkÕnda talebi yapan ilgili kuruma bilgi verilir.
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VIII. Bölüm
İnternet ve Kişilik Hakları

ønsanlarÕn toplu yaúamasÕ sonucu, bireysel istek ve arzularÕnÕn çatÕúmasÕnÕ önlemek için bir uzlaúma-anlaúma zemini aranmÕútÕr. Bu zemin “olmazsa olmazlar”
üzerine inúa edilmiútir. “Olmazsa olmaz” arzu ve gereksinimlerimiz “hak” adÕnÕ almÕú, buna karúÕlÕk di÷er kiúilerin arzularÕna saygÕlÕ olmak tarafÕmÕzdan kabul edilmiútir. BunlarÕn çatÕúmasÕnÕ önlemek için herkesin sÕnÕrlarÕ çizilmiútir. E÷er biri di÷erinin
sÕnÕrÕnÕ aúarsa bu, “Hukuk” kullanÕlarak ve “YargÕ” sisteminde cezalandÕrÕlacaktÕr.
Bu arada kiúilerin sÕnÕrlarÕ içinde arzularÕnÕ gerçekleútirebilmeleri için, fÕrsat eúitli÷i gereklidir. “Do÷allÕk” ya da “güçlü olan yaúar” kuralÕ yanÕnda vahúeti de getirdi÷inden, toplu yaúam gelene÷ince yumuúatÕlmÕútÕr. ønsanlar eúit yapÕdaki aileler
içinde ve eúit fiziksel güç ve kabiliyetlerle do÷madÕklarÕndan, toplumsal kurallar
olan “Hukuk”, “Ahlak” ve “Din” güçlüleri engelleyici ve zayÕflarÕ koruyucu kurallar
getirmiútir.
Daha teknik olarak ifade edersek; vücudu, organlarÕ, hayatÕ, düúünceleri, onuru,
saygÕnlÕ÷Õ, sÕrlarÕ, dini, ailesi, mallarÕ gibi kiúinin sahip oldu÷u bütünün her bir parçasÕna “hak” adÕ verilmiútir. Din ve ahlâk gibi, toplumsal düzeni oluúturan “Hukuk”
da, kiúilere ait bu haklarÕ korumaktadÕr.
Ülkemizde, hukuk kurallarÕnÕn øç Hukuk açÕsÕndan en üstünde yer alan Anayasa’nÕn
12. maddesi, “herkes kiúili÷ine ba÷lÕ, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve hürriyetlere sahiptir” demektedir. Bu temel düzenlemeyi hayata
geçirmek için kanun, yönetmelik ve idari kararlar gibi di÷er alt kurallar yapÕlÕp, hepimizin haklarÕ korunmaktadÕr.
Anayasa’nÕn “kiúinin haklarÕ” baúlÕklÕ 17. maddesi’ndeki “herkes, maddi ve manevi varlÕ÷ÕnÕ geliútirme hakkÕna sahiptir” düzenlemesini esas alÕrsak, öncelikle
kiúi haklarÕnÕ, maddi ve manevi haklar diye ikiye ayÕrabiliriz.
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A. KİŞİLİK HAKLARI AYRIMI
1. Maddi Haklar
Maddi haklarÕ; bedensel haklar ve mülkiyet haklarÕ diye ayÕrarak iki baúlÕk altÕnda inceleyece÷iz. øsim ve resim kimi zaman maddi haklara konu olmakta iseler
de, uygulamada ço÷unlukla manevi açÕdan saldÕrÕya u÷radÕ÷Õndan manevi haklar
baúlÕ÷Õnda incelenecektir.
a. Bedensel Haklar
Anayasa, öncelikle kiúinin yaúama hakkÕnÕ en temel hak olarak almÕútÕr. Kiúinin
beden bütünlü÷üne dokunulamaz. Kimseye eziyet yapÕlamaz. Herkes kiúi hürriyetine ve güvenli÷ine sahiptir.
Bu hakkÕn sonucu olarak herkesin bedensel bütünlü÷ünü ve sa÷lÕ÷ÕnÕ koruma
hakkÕ vardÕr. Bu haklara kitle iletiúim araçlarÕnda yapÕlan yayÕnlar sebebiyle; zarar verilmiúse, yayÕncÕ ve sorumlular bu zararÕ telafi etmek zorundadÕr. Yine yayÕncÕ ve sorumlular Türk Ceza Kanunu’na göre adam öldürme ve yaralamaya
sebep olmuúlarsa bu suçun cezasÕnÕ çekmek zorundadÕrlar. Yine Medeni Kanun
ve Borçlar Kanunu gere÷ince, bu bedensel zararlara ve ölümlere iliúkin maddi
ve manevi tazminat ödemek durumundadÕrlar. Özellikle Borçlar Kanunu’nu 47.
maddesi fiziki varlÕ÷Õn zarar görmesi durumunda tazminat sorumlulu÷unu düzenlemiútir.
YapÕlan bir yayÕn ile belli kiúiler hedef gösterilmiúse yayÕncÕ da tedbirsizlik ve
dikkatsizlikle adam öldürme veya yaralamadan yahut adam öldürmeye azmettirmekten yargÕlanÕr.
b. Mali Haklar
Ev, arazi gibi gayrimenkul veya televizyon, elbise, telefon ve araba gibi menkul
mallarÕnÕza iliúkin haklarÕnÕz dÕúÕnda, ticari iúletmeniz ve mesle÷iniz de Hukuk’un
korumasÕ altÕndadÕr.
ønternette yapÕlan yayÕnla bir firmanÕn mallarÕnÕn ya da markasÕnÕn boykotunu
yapmak veya bir kuruluúu sürekli kötüleyerek ona kredi verilmesine engel olmak
mesleki ve ticari haklara yapÕlan saldÕrÕlardÕr.
Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi’nden itibaren ve Borçlar Kanunu’nun 48.
maddesi’nde haksÕz rekabet düzenlenmiútir. Önceki bölümde yer alan bu konuya
geniúçe yer verilmiútir.
ønternet üzerinden bir web sitesinde veya e-mail ile, bir kiúinin mesleki ya da
bilimsel kiúilik hakkÕna a÷Õr ve yersiz eleútiriler yöneltmek, gerçek dÕúÕ söylenti ve
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suçlamalarla toplum içindeki ekonomik ve manevi yerini sarsmak, onun ticari varlÕ÷Õna zarar vermektir.
Ticari kuruluúlar, úirketler ve bankalar için de, gerçek dÕúÕ olmasÕ kaydÕyla, “batÕyor, kara para aklÕyor, üretti÷i ürün dayanÕksÕz” gibi nitelemeler hukuka aykÕrÕdÕr.
ønternette bilgi ve haber verme hakkÕ kapsamÕnda bir suçun iúlendi÷ini, ahlâka
yahut sa÷lÕ÷a aykÕrÕ bir üretim yapÕldÕ÷ÕnÕ, küçüklerin çalÕútÕrÕldÕ÷ÕnÕ söylemek ise
kiúilik haklarÕna aykÕrÕ olmaz.
Mülkiyet haklarÕndan biri de fikir, sanat, müzik ve edebiyat eserlerine iliúkin yaratÕcÕnÕn, mali haklarÕ ondan devralanÕn ve komúu hak sahibi denilen yapÕmcÕ, icracÕ ve yayÕncÕlarÕn haklarÕdÕr. Fikir, sanat, müzik ve edebiyat eserleri; eser sahibinden izin alÕnmadan kopyalanÕr, ço÷altÕlÕr, kamuya gösterilir, dinletilir, oynatÕlÕr,
yayÕnlanÕr ve ticari amaçla kullanÕlÕr veya elde tutulursa, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre, yapÕlan saldÕrÕnÕn durdurulmasÕ ve u÷ranÕlan maddi ve manevi
zararÕn tazmin edilmesi istenilebilir.

2. Manevi Haklar
Manevi haklar dedi÷imizde, Anayasa’daki manevi varlÕ÷ÕnÕ geliútirme özgürlü÷ü, din ve vicdan özgürlü÷ü, haberleúme özgürlü÷ü, özel yaúamÕn gizlili÷i akla
gelmektedir.
Bu haklar baúkalarÕnÕn saldÕrÕlarÕna karúÕ oldu÷u gibi, kiúilerin bizzat kendilerinden kaynaklanan vazgeçmelere karúÕ korunmuútur. Medeni Kanun’un 23. maddesi, “kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onlarÕ hukuka ya da ahlaka
aykÕrÕ olarak sÕnÕrlayamaz” demektedir.
Ancak uygulamada manevi haklara iletiúim araçlarÕyla gelen saldÕrÕlar ço÷unlukla, isim, resim, onur ve saygÕnlÕk ile özel hayatÕn gizlili÷ine karúÕ yapÕlmaktadÕr.
Bu sebeple incelememizi bu baúlÕklar altÕnda yo÷unlaútÕrÕyoruz.
a. İsim
øsim ya da ad, kiúi haklarÕnÕn konusuna girer. øsim kiúinin toplumsal iliúkilerinden kaynaklanan bir de÷erdir. Medeni Kanun’un 26. maddesinin 2. fÕkrasÕ “adÕ haksÕz olarak kullanÕlan kiúi buna son verilmesini; haksÕz kullanan kusurlu ise ayrÕca
maddi zararÕn giderilmesini ve u÷radÕ÷Õ haksÕzlÕ÷Õn niteli÷i gerektiriyorsa manevi
tazminat ödenmesini isteyebilir” demektedir.
Sadece gerçek anlamdaki isim de÷il, kiúiyi ve ailesini toplum içinde tanÕtmaya
yarayan öz ad, göbek adÕ, lakap, takma isim (müstear), unvan, ün, simgeler, arma,
rozet gibi de÷erler de kiúi haklarÕndandÕr.
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E÷er bir kiúinin ismini gerçek dÕúÕ bir internet içeri÷inde kullanÕrsak, onun kiúilik haklarÕndan manevi de÷erlerine zarar vermiú oluruz. Bunun gibi bir yayÕndan
dolayÕ haberde adÕ geçen, iúini kaybetmiú veya ismin yanlÕú kullanÕlmasÕ sonucu
bir ticari kuruluú kredisini ya da müúterilerini kaybetmiú olabilir. Bu durumlarda ilgili
maddi tazminat davalarÕ açabilir. “A” adlÕ úirketin naylon fatura ile yakalandÕ÷ÕnÕ ya
da ihaleyi siyasi ba÷lantÕlarÕ sonucu haksÕz olarak aldÕ÷ÕnÕ söyleyen haberde aceleden veya yanlÕúlÕkla “B” adlÕ kuruluú suçlu gibi tanÕtÕlabilir. Bu takdirde “B” adlÕ
kuruluúun kiúilik haklarÕ ihlal edilmiú olur.
øsim veya ilgili tanÕtma iúaretlerinin ticari amaçla internet yayÕnlarÕnda izinsiz kullanÕmÕ da hukuka aykÕrÕdÕr. øsimle ilgili bazÕ manevi haklar da Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nda bulunmaktadÕr. Bir fikir, sanat, edebiyat veya müzik eseri üretmeniz
veya üretimine katkÕda bulunmanÕz halinde bu eser sizinle özdeúleúmiútir. Ancak,
bazÕ kötü niyetli kiúiler, bireysel ya da toplu eserlerde sizin adÕnÕzÕ yok ederler veya
kendilerine yahut baúkasÕna mal ederlerse haklarÕnÕza tecavüz edilir. Sizin henüz
yayÕnlanmamÕú bir eserinizi izinsiz yayÕnlarlarsa gene saldÕrÕda bulunmuú olurlar.
øúte Kanun, eserlerle ilgili olarak, isim ve di÷er manevi haklara saldÕrÕlar için saldÕrÕnÕn durdurulmasÕ, manevi tazminat ve ceza davalarÕ açÕlabilece÷ini düzenleyerek bunlarÕ korumuútur.
b. Resim
Resim, bir kimseyi baúkalarÕ için tanÕnÕr kÕlan her çeúit görünümdür. Foto÷raf,
tablo, karikatür, heykel, görüntü resim olarak kabul edilir. Foto÷raf ve film kayÕtlarÕ
dÕúÕnda, fÕrça, kalem ya da farklÕ malzemelerle yapÕlanlar ile bilgisayar çizimleri kiúilik hakkÕna saldÕrÕya konu veya araç olur.385
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri KanunlarÕ resim
üzerindeki koruma sa÷layan kurallarÕ içermektedir. Kiúinin izni olmayan durumlarda,
resminin ya da resmini içeren görüntüsünün çekilmesi, yapÕlmasÕ, basÕlmasÕ, ço÷altÕlmasÕ, da÷ÕtÕlmasÕ ve sergilenmesi de hukuka aykÕrÕdÕr.
ønternete koymadan önce ilgiliden izin alÕnmasÕna ra÷men de bazÕ durumlar
saldÕrÕ oluúturabilir. E÷er sitelerde; bir takÕm eklemelerle, yazÕlarla ya da bilgisayar teknikleri ile, o kiúiye deli, suçlu, özürlü, hasta, hor görülen kiúi nitelemeleri yapÕlÕrsa, yahut böyle tanÕnan bir kiúi yerine sizin resminiz koyulursa manevi haklar
çi÷nenmiú olur.
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda resimle ilgili özel düzenleme bulunmamakla beraber, resim kiúilik haklarÕndan biri oldu÷undan, bu kapsamda saldÕrÕlara
karúÕ korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ise resimle ilgili özel düzenlemeler vardÕr. Kanun’un 86. maddesi’ne göre; resim ve portreler sahibi veya mi385

Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kiúiler, østanbul, 1995, s.137

286

Biliúim Hukuku
rasçÕlarÕnÕn izni olmadan, sahibinin ölümünden on yÕl geçmeden teúhir edilemez
ve kamuya sunulamazlar. Ülkenin siyasi ve sosyal hayatÕnda yer alan kimselerin
resimleri, katÕldÕklarÕ resmi tören ve genel toplantÕlar, günlük olaylarla sÕnÕrlÕ olarak
gazete, radyo ve film (televizyon vb.) haberleri için kiúinin izni alÕnmadan kullanÕlabilir. Bunlara internetteki yayÕnlarÕ da dahil edebiliriz.
Bu kurala göre, e÷er tanÕnmÕú bir sanatçÕnÕn ya da herhangi bir kiúinin resmini
haber de÷il de reklâm amacÕ ile kullanÕrsanÕz manevi hakkÕn yanÕ sÕra malvarlÕ÷Õ
ile ilgili hakka da zarar vermiú olursunuz. YargÕtay bir kararÕnda, bir ana-o÷ulun
AnÕtkabir’deki yas tutan kadÕn heykelleri önündeki foto÷rafÕnÕ onlardan izin almaksÕzÕn reklâmlarda kullanÕlmasÕnÕ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 86. madde ve Borçlar Kanunu 49. madde hükümlerine aykÕrÕ bulmuú ve tazminat ödenmesine hükmetmiútir386. Yine YargÕtay Hukuk Genel Kurulu bir baúka kararÕnda ise; “A” Partisi
belediye baúkan adayÕ, rakip bir partinin ilçe baúkan yardÕmcÕsÕnÕ eczanesinde ziyaret ederken resim çektirmiú ve bu resmi seçim broúüründe kullanmÕú, rakip parti
ilçe baúkan yardÕmcÕsÕnÕn açtÕ÷Õ davada, kendi siyasi reklâmÕnÕ yapmak için bu resim kullanÕldÕ÷Õndan ve davacÕ rakip siyasi partinin mensubu oldu÷undan izin alÕnmadan resminin yayÕnlanmasÕ kiúilik haklarÕnÕ ihlal eder denmektedir387. Yine bir kiúinin di÷er kiúilerden gizledi÷i duvarlarla çevrili evinde ya da yatak odasÕndaki özel
hayatÕnÕ yahut ticari bir sÕrrÕnÕ da gizlice resim kullanarak açÕklamak, maddi ve manevi haklara resim yolu ile zarar vermektir.
Ancak topluma mal olmuú ya da mal olmamÕú kiúilerin resmi, bir haber çerçevesinde kullanÕlÕyorsa bu sefer kiúi hakkÕ sona erip, haber verme ya da düúünceyi açÕklama hakkÕ baúlar. Ve yayÕn hukuka uygun olur. YargÕtay bir baúka kararÕyla; evlilik resimlerinin kendisinden izin almadan yayÕnlanmasÕ üzerine, davacÕnÕn
Türkiye’de güzellik kraliçesi yarÕúmasÕna katÕlmÕú ve üçüncü güzel seçilmiú olmasÕ
itibarÕyla “topluma mal olmuú kiúi” konumunu esas alarak, böyle haber de÷eri olan
bir olayÕn medyada verilmesinde hukuka uygunluk oldu÷unu belirtmiútir388.
Kamu düzeni ve güvenli÷ini sa÷lamak ve suçlularÕn yakalanmasÕ amacÕyla resim çekilebilir, yayÕnlanabilir. Burada hukuka aykÕrÕlÕk yoktur.
Yine haber veya eleútiri amacÕyla internet içeri÷inde; sokakta kavga edenlerin,
çevreyi kirletenlerin, bir suç iúleyenlerin, iúyerlerine gösteri esnasÕnda zarar verenlerin, trafik kurallarÕnÕ çi÷neyenlerin, haksÕz kazanç elde edenlerin resmi ya da görüntüsü yayÕnlanabilir. Ama bu iúi yapan yerine hiç ilgisiz birinin resmini yayÕnlarsanÕz, hukuka aykÕrÕ olur.
Kiúilerin katÕldÕklarÕ törenler ve toplantÕlar hakkÕnda, özel ve sÕnÕrlanmÕú olmamak kaydÕyla, resim ve görüntü haber amacÕyla yayÕnlanabilir. Yahut belirli bir man386
387
388

YargÕtay H.G.K. 3.10.1990. E. 1990/4-275 K. 1990/459.
YargÕtay H.G.K. 17.10.2001, E. 2001/4-296 K. 2001/ 742.
YargÕtay 4. H.D. 11.09.2002, E. 2002/4868 K. 2002/9119.

287

Türkiye Bankalar Birli÷i
zara, bina, meydan ya da ev resmi çekilirken, görüntüsü alÕnÕrken genel görünüm
içinde ve ikinci planda kalmak kaydÕ ile bazÕ kiúilerin resmi yayÕnlanabilir. Bu halde
özel bir saldÕrÕ amacÕ yoksa yayÕn hukuka uygundur.
c. Onur ve Saygınlık
ønternet gazetecili÷i úeklinde, bir e-mail zinciri ile veya kiúisel web sitelerinde
sesli ya da görüntülü olarak; gerçekdÕúÕ haberlerle, asÕlsÕz suçlama ve iftiralarla,
sövme veya belli bir olayÕ esas alÕp hakaret yoluyla, aúa÷ÕlayÕcÕ fotomontajla ve
karikatürle, küçük düúürücü eleútiri ve yorumlarla, görüntüdeki el- kol hareketleri
ve mimiklerle onur ve saygÕnlÕ÷a saldÕrÕlabilir.
Bu úekilde üçüncü kiúilere sunulan içeri÷in küçük düúürücü, aúa÷ÕlayÕcÕ ya da
hakaretamiz olup olmadÕ÷Õ, kiúilerin toplumsal statüleri, niyetleri, zaman, o anki gelenekler gibi kriterler esas alÕnarak belirlenir.
Gerek tek tek insanlar, gerekse bunlarÕn bir araya gelerek oluúturduklarÕ tüzel
kiúiler olan úirketler, dernekler ve partiler de onur ve saygÕnlÕ÷a sahiptirler. Bu onur
ve saygÕnlÕ÷a karúÕ yapÕlacak kötüleme ve aúa÷Õlamalar gerçek ya da tüzel kiúinin manevi dünyasÕnda zararlara yol açar. Kiúi ya da kuruluúun bir örümcek a÷Õ
gibi yÕllarca sabÕrla, özenle, titizlikle u÷raúarak oluúturdu÷u manevi kiúili÷i birden
sarsÕlÕr. Kiúi ise saçÕ dökülür, kalp krizi geçirir, ülser olur, soka÷a çÕkamaz, dostlarÕ
terk eder, iú hayatÕ bozulur, müúteriler gelmez, úirketse ürünü kimse tarafÕndan satÕn alÕnmaz, dernekse kimse u÷ramaz, partiyse oy verilmez . Neticede bir insansa
kendini kötü hisseder, kuruluúsa zarara u÷rar veya imajÕ zedelenir. øúte internette
yayÕnlanan veya yollanan içeriklerin bu zararÕ do÷urmasÕ sonucu, içeri÷i sa÷layanlar kiúi ve kuruluúlarÕn zararlarÕnÕ tazmin etmek ve bu bir hakaret suçu ise cezasÕnÕ çekmek durumunda olurlar.
d. Özel Hayatın Gizliliği
YayÕncÕlÕkla ile kiúilerin haklarÕ karúÕ karúÕya geldi÷inde en çok sorun çÕkan alan
özel hayat ve sÕr dünyasÕdÕr.
ønsan HaklarÕ Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesinde, kiúilerin gizli alanlarÕna saygÕ gösterilmesi düzenlenmiútir. Anayasa’mÕz da 20. maddesi’nde “herkes özel hayatÕna ve aile hayatÕna saygÕ gösterilmesini isteme hakkÕna sahiptir. Özel hayatÕn ve aile hayatÕnÕn gizlili÷ine dokunulamaz ” denmektedir.
Özel hayatÕn gerçekleúme alanÕ olan konut dokunulmazlÕ÷Õ da önemli bir yasak
alandÕr. Bunun yanÕ sÕra haberleúmenin gizlili÷i özel hayatÕ koruyan bir sigortadÕr.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve özellikle Türk
Ceza Kanunu’nun 134. maddesi gibi hukuk kurallarÕ ile özel hayatÕn gizlili÷i koruma altÕna alÕnmÕútÕr.
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Kiúinin özel yaúamÕ, “kamuya açÕk alan” ve “sÕr alanÕ” olarak ikiye ayrÕlabilir.
Kamuya açÕk alanda kiúi özel hayatÕnÕ yaúarken bunu gizleme gere÷ini duymamaktadÕr. Fakat bu alan içerik sa÷layanlarÕn rahatlÕkla müdahale edebilece÷i bir alan
de÷ildir. Bu alana çok sÕnÕrlÕ olarak müdahale edilebilir. Bu alan ile ilgili olarak; kiúinin
alÕúveriúe çÕkmasÕnÕ, çocu÷u ile maça gitmesini, sinemaya gitmesini, lokantada yemek
yemesini, dostlarÕyla bir çay bahçesinde veya gece barda bir úeyler içmesini, oturdu÷u
sitede denize veya havuza girmesini örnek verebiliriz. Bu alandaki faaliyetler ve davranÕúlar sürekli olarak izlenemez ve üçüncü kiúilere aktarÕlamaz. øzlendi÷i zaman ilgili kiúi
rahatsÕz ediliyorsa, yahut izni alÕnmadan kaydedilip, aktarÕlÕyorsa hukuka aykÕrÕ olur.
Ancak bu kuralÕn istisnalarÕ vardÕr. YayÕncÕlÕk açÕsÕndan bu istisna, kiúinin davranÕúlarÕnÕn haber de÷eri taúÕmasÕ veya izninin bulunmasÕ halinde mümkündür. YargÕtay kimi zaman ünlü kiúiler hakkÕnda bu kiúilere “kamunun ilgisi” vardÕr veya bu
kiúiler “topluma mal olmuú kiúiler”dir gibi nitelendirmeler kullanarak haklarÕndaki
özel yaúamla ilgili, yayÕnlanmasÕnda hiçbir kamu yararÕ olmayan haberleri hukuka
uygun kabul ediyordu. Ama úimdi Türk Ceza Kanunu 134. madde, yukarÕda açÕkladÕ÷ÕmÕz gibi, özel hayatÕ tamamÕyla koruma altÕna aldÕ÷Õndan bu türden yaklaúÕmlar da yersiz hale gelmiútir. Fakat kiúi, gazetecileri davet ediyorsa, foto÷rafÕ çekilirken el sallayÕp, gülümsüyorsa “izin verilmesi hali” vardÕr. Ancak burada verilen
izin kadar yayÕn yapÕlmasÕ söz konusudur. Bir kere izin verdi diye bu kiúiyi sürekli
izlemek onun özel hayatÕnÕ yaúamasÕna engel olur ve hukuka aykÕrÕ düúer.
Özel yaúama internet gazetecili÷inin müdahale edebilece÷i bir di÷er alan da,
yayÕna konu olan kiúinin hukuka aykÕrÕ davranÕúlarda bulunmasÕdÕr. Medya mensuplarÕ bu tür olaylarla karúÕlaútÕklarÕnda e÷er kamu yararÕ varsa haber ve eleútiri
amacÕyla bunlarÕ yayÕnlayabilirler.
Kiúinin sÕr alanÕ ise, di÷er kiúilerin bilgileri dÕúÕnda tutulan alandÕr. Aile hayatÕ,
özel dostluklar, ikili iliúkiler, duygusal ve cinsel yaúantÕ bu alana girer. Aile, duygusal ve cinsel alan ve bu alanda yer alan malzemelerin gizlili÷ine her türlü müdahale hukuka aykÕrÕdÕr. Aile, cinsellik ya da duygusal iliúki taraflarÕndan birinin “bana
úunu yaptÕ, böyle davrandÕ” úeklindeki úikayeti istisnadÕr.
Kiúi bu alanda yaúanan olaylarÕ yazÕlmamak kaydÕyla basÕn mensuplarÕna anlatabilir. Veya bir kaç dostla bu alanÕ beraber yaúayabilir. Bu kiúilerin de kendilerine
anlatÕlan yahut úahit olduklarÕ olaylarÕ üçüncü kiúilere aktarmalarÕ yasaklanmÕútÕr.
Yine basÕn ve yayÕn organlarÕ çalÕúanlarÕ bir baúka olayÕ araútÕrÕrken tesadüfen özel
hayat ile ilgili bilgilere ulaúabilirler. Ya da kimliklerini gizleyerek bu bilgileri ele geçirebilirler. Hangi yolla olursa olsun elde edilmiú bulunan bu bilgilerin “hukuka aykÕrÕ
bir olayÕn duyurulmasÕ” amaçlarÕ dÕúÕnda yayÕnlanmasÕ yasaktÕr.
Kiúi haklarÕndan özel yaúama giren bir baúka bölüm de, konuúmalarÕ, yazÕlarÕ, mektuplarÕ ve anÕlarÕdÕr. YargÕ kararlarÕna göre, mektup, anÕ ve sÕrlar mutlak nitelik taúÕyan sübjektif haklardÕr. BunlarÕn, yazanÕn izni olmadan yayÕnlan-
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masÕ kiúilik haklarÕna saldÕrÕ oluúturur.389 Medeni Kanun’da bu tip kiúilik haklarÕ
ile ilgili olarak açÕk bir düzenleme bulunmamakla beraber, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 85. maddede gerekli kural bulunmaktadÕr. Buna göre, eser niteli÷inde bulunmasa bile mektuplar, anÕlar ya da bunlara benzer yazÕlar yazanlarÕn
veya mirasçÕlarÕnÕn izni olmadÕkça veya ölümünden itibaren on yÕl geçmedikçe
yayÕnlanamaz. Mektuplar hakkÕnda yayÕnlanabilmeleri için ayrÕca mektubu gönderen kiúinin, ölmüúse yakÕnlarÕnÕn izni gerekir. Bunun da koruma süresi on yÕldÕr. YayÕncÕlarÕn bu kurallara uymamasÕ halinde ilgililer tazminat davasÕ açabilirler. Ek olarak, ilgililerin úikâyeti üzerine savcÕlÕkça açÕlabilecek davada internetteki
bu açÕklamayÕ yapan Türk Ceza Kanunu’nun “haberleúmenin gizlili÷i” hükümlerine göre yargÕlanÕr.

B. İNTERNET YAYINLARINDA KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN HUKUKA
AYKIRILIK ŞARTLARI
Medeni Kanun’un 24. maddesi’nde “hukuka aykÕrÕ olarak kiúilik hakkÕna saldÕrÕ”, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi’nde “haksÕz bir surette di÷er kimseye
bir zarar ika eden” úeklindeki ifadelerden çÕkan anlama göre; yapÕlan her yayÕn
veya içerikteki tüm açÕklamalar de÷il, sadece hukuka aykÕrÕ olan saldÕrÕlar tazminatÕ gerektirir. Bu maddeler ve bunlarÕn mahkeme uygulamalarÕndan hangi yayÕnlarÕn hukuka aykÕrÕ oldu÷u konusunda kesinlik bulunmaktadÕr. Bu úartlar çeúitli
biçimlerde gruplandÕrÕlabilmektedir. Bazen de hukuka uygunluk úartlarÕ olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Biz ise kolay anlaúÕlmasÕ ve hepsinin aynÕ baúlÕk altÕnda incelenmesi için aúa÷Õdaki gruplandÕrmayÕ yaptÕk. E÷er bir yayÕn aúa÷Õdaki úartlarÕ taúÕyorsa hukuka aykÕrÕ olur. Bu durumda yayÕncÕ tazminat, kararÕn yayÕnÕ ve hapis
cezalarÕyla karúÕlaúÕr.

1. Yayının İçeriği ile İlgili Şartlar
a. Kamu Yararı Bulunmamalıdır.
AnayasanÕn 13. maddesi, kiúinin maddi ve manevi varlÕ÷Õ ile di÷er hak ve özgürlüklerin “özlerine dokunulmaksÕzÕn” Anayasa’da belirtilen Devletin ve Milletin bölünmez bütünlü÷ünü, demokratik ve laik Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlükleri koruma ve savaú, sÕkÕyönetim, seferberlik ve ola÷anüstü hallerde sÕnÕrlanabilece÷ini
kabul etmiútir. Anayasa 1999 ve 2001’de de÷iútirilmeden önce “kamu yararÕ” kavramÕ Anayasal sÕnÕrlama sebeplerinden biri olarak sayÕlÕyordu. Ancak bu kavram
bu tarihlerdeki de÷iúiklikle Anayasa’dan çÕkartÕlmÕútÕr. Bu nedenle “kamu yararÕnÕn
bulunmamasÕ” adlÕ hukuka aykÕrÕlÕk úartÕnÕn etkinli÷i, Anayasa de÷iúikli÷i sonucu
azalmÕútÕr. Fakat anayasal olmasa bile kamu yararÕ kavramÕ kiúilik haklarÕ açÕsÕndan yasal bir sÕnÕrlama sebebidir.
389
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Zira, Medeni Kanun’un 24. maddesinin ilk fÕkrasÕ “daha üstün nitelikli özel veya
kamusal yarar ... sebeplerinden biriyle haklÕ kÕlÕnmadÕkça, kiúilik haklarÕna yapÕlan her saldÕrÕ hukuka aykÕrÕdÕr” demektedir. Bundan çÕkan anlam üstün nitelikli bir
kamu yararÕ varsa kiúilik haklarÕna verilen zarar hukuka uygun hale gelir ve bundan dolayÕ zarara u÷rayan talepte bulunamaz.
Mahkeme uygulamalarÕ; verilen haber veya bilginin kiúilik haklarÕna saldÕrÕ olmasÕ halinde öncelikle kamu yararÕ kavramÕ açÕsÕndan bunu Medya’nÕn haber
verme hakkÕ ile harmanlayarak yayÕnÕ de÷erlendirmektedirler. ùimdi birkaç mahkeme kararÕ ÕúÕ÷Õnda konuyu irdeleyelim.
YargÕtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin 30.5.1974 tarih, 2113 Esas 2898 Karar
sayÕlÕ ilamÕnda; haber niteli÷i yönünden úöyle denilmektedir. “Gazeteler meslekleri
gere÷i haber niteli÷i olan olaylarÕ halka duyurmak hak ve ödevi içindedirler”. Bu
ibare Anayasa’daki iletiúim özgürlü÷ü ve düúünceyi açÕklama özgürlü÷üne dayandÕ÷Õ gibi ayrÕca Türk Ceza Kanunu 26. maddedeki “hakkÕnÕ kullanan kimseye ceza
verilmez” hükmüne de uygundur. YayÕnÕn haber niteli÷i taúÕyabilmesi için, kamu yararÕ sa÷layacak nitelikte bulunmasÕ gerekir. YayÕnlanmasÕnda “kamu yararÕ” bulunmayan haberler, eleútiriler, bilgi ve yorumlar kiúilik haklarÕnÕ zedelerse, hukuka aykÕrÕ olur ve tazminata yol açar. Tekrar edersek, haber ya da yorumun hukuka aykÕrÕ olmasÕ için en önemli úart, yayÕnÕnda kamu yararÕ bulunmamalÕdÕr.
Devlet memurlarÕ ve siyaset adamlarÕnÕn sadece hukuka aykÕrÕ davranÕúlarÕ
sebebiyle eleútirilmeleri, buna özel yaúantÕlarÕnÕn da dahil olmasÕ olasÕdÕr. Artistler, sanatçÕlar için de aynÕ ölçü söz konusudur. Bu kiúiler, hukuka aykÕrÕlÕkla paralel olan kamu yararÕnÕn gerektirdi÷i ölçülerde, özel yaúantÕlarÕ ile ilgili haberlere
konu olabilir. Ancak burada iúi abartmamak gerekir. Özel hayatÕn açÕklanabilmesi
için kamu yararÕ; sadece bir görevin yapÕlÕúÕ ile ilgisinin olmasÕ, kiúinin rÕzasÕnÕn olmasÕ veya hukuka aykÕrÕ bir davranÕúÕn kamuoyuna duyurulmasÕ ile sÕnÕrlÕdÕr. YargÕtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin I6.12.1978 tarih, 94I9 E., 12048 K. sayÕlÕ kararÕnda bizce“kantarÕn topuzu” kaçmÕú ve úöyle denilmiútir. “ Kamu yararÕ, genel çÕkar
gere÷i ayrÕca kendilerini geniú ölçüde kamunun ilgi ve dikkatine sunmuú bulunan kiúileri (örne÷in, büyük yazarlar, sanatçÕlar, artistler vs.) özellikle kamu görevleri ve kamuya mal olmuú ünlü yöneticileri, politikacÕlarÕ da (gazeteciler) izleyip
bunlarÕn özel yaúantÕlarÕnÕ yasalarÕn elverdi÷i ölçüde kamuya yansÕtmakla görevlidir. Çünkü ... kamuyu aydÕnlatma görevi gere÷i bunu yapmak zorundadÕr.”
YargÕtay her ne kadar “kamunun ilgisi ve dikkati altÕndaki kiúiler” veya “topluma
mal olmuú kiúiler” açÕsÕndan “yasalarÕn elverdi÷i ölçüde özel hayatÕn açÕklanabilece÷ini” belirtmekteyse de, 2004 yÕlÕnda yürürlü÷e giren Türk Ceza Kanunu’nun
134. maddesi ile “özel yaúamÕn gizlili÷ini ihlal” suç olarak koyuldu÷undan artÕk bu
karardaki yaklaúÕm eskimiútir ve de÷iúmelidir. Kanaatimizce, kamu tarafÕndan tanÕnsalar da, siyaset adamlarÕ, sanatçÕlar ve di÷erlerinin rÕzasÕ alÕnmadÕkça ve gö-
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revleri ile açÕkça ilgili bulunmadÕkça ve de hukuka aykÕrÕ bir olay yoksa özel hayatlarÕna iliúkin olaylar basÕnda yer almamalÕdÕr.
Hangi durumun hukuka aykÕrÕ oldu÷unu, takdir yetkisine dayanarak belirleme
görevi yargÕca düúmektedir. YargÕç bu belirlemeyi yaparken, saldÕrÕya u÷rayanÕn ve
saldÕrÕda bulunanÕn durumlarÕnÕ ve çÕkarlarÕnÕ karúÕlaútÕrarak çatÕúan çÕkarlar arasÕnda bir denge kurmalÕdÕr.
Bunun için, yargÕç her úeyden önce, saldÕrÕya u÷rayan kiúinin, hukuken korunmaya de÷er bir çÕkarÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷Õna bakmalÕdÕr. E÷er saldÕrÕya u÷ranan, korunmaya de÷er bir çÕkar de÷ilse, saldÕrÕnÕn hukuka aykÕrÕlÕ÷Õndan söz edilemez. O halde, daha somutlaútÕrarak belirtmek gerekirse, yargÕç, saldÕrÕya u÷rayan
de÷erin kiúilik hakkÕnÕn konusuna giren kiúisel de÷erlerden olup olmadÕ÷Õna bakmalÕdÕr. øúte bunu araútÕrÕrken yargÕç, yasaya ve gelenek hukukuna bakacak, gerekirse kendisi hukuk yaratacak ve sonuca ulaúacaktÕr.
b. Gerçek olmamalıdır.
Gerçeklik ilkesi, yalnÕzca haber verme yönünden de÷il, eleútirmek, de÷erlendirmek, yorumlamak yönünden de uygulama alanÕ bulur. YayÕnÕn gerçek olmamasÕ
hukuka aykÕrÕlÕ÷Õn úartÕdÕr.390 Ancak buradaki açÕklamalarÕmÕz internet gazetecili÷i
veya yayÕncÕlÕ÷Õ içindir. E÷er içerik sa÷layan kiúisel web sitesinde veya e-posta
(e-mail) zinciri ile haberleúme yolu ile bir kiúi hakkÕnda gerçek dÕúÕ beyanda bulunuyorsa ve ilgili bundan maddi veya manevi zarar görüyorsa aúa÷Õdaki ayrÕntÕlarÕn önemi yoktur ve iletilen mesaj hukuka aykÕrÕdÕr.
YargÕtay Hukuk Genel Kurulunun, bir genel ilke niteli÷inde içtihadÕnda belirtildi÷i gibi “... gazetecinin sosyal bir görevi yerine getirdi÷i, yaptÕ÷Õ iúin niteli÷i bakÕmÕndan bir türlü kamu hizmeti oldu÷u düúünülürse; gazetecinin bir haberi yayÕnlamazdan önce kendisinden beklenen özeni gösterip, haberin ne ölçüde do÷ru
oldu÷unu araútÕrÕp, soruúturmasÕnÕn ve ancak bundan sonra o haberi yayÕnlamasÕnÕn ve haberin yayÕnlanmasÕnda ilgililere zarar getirebilecek yanlÕúlardan titizlikle
kaçÕnmasÕnÕn, mesle÷inin sosyal önemi ve gazete haberlerinin kamuoyunda yarataca÷Õ özel ölçüde derin tepkiler dolayÕsÕyla, gazeteciye düúen ödevlerden oldu÷u
sonucuna varÕlÕr. Nitekim, herkesin haklarÕnÕ kullanÕrken veya borçlarÕnÕ yerine getirirken, iyi niyet kurallarÕ uyarÕnca davranma zorunlulu÷u oldu÷u MK.’un 2. maddesi hükmü ile öngörülmüútür391.”
Kim olursa olsun, bir kimse hakkÕnda gerçek dÕúÕ açÕklamalar, o úahsÕn haklarÕna hukuka aykÕrÕ saldÕrÕdÕr. Gerçek dÕúÕlÕk; verilen haberin hiç vuku bulmamÕú bir
olaya iliúkin olmasÕndan, olayÕn gerçekte baúka türlü cereyan etmiú olmasÕndan
390
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veya bir olaydaki bazÕ unsurlarÕn gizlenmesinden yahut olaya bazÕ unsurlar ilave
edilerek nakledilmesinden de ileri gelebilir.392
c. Güncel olmamalıdır.
ønternette yapÕlan yayÕncÕlÕk açÕsÕndan olayÕn üzerinden uzun süre geçtikten
sonra, haber ya da yorum yayÕnlanÕrsa, kamu yararÕndan söz edilemez. Üstelik
olayÕn unutulduktan, tazeli÷ini yitirdikten sonra yayÕnlanmasÕ, bir kötü niyetin araútÕrÕlmasÕnÕ gerektirir. Kamu yararÕ ve güncellik bulunmayÕnca haber hukuka aykÕrÕ
hale gelir.
Bu açÕdan önemli bir sorun internet içeriklerinin uzun süreler boyunca ulaúÕlÕr
olmasÕdÕr. “A” hakkÕndaki on yÕl önce gerçek ve güncel olan bir yazÕ, aradan on yÕl
geçtikten sonra dahi arama motorlarÕndan “A” nÕn adÕnÕ girdi÷inizde karúÕnÕza çÕkmaktadÕr. Yine on yÕl öncenin úartlarÕna göre görünürde gerçek olan bir yazÕ veya
haber sonra yargÕlama konusu olup, gerçek olmadÕ÷Õ ispatlanmÕú olabilir. Her iki
durumda da arama motorundan bu kiúi hakkÕndaki haberlere ulaúÕlabilir olmasÕ
önemli bir sorundur ve ilgili habere her ulaúma o kiúi yönünden bir úüphe ve zarar oluúturmaktadÕr. Bu yüzden belli bir süreden sonra güncel olmayan haberlerin veya gerçek dÕúÕ oldu÷u ispatlanmÕú haberlerin silinmesi sa÷lanmalÕdÕr. Bu konuda mahkemelere baúvurularak kayna÷Õndan bu haberlerin silinmesi yönünde
karar alÕnabilece÷i kanaatindeyiz.
d. Sunuş dengeli olmamalıdır.
Bir içeri÷in veya internet içeri÷indeki haberin veya bir açÕklamanÕn hukuka aykÕrÕ sayÕlmasÕnÕ gerektiren bir baúka durum ise, sunuúunun dengeli olmamasÕdÕr. Bu alandaki kiúilerin “sansasyon”dan kaçÕnmasÕ gerekir. Aksi durumda ise,
do÷ru bir haber yayÕnÕ, hukuka aykÕrÕ kabul edilir. YargÕtay Dördüncü Hukuk Dairesi, 21.4.1972 Gün, 2833 Esas, 3665 Karar sayÕlÕ ilamÕnda, haberin yayÕnÕnda
uyulacak ölçüleri úöylece belirtmiútir: YasalarÕn basÕna verdi÷i haber verme hakkÕ,
kapsamÕ yönünden, de÷eri miktarÕnca ölçümlenmek gerekir. Her haberin gazetecilik mesle÷i yönünden belli bir de÷eri vardÕr. Bu de÷er her gazete için, gazetecinin kiúili÷ine göre de÷iúik olarak yorumlanabilir. Ancak bu yorum farkÕ gazetecinin
ve müessesede çalÕúanlarla sahibinin, di÷er gazetedeki aynÕ durumda olan kiúilerin anlayÕú ve yorum farkÕndan ileri gelebilen de÷iúikliklerden öteye gidemez. Böylece haber verme ödevi, meslek anlayÕúÕnÕn objektif, genel ölçü ve sÕnÕrlar içinde,
fakat belirtilen kiúilik ve anlayÕúa ba÷lÕ yorumlar nedeniyle birbirinden pek az ayrÕ
bir uygulanma gösterir. Haber vermede ölçü; yasanÕn sa÷ladÕ÷Õ, hak ve hukukun
392
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sa÷ladÕ÷Õ sÕnÕrlar, eylemli ve maddi olanaklar, mesleki kurallar, görev ciddili÷i gibi
kriterlerle belirir. Bu ölçülerin dÕúÕnda haberde, kullanÕlan sözler, resimler, sunuluú
ve sayfaya konuluú biçimi, girece÷i sahife, birbirinden pek az farklÕlÕk gösterebilir.
Bu normal ölçüler dÕúÕnda bir haberin, öneminden ve ciddilik duygularÕndan uzak,
meslek anlayÕúÕna göre konulaca÷Õ yer bakÕmÕndan ve konulan sözlerin niteli÷i ve
toplam tutarÕ ve dengeli bir biçimde sunuluúu açÕsÕndan belli bir amaca yönelince,
(kamu) görevinden söz edilemez.
YargÕtay 4. Hukuk Dairesi’nin bir di÷er kararÕnda ise, haberin veriliú biçiminde
hakkÕn kötüye kullanÕúÕ ve sÕnÕrÕn aúÕlmasÕ úöylece belirtilmiútir: “Davaya konu olan
haber, davacÕnÕn vakar ve haysiyetine bir saldÕrÕ teúkil eder niteliktedir. Özellikle haberin gazetenin ilk sahifesine ve baú yukarÕ köúesine iri puntolu harflerle basÕlmÕú
olmasÕ ve gere÷i yokken, özel bir çaba ile sa÷lanmÕú foto÷rafÕn aynÕ yerde haberle
birlikte yayÕnlanmÕú olmasÕ saldÕrÕya ve u÷ranÕlan zarara a÷ÕrlÕk vermektedir393”
Bu karara göre, “öneminin çok üzerinde abartÕlÕp sunulan” ve kiúilik haklarÕnÕ
zedeleyen haber, gazeteci haber verme hakkÕ dÕúÕnda bir amaca yöneldi÷inden,
hukuka aykÕrÕdÕr.
Herhangi bir haber, gerçe÷e uygun olsa bile, haberin veriliúinin gerektirmedi÷i bir
dilin kullanÕlmasÕ, konunun açÕklanmasÕ için gerekli, yararlÕ ve ilgili olmayan küçük
düúürücü ifadelerin kullanÕlmasÕ, kiúinin onur ve saygÕnlÕ÷Õna saldÕrÕ oluúturacak niteleme ve de÷erlendirilmelerin yapÕlmasÕ durumunda, denge ölçüsü aúÕlmÕú olur.

2. Yayının sonucu ile ilgili şartlar
a. Yayın ile bir hakka saldırılmış olmalıdır.
Hukuka aykÕrÕlÕ÷Õn bulunmasÕ için internette yapÕlan yayÕnla bir hakka saldÕrÕlmÕú
olmasÕ da gereklidir. Ortada saldÕrÕya u÷ramÕú bir hak yoksa hukuka aykÕrÕlÕktan da
söz edilemez. HakkÕn ayrÕca ilgiliye ait olmasÕ gerekir. SaldÕrÕ ile “A” ya ait bir hak
yok olmuú veya zarara u÷ramÕúsa, ortada onun yakÕnÕ veya temsilcisi ve yetkilisi
olmayan “B” için bir dava açmanÕn olana÷Õ yoktur. Bu açÕklamaya aile bireyleri dahil de÷ildir. Zira, eúi ile ilgili bir saldÕrÕdan koca ve çocuklar da zarar görebilir.
YayÕn ile bir hakka saldÕrÕnÕn olup olmadÕ÷ÕnÕ anlayabilmek için önce haklarÕn neler oldu÷unu belirlememiz gerekmektedir. Hak ya da kiúilik hakkÕnÕn sÕnÕr ve kapsamÕnÕ da belirlemeliyiz ki, internetteki açÕklamalarla bu sÕnÕr ve kapsama ne ölçüde
saldÕrÕldÕ÷Õ açÕklÕ÷a kavuúsun. Kiúilik haklarÕ Anayasa’da sayÕlarak belirlenmiútir.
Bunlar yaúama hakkÕndan baúlar ve maddi ve manevi varlÕ÷ÕnÕ geliútirme haklarÕ
ile sürer. Güvenlikte bulunma, çalÕúma, özel hayatÕnÕ gizleme, konut dokunulmazlÕ÷Õ, haberleúme, istedi÷i yere yerleúme, seyahat, serbestçe ibadet edebilme, din
393

YargÕtay 4. HD 7.7.1975,, 8254 Esas, 7889 K.

294

Biliúim Hukuku
ve vicdan, düúünce ve kanaatleri açÕklayabilme, bilim ve sanatla u÷raúma, haber
alma ve verme, düzeltme ve cevap verme, dernek kurma ve üye olma, toplantÕ
ve gösteri yapma, mülkiyet ve miras, hak arama, suç sayÕlmayan bir fiilden dolayÕ
cezalandÕrÕlmama, úikayetçi olma, aile kurma, e÷itim, ö÷renim, sendika kurma ve
üye olma, grev ve toplu iú sözleúmesi yapma, adil ücret alma, sa÷lÕk ve çevresinin korunmasÕ, spor yapabilme ve dinlenme, sosyal güvenlik, seçme ve seçilme,
siyasi partilere üye olma, kamu hizmetlerine girme ve vergi verme haklarÕ Anayasa
da tek tek sayÕlarak güvence altÕna alÕnmÕútÕr. Bu haklarÕ kiúilik haklarÕ olarak çeúitli biçimlerde gruplara da ayÕrabiliriz.
Hepimizin bildi÷i bir temel hak “masumiyet karinesi” veya “kesinleúmiú bir mahkeme kararÕna kadar sanÕk suçsuzdur” kuralÕdÕr. Bu yüzden internet yayÕnlarÕnda
bu kurala da uyulmalÕ ve bir kimsenin kesinleúmiú bir mahkeme kararÕ ile mahkûm
olmasÕna kadar, bu kiúi hakkÕnda “katil, sahtekâr, hÕrsÕz” v. gibi suçlu nitelendirmelerinden kaçÕnÕlmasÕ gerekir. Kiúi hakkÕnda bir suçlama varsa sadece suçlama tarafsÕz olarak ve aúÕrÕya kaçacak yorumlar yapÕlmadan verilmelidir.
b. Yayın ile bir tehlike veya zarar oluşmalıdır.
ønternet aracÕlÕ÷Õ ile sunulan bilgi veya haberden veya bunlarÕn hazÕrlÕ÷Õndan
dolayÕ üçüncü kiúilerin aleyhine bir zarar ya da zarara u÷rama tehlikesi varsa o
zaman hukuka aykÕrÕlÕ÷Õn úartlarÕndan biri gerçekleúmiú olur. Bu durumda açÕklamayÕ yapanlar ve web sitesi sahipleri Ceza ve Hukuk davalarÕ açÕsÕndan sorumlu
hale gelir.
Buradaki zarar veya zarara u÷rama tehlikesi maddi veya manevi de÷erler açÕsÕndan olabilir. ZararÕn ya da tehlikenin türüne karúÕ açaca÷ÕmÕz davanÕn türü de÷iúir. Yoksa hukuka aykÕrÕlÕk artÕk ortaya çÕkmÕútÕr.
YapÕlacak yasal baúvurularda yayÕncÕ açÕsÕndan zarar veya tehlike ile yapÕlan
yayÕn arasÕndaki iliúki mahkemelerce ilk araútÕrÕlacak konulardan biridir. Teknik ifadesiyle zarar ve yayÕn arasÕnda uygun illiyet ba÷Õ araútÕrÕlÕr. OlaylarÕn ola÷an akÕúÕna ve genel yaúam deneylerine göre yayÕnÕn yöneldi÷i kiúinin hakkÕna zarar veya
tehlike veren davranÕú somut olayda ortaya çÕkan zararÕn veya tehlikenin gerçekleúmesine elveriúli olmalÕdÕr. KÕsaca yayÕnla zarar arasÕnda bir sebep sonuç iliúkisi
varsa hukuka aykÕrÕlÕk varolmaya devam eder.
Bu konuda YargÕtay tarafÕndan tartÕúÕlan bir konuya dikkat çekmek istiyorum.
Belli bir kimseyi hedef almadan, o gruptakiler için saldÕrgan ifadelerde bulunulmasÕ
halinde, grubu oluúturan kiúilerin tek baúlarÕna dava açabilme hakkÕnÕn olup olmamasÕ. YargÕtay daha önce “Alevilik”e yapÕlan saldÕrÕ karúÕsÕnda Alevi vatandaúlarÕn
tek tek dava açmalarÕnÕ kabul etmedi÷i halde sonradan bu kararÕnÕ de÷iútirmiú ve
YargÕtay 4. Hukuk Dairesi, 23.5.1995 tarihinde verdi÷i 1994/6361 E. 1995/4352 K.
sayÕlÕ kararÕnda tek tek dava açÕlabilece÷ini kabul etmiútir. Bu kararla artÕk bir mez-
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hep, bir bölge veya bir din mensuplarÕna yapÕlan saldÕrÕdan sonra tek tek açÕlacak
yüklü tazminat davalarÕ ve caza davalarÕ yoluyla saldÕrgan yok olma tehlikesi ile
karúÕlaúacaktÕr. BazÕ bilim ve düúün adamlarÕ buna karúÕ çÕksalar dahi, bizce herkes yaptÕ÷ÕnÕn bedelini bir biçimde ödemelidir. Bu türden sorumsuzluk içeren tutum ve davranÕúlardan sakÕnÕlmalÕdÕr. SaldÕrÕnÕn etkisi büyük olunca cezanÕn da
büyük olmasÕ adildir.394

3. Yayına konu olan kişi rıza göstermemiş olmalıdır.
Medeni Kanun’un 24/1. maddesine göre; bir kimsenin rÕzasÕ kiúilik hakkÕna saldÕrÕ sonucunu hukuka uygun hale getirmektedir.
Yine Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesi gere÷ince, kiúinin üzerinde mutlak
tasarruf edebilece÷i bir hakkÕna iliúkin olmak üzere, açÕkladÕ÷Õ rÕzasÕ çerçevesinde
iúlenen fiilden dolayÕ kimseye ceza verilemez.
Ancak Medeni Kanun’un 23. maddesinde ise; “kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kÕsmen de olsa vazgeçemez, kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya
onlarÕ hukuka ya da ahlaka aykÕrÕ olarak sÕnÕrlayamaz” kuralÕ bulunmaktadÕr.
Bu sebeple kiúinin izni, MK 23. maddedeki bu düzenleme ile sÕnÕrlÕ olarak internet içeri÷i veya yayÕnÕndaki hukuka aykÕrÕlÕ÷Õ kaldÕrmaktadÕr. Ancak, bir temel hak
ve özgürlü÷ün tamamÕyla ortadan kalkmasÕ veya aúÕrÕ úekilde sÕnÕrlanmasÕ sonucunu oluúturan “asla dava açmam, resmimi nasÕl kullanÕrsan kullan” úeklindeki sözleúmeler ve izinler yukarÕdaki kural gere÷ince geçersizdir. E÷er kiúisel haklarla ilgili
sözleúmeler böylesine a÷Õr sonuçlar do÷urmuyorsa, geçerli olacaktÕr. Bu, kiúilere
tanÕnan sözleúme yapma özgürlü÷ünün sonucudur. Kiúilik hakkÕnÕn sÕnÕrlanmasÕ
konusunda Medeni Kanun’un aynÕ maddesi bir ölçü göstermiútir. Buna göre; hukuka ve ahlaka aykÕrÕ sÕnÕrlamalar ve izin vermeler aúÕrÕ niteliktedir ve bu gibi sÕnÕrlamalarÕ içeren sözleúmeler ve izinler geçerli de÷ildir. 395
RÕza veya iznin olmamasÕ bir hukuka aykÕrÕlÕk sebebi oldu÷una göre, gizli ya
da özel yaúam alanÕna sÕzÕlarak gizleri ö÷renilen, baúkalarÕna aktarÕlan veya yayÕnlanan kimse, e÷er buna kendisi rÕza göstermiúse, artÕk gizlerini ö÷renen ve aktaran kiúilerin sorumlulu÷u yoluna baúvuramaz.
Ad ve resim üzerindeki haklar da, kiúinin rÕzasÕna ba÷lÕ olarak yapÕlan saldÕrÕlara karúÕ korunur. Hiç kimse adÕ olmayaca÷ÕnÕ veya adÕnÕ yaúam boyu kullanmayaca÷ÕnÕ kabul edemedi÷i gibi, resminin istenildi÷i gibi, istenilen yerde ve zamanda
kullanÕlabilece÷ini ve bu yüzden kiúili÷ine yönelen saldÕrÕlara karúÕ maddi ve ma394

395

Bilal Kartal, BasÕn YayÕn Yoluyla Kiúilik HaklarÕna SaldÕrÕ ve Hukuki Sorumluluk, YargÕtay Der., Cilt:23, SayÕ:1-2, s.117-120.
AydÕn Zevkliler, Medeni Hukuk, Ankara, 1991, s.413.
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nevi tazminat davasÕ açmayaca÷ÕnÕ da kabullenemez. Bu yönde belirtilen kabule
dayanan sözleúmeler geçersizdir. Fakat adÕn ve resmin belirli iú için, belirli bir süre
ile ve hukuka, ahlaka aykÕrÕ olmayacak biçimde kullanÕlabilmesine rÕza gösterilirse
bu aúÕrÕ bir sÕnÕrlama olmadÕ÷Õndan geçersiz sayÕlmaz. Mankenler ve fotomodellerin bir ajansa internet yoluyla sergilenmek veya dergi ve broúürde kullanÕlmak için
resimlerini bÕrakarak bu yönde sözleúme imzalamalarÕ örnek verilebilir. Ya da tanÕnmÕú bir sanatçÕnÕn reklam ajansÕ ile yaptÕ÷Õ bir sözleúme geçerlidir.
Mesleki onur ve saygÕnlÕkla mesleki gizler de kiúinin kendi iznine dayanan saldÕrÕlara karúÕ korunur. Bu nedenle bir kiúi mesleki ve ticari varlÕ÷Õ sona erdirecek
derecede mesleki onur ve saygÕnlÕ÷Õna ve mesleki gizlerine iliúkin, kiúilik haklarÕna
saldÕrabilecek tüm açÕklamalarÕ kabul ederse, bu geçerli olmaz, çünkü bu aúÕrÕ bir
sÕnÕrlamadÕr. Buna karúÕlÕk, iúletmenin hangi malÕ üretti÷i, yÕlda ne kadar üretti÷i,
iúletmesinin toplam de÷erinin ne oldu÷u gibi konularÕn yayÕnÕna razÕ olmuúsa, bu
aúÕrÕ bir sÕnÕrlama olmadÕ÷Õndan geçerli sayÕlmalÕdÕr. 396

4. Yayın ile resmi bir görev yerine getirilmemelidir.
Medeni Kanun’un 24/1. maddesine göre, kanunun verdi÷i yetkilerin kullanÕlmasÕ sebeplerinden biriyle kiúilik hakkÕna saldÕrÕ sonucunun ortaya çÕkmasÕ hukuka aykÕrÕ olmaz.
Bir görevin yerine getirilmesine dayanan hukuka uygunluk sebebi, memuriyet
görevinin yerine getirilmesi, yetkili makam tarafÕndan verilen emrin veya bir yasal
zorunlulu÷un yapÕlmasÕ úeklinde karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu duruma örnek olarak; bir
mahkeme kararÕnÕn yayÕnlanmasÕ, emniyet ya da askeri makamlarÕn bildiri ve ça÷rÕlarÕnÕn yayÕnÕ, suç faillerinin yakalanmasÕ için kimliklerinin açÕklanmasÕ ve resimlerinin gösterilmesi, icra ve iflas dairelerinin haciz, satÕú, iflas ve konkordato kararlarÕnÕn, maliye ve vergi dairelerinin borçlu ve vergi yüzsüzlerinin adlarÕnÕn açÕklanmasÕ
verilebilir. Bu açÕklamalar sonucu adlarÕ geçen kiúiler toplum tarafÕndan kÕnanan bir
fiil ya da suç ile gündeme geleceklerdir. Bu kiúiler internet yoluyla üçüncü kiúilere
duyurulduktan sonra toplum gözünde küçük düúeceklerdir. Ancak, bu bilgileri veren ve sitesinde sunan açÕsÕndan bu yayÕn hukuka aykÕrÕ olmaz. YayÕncÕ ile bu bilgileri veren kamu görevlisi cezalandÕrÕlmaz ve tazminat ödemez.
Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesine göre, kanunun hükmünü veya yetkili
bir makamÕn verdi÷i emri yerine getiren ceza almaz. Ancak emrin konusu, Türk
Ceza Kanunu ve di÷er kanunlarda yazan bir suç içine giriyorsa o görevli emri yerine getirmemelidir.
Özellikle ceza davalarÕ için sÕkça kullanÕlan bir hukuka aykÕrÕlÕk sebebi de, yayÕnÕn veya yayÕn hazÕrlÕ÷ÕnÕn vatandaúlar için “görev olan” bir suçu ve suçluyu ihbar
396

AydÕn Zevkliler, s.438-440.
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ve úikayet hakkÕ kapsamÕnda olmamasÕdÕr. E÷er yapÕlan ihbar ya da úikâyet hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ ise o zaman davranÕú hukuka aykÕrÕ olmaktan çÕkar.
Kamu düzeninin sa÷lanmasÕ için hukuka aykÕrÕ ya da suç olan bir davranÕúÕ
ö÷renen kiúinin olayÕ resmi makamlara bildirmesi gerekir. Bu bildirim internet ve
e-mail aracÕlÕ÷Õyla da olabilir. Bu bir vatandaúlÕk görevidir.

C. İNTERNET YAYINI VE İÇERİĞİNE KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI
Bu bölümde internet yayÕncÕlÕ÷Õ ile internet sitelerindeki içeriklerde ve toplu
e-mail yoluyla yapÕlan iletilerde kiúilerin ve kuruluúlarÕn haklarÕnÕn çi÷nenmesi halinde baúvurulacak hukuki yollar ve açÕlabilecek davalar özetlenecektir. Aúa÷Õda
belirtilen bu yollara baúvurmadan önce internette yapÕlan yayÕnÕn, sunulan içeri÷in veya da÷ÕtÕlan mesajÕn veya mesajlardaki sohbetin resmi bir kuruluú tarafÕndan saptanmasÕ gerekir. Zira internetteki içerik sürekli de÷iúmektedir, bazÕ iletiler de yapÕldÕktan biraz sonra silinmektedir. Aradan bir müddet geçtikten sonra
bu yayÕn veya mesajlarÕ bulmakta zorluk çÕkabilir. Bu nedenle öncelikle haklara
saldÕran veya zarar veren bir içerik ya da mesaj görüldü÷ünde ya bir notere bu
içeri÷in tespitini yaptÕrmak veya herhangi bir mahkemeye yahut savcÕlÕ÷a müracaat ederek bu yayÕn ile mesajÕn delil tespiti yoluyla saptanmasÕnÕ istemek gerekmektedir. Belki bu saptamalarÕ yapmasanÕz bile tanÕklarla bu saldÕrÕnÕn yapÕldÕ÷Õ da ispatlanabilir ancak bu durumda inandÕrÕcÕlÕ÷Õ tartÕúmalÕ hale gelebilir. Bu
nedenle resmi makamlara úikâyetçi olabilmek için içeri÷in veya mesajÕn tespit
ettirilmesi yerinde olacaktÕr.
Bu arada Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’nu ve kiúisel verileri anlattÕ÷ÕmÕz
bölümlerde belirtti÷imiz gibi Ülkemizde de geliúmiú ülkelerdeki úekilde “trafik bilgileri” adÕ verilen bu geçmiú içerik ya da mesajlarÕn internet servis sa÷layÕcÕlar, server veya host firmalarÕ tarafÕndan altÕ ay süreyle saklanmasÕ yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle yaptÕrÕlacak tespitlerde bu imkândan da yararlanÕlabilir.

1. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali
Hukukta “ihkakÕ hak” yani hakkÕnÕ zor kullanarak almak yasaktÕr. Ama hakkÕnÕ
eylemli olarak korumak serbesttir. Meúru müdafaa veya yasal savunma; hakkÕnÕ
saldÕrÕya karúÕ eylem yaparak korumaktÕr.
Meúru müdafaa (haklÕ savunma) hukuki ve cezai açÕlardan o zamanki kanun metinlerinde yazÕlan ifadelerden yola çÕkarak, eskiden beri fiziki güç kullanÕlarak saldÕrÕnÕn önlenmesi olarak düúünülmektedir. Ancak, gerek Borçlar Kanunu 52. madde ve gerek Türk Ceza Kanunu 25. madde incelendi÷inde içinde
fiziki gücün kullanÕlmasÕnÕ úart koúan bir ibare yoktur. Konu ile ilgili bilimsel yazÕlarda bu úart varmÕú gibi bir yaklaúÕm sergilense de kanaatimizce fiziki güç kul-
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lanma ya da di÷er yollarla saldÕrganÕn engellenmesi meúru müdafaa ve ÕztÕrar
kapsamÕna girer.397
Bilinece÷i üzere, geliúmiú hukuki sistemlerde saldÕrÕya u÷rayan bireyler Devlet eliyle korunur. Fakat kiúinin haksÕz ve beklenmeyen bir saldÕrÕ karúÕsÕnda her
zaman Devlete sÕ÷Õnma ve yetkili devlet kuruluúlarÕna baúvurma olana÷Õ bulunmayabilir. Özellikle, Devlete sÕ÷Õnma yollarÕ aranÕrken, yapÕlan saldÕrÕnÕn do÷uraca÷Õ çok yakÕn zararlar artacaksa, saldÕrgana karúÕ güç kullanarak saldÕrÕyÕ defetme yetkisini tanÕmak gerekir. Böylelikle do÷ma olasÕlÕ÷Õ bulunan a÷Õr zararlar
engellenmiú olacaktÕr. Ancak bu yetki genelleútirilemez ve yalnÕzca özel durumlarda tanÕnabilir.
Meúru müdafaanÕn úartlarÕ úunlardÕr. Bedene, mala veya kiúi haklarÕna halen
devam eden bir saldÕrÕ olmalÕdÕr. SaldÕrÕ gerçek, ciddi ve hukuka aykÕrÕ olmalÕdÕr.
Savunma saldÕrÕyÕ önleme ölçüsünde olmalÕdÕr. Savunma do÷rudan saldÕrÕda bulunana karúÕ yapÕlmalÕdÕr.
IztÕrarÕn (zor durumda kalma) úartlarÕ ise úunlardÕr. Zarar veya tehlike hali olmalÕdÕr. Zarar gerçekleúmeden veya tehlike sonuç vermeden önce karúÕ savunma
davranÕúÕ yapÕlmalÕdÕr. Zarar veya tehlike ile savunma arasÕnda ölçülülük olmalÕdÕr. Sadece mala verilen zarara karúÕ ÕztÕrar hali gerçekleúebilir ve kiúi haklarÕ ile
úahsa verilen zarara karúÕ bu yola baúvurulamaz.
ønternet yoluyla yapÕlan bir açÕklamaya karúÕ meúru savunma haline, ticari veya
kiúisel isim, ürün, marka, onur, saygÕnlÕk ve özel yaúamÕ ihlal eden bir yayÕn hazÕrlÕ÷Õ veya mevcut yayÕnÕn devam etmesi hallerinde de rastlanabilir. ølgililerin, bu
yayÕnÕ ihtiyati tedbir yoluyla yayÕnÕn önlenmesi gibi, baúka hukuksal yollarla derhal
önleme olanaklarÕ yoksa, bir baúka yayÕn aracÕ ile, söz konusu yayÕncÕnÕn “yalan
haber verdi÷ini” bu habere muhatap olan kiúi veya kuruluú; yazar ve bilgiyi veren
site sahipleri veya sorumlularÕnÕ “meslek ahlak ve bilincinden uzak oldu÷unu” belirterek olayÕn gerçek yüzünü kamuoyuna açÕklayabilir. Burada onur ve saygÕnlÕ÷a
saldÕran bir açÕklamaya karúÕ, saldÕrÕda bulunanÕn yanlÕúÕnÕ, yanÕlgÕsÕnÕ gösterecek
yayÕnda bulunmak olasÕdÕr. Burada meúru savunma hakkÕnÕn kullanÕlmasÕ söz konusudur. Ancak, karúÕ ve internet yoluyla yapÕlan iletilerde kullanÕlan ibarelerin kiúilik haklarÕnÕ ihlal eden ilk yayÕnÕna göre daha a÷Õr olmamasÕ, en azÕndan her ikisinin a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn yakÕn olmasÕ gerekir.398
Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi bir tehlike karúÕsÕnda kendini veya baúkasÕnÕ
zarar tehlikesinden kurtarmak için savunma yapan, bu esnada saldÕrgana zarar ve397
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Muhtar Ça÷layan, Türk Ceza Kanunu, Cilt 1, Ankara, 1984, s. 450 vd., Sulhi Dönmezer,
Sahir Erman, NazarÕ ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, østanbul, 1986, s. 107 vd., Turgut
Uygur, AçÕklamalÕ- øçtihatlÕ Borçlar Kanunu, Cilt 3, Ankara, 2003, s. 2586 vd.
Ahmet KÕlÕço÷lu, ùeref Haysiyet ve Özel Yaúama BasÕn Yolu ile SaldÕrÕlardan Hukuki
Sorumluluk, Ankara, 1993, s.120
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ren kiúilerin tazminatla sorumlu olmadÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. E÷er kendisi ya da baúkasÕnÕ saldÕrÕdan korurken üçüncü kiúiler zarar verilirse, mahkeme bu tazminat miktarÕnda hakkaniyet kaidelerine dikkat edecektir. Bunun anlamÕ tazminat azalacak
yahut ortadan kalkacaktÕr. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullanÕlan karúÕ
gücün, kiúili÷e yönelik haksÕz bir saldÕrÕyÕ defetme amacÕnÕ taúÕmasÕ; saldÕrÕyÕ defetmeye elveriúli olmasÕdÕr. Yani saldÕrÕdan daha a÷Õr bir güç kullanÕlmayÕp, saldÕrÕyÕ defetmeye yeterli derecede kullanÕlmalÕ; hazÕrda varolan bir saldÕrÕyÕ defetmek
için güç kullanÕlmÕú bulunulmalÕdÕr.
Bu konuda Türk Ceza Kanunu 25. maddesinde, gerek kendisine ve gerek baúkasÕna ait bir hakka yönelmiú, gerçekleúen, gerçekleúmesi veya tekrarÕ muhakkak
olan haksÕz bir saldÕrÕyÕ o anda hal ve koúullara göre saldÕrÕ ile orantÕlÕ biçimde defetmek zorunlulu÷u ile iúlenen fiillerden dolayÕ faile ceza verilmeyece÷i düzenlenmiútir. AynÕ maddede ikinci bentte, gerek kendisine gerek baúkasÕna ait bir hakka
yönelik olup, bilerek neden olmadÕ÷Õ ve baúka suretle korunmak olana÷Õ bulunmayan a÷Õr ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya baúkasÕnÕ kurtarmak zorunlulu÷u ile ve tehlikenin a÷ÕrlÕ÷Õ ile konu ve kullanÕlan vasÕta arasÕnda orantÕ bulunmak koúulu ile iúlenen fiillerden dolayÕ faile ceza verilmeyece÷i de düzenlenmiútir.
Ancak burada zorunlulu÷un gerektirdi÷i sÕnÕrÕ aúÕp, gerekmeyen zararlar verenlerin de cezalarÕ Türk Ceza Kanunu 27. madde gere÷ince indirilir. Meúru savunmada sÕnÕrÕn aúÕlmasÕ mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaútan ileri
gelmiú ise faile ceza verilmez.
Hukuki açÕdan meúru müdafaada hiç tazminat ödenmezken, ÕztÕrar halinde tazminat ödenir, ancak haklÕ oranda bir indirim yapÕlÕr.

2. Cevap ve Düzeltme Başvuruları
ønternet yoluyla yapÕlan ihlalleri düzenleme konusunda bir hayli geç kalÕnmakla
birlikte; TBMM tarafÕndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 SayÕlÕ ønternet
OrtamÕnda YapÕlan YayÕnlarÕn Düzenlenmesi Ve Bu YayÕnlar Yoluyla øúlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi HakkÕnda Kanun’un 9. maddesi ile øçeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕ ve cevap hakkÕ konusu düzenlenmiútir. Buna göre, içerik nedeniyle haklarÕ ihlâl edildi÷ini iddia eden kiúi, içerik sa÷layÕcÕsÕna, buna ulaúamamasÕ halinde
yer sa÷layÕcÕsÕna baúvurarak kendisine iliúkin içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕnÕ ve
yayÕndaki kapsamÕndan fazla olmamak üzere hazÕrladÕ÷Õ cevabÕ bir hafta süreyle
internet ortamÕnda yayÕmlanmasÕnÕ isteyebilir. øçerik veya yer sa÷layÕcÕ kendisine
ulaútÕ÷Õ tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarfÕnda talep
yerine getirilmedi÷i takdirde reddedilmiú sayÕlÕr. Talebin reddedilmiú sayÕlmasÕ halinde, kiúi onbeú gün içinde yerleúim yeri sulh ceza mahkemesine baúvurarak,
içeri÷in yayÕndan çÕkarÕlmasÕna ve yayÕndaki kapsamÕndan fazla olmamak üzere
hazÕrladÕ÷Õ cevabÕn bir hafta süreyle internet ortamÕnda yayÕmlanmasÕna karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruúma yapmaksÕ-
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zÕn karara ba÷lar. Sulh ceza hâkiminin kararÕna karúÕ Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hâkiminin kesinleúen kararÕnÕn,
birinci fÕkraya göre yapÕlan baúvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sa÷layÕcÕsÕna tebli÷inden itibaren iki gün içinde içerik yayÕndan çÕkarÕlarak hazÕrlanan cevabÕn yayÕmlanmasÕna baúlanÕr. Sulh ceza hâkiminin kararÕnÕ bu maddede belirtilen
úartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kiúi, altÕ aydan iki
yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. øçerik veya yer sa÷layÕcÕnÕn tüzel kiúi olmasÕ halinde, bu fÕkra hükmü yayÕn sorumlusu hakkÕnda uygulanÕr.
Baúka devletlerde bu yayÕnÕn yapÕlmasÕ halinde kararÕ o ülkede tenfiz ettirip,
yani Türk mahkemesi kararÕnÕ götürüp oradaki bir mahkemede onaylatÕp, uygulanmasÕnÕ sa÷lamak gerekir.

3. Denetim Kuruluşlarına Başvuru
Daha öncede belirtmiú oldu÷umuz, internet servis sa÷layÕcÕsÕ olan iúletmecinin
“Telekomünikasyon Hizmet ve AltyapÕlarÕna øliúkin Yetkilendirme Yönetmeli÷i”nin
EK-A6 bölümü gere÷ince yerine getirmek zorunda oldu÷u bazÕ asgari yükümlülükler arasÕnda;
-

kullanÕcÕlarÕnÕn internet üzerindeki yetkisiz ve rahatsÕz edici giriúimlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almak,

-

verece÷i hizmete ve sisteminde kullanÕlacak cihazlara, yetkisiz kiúilerin eriúimi ve
bozucu/de÷iútirici müdahalelerini önlemek amacÕyla gerekli tedbirleri almak

-

her bir kullanÕcÕ için, kullanÕcÕ tarafÕndan sisteme ba÷lÕ kalÕnan süre, trafik miktarÕ ve trafik yolu bilgilerini en az 6 (altÕ) ay süreyle muhafaza etmek sayÕlmÕútÕr.

øúte bu düzenlemelere göre internet yoluyla haklarÕ hukuka aykÕrÕ giriúimlerle
karúÕ karúÕya kalan internet kullanÕcÕlarÕ öncelikle bu kiúilere ulaúmak amacÕyla
Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumuna baúvurarak onun aracÕlÕ÷Õ ile ISS’lerden
ilk bilgileri alabilir. Sonra da bu bilgiler neticesinde ISS açÕsÕndan hukuka aykÕrÕ
ve haklara saldÕrÕ úeklindeki bu giriúimlerin engellenmesi olana÷Õ varsa bunu
ISS’den isteyebilir ve ISS duyarsÕz kalÕrsa konuyu denetim kuruluúu olan Bilgi
Teknolojileri ve øletiúim Kurumu’na ileterek ISS açÕsÕndan yaptÕrÕm uygulanmasÕnÕ isteyebilir. Kurum bu úikayetleri inceleyerek gereken tedbirleri alÕr. Bu úikayetler sonucu çeúitli cezalar ve iznin iptali söz konusu olabilir. “Bilgi Teknolojileri
ve øletiúim Kurumu TarafÕndan øúletmecilere Uygulanacak ødari Para CezalarÕ øle
Di÷er Müeyyide ve Tedbirler HakkÕnda Yönetmelik”teki 10. maddeye göre; Bilgi
Teknolojileri ve øletiúim Kurumu, denetledi÷i internet hizmetleri veren úirketlerin
úartlara uymamasÕ, Yönetmelik ve Kanunlarda belirtilen kurallara uymamasÕ hallerinde bir önceki yÕl cirosunun %1’ine kadar para cezasÕ verir. Yönetmeli÷in 21.
maddesi gere÷ince, telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuatÕ ve yetki belgelerinde belirtilen úartlara uygun olarak kamu hizmetinin ge-
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re÷i gibi yürütülmemesi halinde idari para cezasÕna iliúkin hükümler saklÕ kalmak üzere, iúletmeci önce kamu hizmetinin gere÷i gibi yürütülmesi ve gerekli
tedbirlerin alÕnmasÕ için yazÕlÕ olarak uyarÕlÕr. øhlalin devamÕ ve kamu hizmetinin
gere÷i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde
a÷Õr kusur oluúturdu÷unun Kurul tarafÕndan tespiti halinde iúletmecinin yetki belgesi fesih/iptal edilir.
ønternetteki reklamlarÕn ve yayÕnlarÕnÕn tüketiciler aleyhine olmasÕ, haksÕz rekabet yaratmasÕ, yanlÕú ve aldatÕcÕ özellikler taúÕmasÕ halinde ise, ilgili kiúiler Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Reklam Kurulu’na baúvurabilirler. Kurul kendili÷inden
de harekete geçebilir. Kurul’a ulaútÕrmak amacÕyla úikayetçiler dilekçelerini BakanlÕ÷Õn illerdeki müdürlüklerine de verebilirler. Kurul, ilgili reklamcÕ, ürün sahibi
ve yayÕncÕya savunma için süre verir. Üç gün bekler ve konuyu görüúmeye baúlar. Sonunda ilgililere; yerel yayÕnsa 5.500 YTL. civarÕnda para cezasÕ, e÷er yayÕn ülke düzeyine yapÕlmÕúsa bunun on katÕ para cezasÕ, reklamÕ durdurma veya
reklamÕ düzeltme kararlarÕndan birini veya ikisini verir. (ønternet ulusal ölçekli yayÕn kabul edilmektedir.) TekrarÕ halinde iki misli para cezasÕ verilir. KararÕ BakanÕn onayÕna sunar. Bakan onaylarsa kararÕnÕ bildirir. Para cezalarÕna karúÕ yedi
gün içinde ødare Mahkemeleri’ne baúvurulur. (Kurul kararlarÕna karúÕ da 60 gün
içinde idare mahkemelerine baúvurulabilir.) Yürütmeyi durdurma kararÕ alÕnÕrsa
cezanÕn ödemesi durur. Karar iptal edilirse ödenen para ilgiliye iade edilir. ReklamÕn durdurulmasÕ ve düzeltilmesi kararÕna yayÕncÕ ve reklamcÕlar ya da ürün
sahibi uymazsa, BakanlÕk, Tüketici Mahkeme’sine gidebilir. Burada yayÕncÕ, açÕk
olarak anlaúÕlan kurala aykÕrÕ reklamÕ yayÕnladÕ÷Õ için para cezasÕndan sorumludur. Kurala aykÕrÕlÕk açÕk de÷ilse, o zaman sadece reklamÕn sahibi ve reklamÕ
hazÕrlayan sorumludur.
AldatÕcÕ ve haksÕz reklamlara karúÕ bir baúka denetim kuruluúu Reklam Özdenetim Kurulu’dur. Medya kuruluúlarÕ, reklam verenler ve reklamcÕlarÕn a÷ÕrlÕklÕ temsil
edildi÷i bu Kurul’a; tüketiciler, meslek kuruluúlarÕ, reklam verenler, reklam ajanslarÕ
ve mecralar baúvurabilir. YayÕndan itibaren üç ay içinde bu baúvuru yapÕlmalÕdÕr.
Özdenetim Kurulu, úikayeti inceledikten sonra; reklamcÕ ve reklam verenden reklamÕn yayÕnÕnÕn durdurulmasÕ, yayÕncÕnÕn reklamÕ yayÕndan kaldÕrmasÕ, kamuoyuna açÕklama, reklamÕn düzeltilmesi, ürünün piyasadan çekilmesi veya etiket ya
da ambalajÕn düzeltilmesi, reklam verenden hatalÕ reklamÕn düzeltildi÷inin duyurulmasÕ kararlarÕndan bir ya da birkaçÕnÕ alabilir. Bu kararlar öneri ve uzlaúma niteli÷indedir. Hapis ve para cezasÕ gibi zorlama yolu yoktur.
AyrÕca, øl ødaresi Kanunu’nun valilere verdi÷i yetkiler do÷rultusunda yayÕn yapÕlan site hangi ilde ise, o ilin valisine yayÕnÕn durdurulmasÕ için de baúvurulabilir diye düúünüyoruz. Valilik yayÕnÕ durdurma kararÕ verirse, uygulanmamasÕ resmi
kuruluúlarÕn emirlerini yerine getirmeme gibi bazÕ cezalarÕ gündeme getirebilir. Bu
kurallar özellikle servis sa÷layÕcÕlar için önemlidir.
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4. Hukuk Davaları Açma
Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 48. ve 49. maddeleri, her tür yayÕnlardan dolayÕ zarara u÷rayan kiúileri çeúitli hukuk davalarÕ ile
bu saldÕrÕya karúÕ korur.
ønternet habercili÷i veya gazetecili÷inin de bir tür yayÕn oldu÷unu düúünürsek,
bu yayÕnÕn konusu, e÷er kiúinin ticari unvanÕ, logosu adÕ ya da ürünü ise, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gere÷i; öncelikle haksÕz rekabetin önlenmesi,
maddi zararÕ için maddi tazminat, manevi zararÕ için manevi tazminat ister.
HaksÕz rekabetin önlenmesi davasÕ açabilmek için; yayÕnÕn devam etmesi ya da
devam olasÕlÕ÷ÕnÕn bulunmasÕ, bu yayÕnÕn haksÕz ve zarar do÷urucu olmasÕ gerekli.
Maddi tazminat davasÕ, acayip bir sitedeki ya da internet gazete ve dergisindeki yahut internet üzerinden yapÕlan televizyon ve film úeklindeki yayÕnla veya
toplu mesaj da÷ÕtÕmÕ ile, bedensel ya da ticari de÷erlerin zarara u÷ramasÕ yahut
davacÕnÕn haksÕz rekabet nedeniyle müúterilerini kaybetmesi, rekabet edenin de
kusurlu bulunmasÕ durumunda açÕlÕr.
Ìster haksÕz rekabet yolu ile ticari de÷eri olan haklara, isterse kiúinin yaúamÕ,
özgürlükleri, onur ve saygÕnlÕ÷Õna, ismine, resmine, görüntü veya sesine ya da
özel yaúamÕ ve ailesine olsun; tüm bu saldÕrÕlar Borçlar Kanunu’nun 49. maddesine göre manevi tazminat davasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
Tüm bu davalar Türkiye’de yaúayan yabancÕlar ve Türk vatandaúlarÕna iliúkin
zararÕn vuku buldu÷u yer olan Türkiye’de ve Türk hukuku kurallarÕna göre çözümlenir. E÷er zarar veren içerik sa÷layÕcÕ, site sahibi veya server ile servis sa÷layÕcÕlar yurt dÕúÕnda ise alÕnacak mahkeme kararÕnÕ onlarÕn yaúadÕ÷Õ yerlerde tenfiz ettirip, uygulanabilir. ùimdi bu davalarÕ biraz daha ayrÕntÕlÕ olarak görelim.
a. Yasaklama ve Önleme Davası
Bu dava; henüz olmayan, fakat yakÕnda yapÕlacak saldÕrÕlar için açÕlÕr. SaldÕrÕ
yapÕlÕp sona erdirilmiú; ama aynÕ saldÕrÕnÕn yeniden yapÕlmasÕ söz konusuysa, yasaklama ve önleme davasÕ açÕlabilir. E÷er, ortada sürmekte olan bir saldÕrÕ varsa;
bu dava de÷il, saldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ davasÕ açÕlÕr.
DavanÕn açÕlmasÕ için, haksÕz bir saldÕrÕ konusunda belirtiler bulunmasÕ yeterli
olup, ayrÕca saldÕrÕda bulunmaya hazÕrlanan kiúinin kusurlu olmasÕ aranmaz. SaldÕrÕnÕn haksÕz olmasÕ yeterli olup, cezalandÕrmayÕ gerektiren bir suç niteli÷inde bulunmasÕ da gerekmez.399
399

Zait ømre, ùahsiyet HakkÕnÕn KorunmasÕna øliúkin Genel Esaslar, Recai Seçkin’e Arma÷an, Ankara, 1974, s.809
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SaldÕrÕnÕn önlenmesi ya da yasaklanmasÕ davasÕ sonucunda hâkim, yakÕnda
yapÕlacak olan saldÕrÕnÕn yapÕlmamasÕnÕ karara ba÷lar. Yani, saldÕrÕda bulunma hazÕrlÕ÷Õ içinde bulunan kiúiye, yayÕn veya söz konusu mesajÕ iletmesi yasaklanÕr. Örne÷in, internetteki bir sitede; yakÕnda “A” ùirketinin gerçe÷e aykÕrÕ biçimde çevreyi
kirletece÷i veya “B” BankasÕnÕn hesaplarÕna girmek için úifre kÕrÕcÕnÕn da÷ÕtÕlaca÷Õ
duyurulabilir. YayÕna henüz baúlanmamÕúsa bu dava açÕlabilir.
Yine reklamlar yoluyla aynÕ sektördeki tacirler arasÕnda bir haksÕz rekabet yapÕlÕyorsa, Ticaret Kanunu’nun 58. maddesi gere÷ince haksÕz rekabetin men’i için bu
dava açÕlÕr. Fikir, sanat ve edebiyat eserlerinde; eser sahibi ve buna komúu hakka
sahip yapÕmcÕ ve yayÕncÕ da eser haklarÕnÕ korumak için benzeri davayÕ açar. Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 66. ve 69. maddelerine göre tecavüzün önlenmesi
için bu davayÕ eser sahibinin ikametgahÕ mahkemesinde açÕlabilir.
Önleme davasÕ sonunda verilen karar yayÕncÕ Türkiye’de ise, uygulanmak üzere
icra müdürlü÷üne verilir. SaldÕrgana gönderilen icra emriyle, mahkeme kararÕna aykÕrÕ davranÕúta bulunursa, ø.ø.K.’nÕn 343. maddesi’ndeki hapis cezasÕnÕn uygulanaca÷Õ ihtarÕ belirtilmelidir.
Önleme davasÕna çok benzeyen di÷er mücadele aracÕ “ihtiyati tedbir” olayÕdÕr. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi’ne göre, geciktirilmesinde tehlike olan veya önemli zarar do÷aca÷Õ anlaúÕlan hallerde, yargÕç, tehlike ve zararÕ önlemek için gereken tedbirlere karar verebilir.
øúte bu uygulamaya örnek olarak aúa÷Õdaki kararÕ verebiliriz.
“øhtiyati tedbir isteyen vekili dilekçesinde özetle 03.02.2002 tarihinden itibaren
herhangi bir haber verme amacÕ taúÕmadan tamamen müvekkil bankanÕn itibarÕnÕ
zedeleyerek servet ve úöhretine zarar vermek amacÕyla www.skandalturk.com
(www.turkskandal.com) adresindeki web sitesinde haber yayÕnÕ yapÕldÕ÷ÕnÕ, Türkiye … BankasÕ A.ù. ve Genel Müdür E.Ö. hakkÕnda haberler yayÕnlanmÕú, davacÕ
banka lehine devamlÕ bir úekilde sürdürülen gerçe÷e aykÕrÕ ve kiúilik haklarÕna saldÕrÕ niteli÷i taúÕyan yayÕnlara “internet servis sa÷layÕcÕlar (aracÕlÕ÷Õyla) abonelerinin
ulaúÕmÕ engellenilerek Türkiye içindeki yayÕnÕn durdurulmasÕ” yönünde ihtiyati tedbir kararÕ ve kararÕn Türk Telekomünikasyon A.ù. ve 4756 sayÕlÕ Kanun hükümleri
gere÷ince Radyo Televizyon Üst Kurulu aracÕlÕ÷Õyla internet servis sa÷layÕcÕlarÕna
duyurulmasÕnÕ talep ve dava etmiútir...
Dosya kapsamÕna bilirkiúi tespitine göre tedbir isteminin kabulüne, www.turkskandal.com (www.skandalturk.com) isimli internet sitelerindeki … BankasÕ’nÕ hedef alan yayÕnlarÕn tedbiren durdurulmasÕna,
KararÕn Türk Telekomünikasyon A.ù. ve RTÜK aracÕlÕ÷Õyla internet servis sa÷layÕcÕlarÕna duyurulmasÕna,
Abone ve internet kullanÕcÕlarÕnÕn bu sitelerden yararlanmalarÕnÕn önlenmesine,
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Takdiren 10.000.000.000.TL. teminat alÕnmasÕna.
Dosya üzerindeki itirazÕ kabil olmak üzere oy birli÷iyle karar verildi.”400
Bu ihtiyati tedbir kararÕna itiraz da edilebilir. øtirazÕmÕzÕ de÷erlendiren hakim, yayÕnÕn gerçek ve haklÕ oldu÷unu düúünürse ihtiyati tedbir kararÕnÕ kaldÕrabilir.
ønternetteki veri tabanlarÕ ile fikir, edebiyat ve sanat eserlerine yapÕlan saldÕrÕ
ve haksÕz faydalanmalarÕn önlenmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 77.
maddesi’ne göre; esaslÕ bir zararÕn veya ani bir tehlikenin veya emrivakilerin önlenmesi için veya di÷er herhangi bir sebepten dolayÕ zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse mahkeme, bu Kanunla tanÕnmÕú olan
haklarÕ ihlâl veya tehdide maruz kalanlarÕn veya úikâyete salahiyetli olanlarÕn talebi üzerine, davanÕn açÕlmasÕndan önce veya sonra di÷er tarafa bir iúin yapÕlmasÕnÕ veya yapÕlmamasÕnÕ, iúin yapÕldÕ÷Õ yerin kapatÕlmasÕnÕ veya açÕlmasÕnÕ emredebilece÷i gibi, bir eserin ço÷altÕlmÕú nüshalarÕnÕn veya hasren onu imale yarayan
kalÕp ve buna benzer sair ço÷altma vasÕtalarÕnÕn ihtiyati tedbir yolu ile geçici olarak zaptÕna karar verebilir. Kararda emre muhalefetin øcra ve øflas Kanunu’nun 343.
maddesi’ndeki cezai neticeleri do÷uraca÷Õ tasrih edilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 63. maddesi de, haksÕz rekabet halinde ihtiyati tedbir verilece÷ini düzenlemiútir. Bu maddeye göre; reklam veya bir úirket ya da
ürünü hakkÕndaki yayÕnla veya mesajlarla, haksÕz rekabet yapÕlarak; müúterileri, kredisi, mesleki itibarÕ veya di÷er ekonomik çÕkarlarÕ zarar gören veya
zarar tehlikesine u÷rayan kimse, haksÕz rekabete neden olan yayÕnÕn, mesajÕn ve yayÕnla ortaya çÕkan maddi durumun ortadan kaldÕrÕlmasÕnÕ, yanlÕú ve
yanÕltÕcÕ açÕklamalarÕn düzeltilmesini ve gerekli di÷er tedbirlerin alÕnmasÕnÕ
ihtiyati tedbir yoluyla hakimden isteyebilir.
Özellikle Türkiye’deki yayÕncÕlarÕn ve servis ile içerik sa÷layÕcÕlarÕn dikkat çekmek istiyoruz: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113. maddesi, ihtiyati tedbir yolu ile yasaklama veya durdurma kararÕna uymayan veya alÕnmÕú tedbire aykÕrÕ davranan herkes hakkÕnda bir aydan altÕ aya kadar hapis cezasÕ
koymuútur.
b. Kaldırma Davası
Bu dava, mali veya kiúilik haklarÕna yönelmiú ve sürmekte olan saldÕrÕlara karúÕ
açÕlÕr. Amaç, varolan ve devam eden bir saldÕrÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ, saldÕrÕya son
verilmesidir. Sona ermiú saldÕrÕnÕn tekrarlanmasÕ, tehlikesi varsa, bu takdirde saldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ de÷il, saldÕrÕnÕn yasaklanmasÕ veya önlenmesi talep edilecektir.
400

31.07.2002 østanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi Dosya No:2002/1860 D.øú
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Bu davanÕn açÕlabilmesi için, internette yapÕlan yayÕn veya iletilen mesajlardaki saldÕrÕnÕn haksÕz olmasÕ yeterlidir. AyrÕca saldÕrganÕn kusurlu olmasÕ gerekmez. Dava için saldÕrÕ dolayÕsÕyla bir zararÕn do÷masÕ da gerekmez. Bir zarar olmasa da, salt haksÕz saldÕrÕnÕn varlÕ÷Õ karúÕsÕnda bu dava açÕlabilir. Fakat, saldÕrÕ
dolayÕsÕyla bir zarar do÷muúsa, davacÕ saldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕndan baúka maddi ve
manevi tazminatla zararÕn giderilmesini isteyebilir. E÷er, saldÕrÕ kaldÕrÕldÕktan sonra
zarar ortaya çÕkmÕúsa, bu zararÕn giderilmesi ayrÕ bir tazminat davasÕyla istenir401.
Bu konudaki aúa÷Õdaki karar ilgi çekicidir402.
“…Dava, basÕn yoluyla kiúilik haklarÕnÕn saldÕrÕya u÷ramasÕndan do÷an manevi tazminat ve haberin internetteki yayÕnÕnÕn da durdurulmasÕ istemlerine iliúkindir. Mahkemece manevi tazminat istemi kÕsmen kabul edilmiú ve ayrÕca “haberin
internetteki yayÕnÕnÕn durdurulmasÕna” da hükmedilmiútir. ønternetteki yayÕnlar nedeniyle yapÕlacak iúlem konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadÕr.
Halbuki, mahkeme kararlarÕnÕn ba÷layÕcÕ sonucunun gerçekleúebilmesi için, kararÕn infaz edilebilir olmasÕ ve böylece yaptÕrÕmÕnÕn da uygulanmasÕ gerekmektedir.
ùu aúamada, internette yapÕlan bir yayÕnÕn gönderilenler de dahil olmak üzere internetten çÕkarÕlmasÕ veya yayÕnÕn durdurulmasÕ konusunda bir yasal düzenleme
bulunmamaktadÕr. Bu bakÕmdan verilecek kararÕn infaz edilebilme ve sonuçsuz
kalma olgusu tartÕúÕlabilecek bir durum arz etmektedir. Bu da yargÕ kararÕnÕn etkisiz kalmasÕnÕ ve böylece tartÕúÕlabilir hale gelmesi sonucunu do÷urabilir. Bu nedenle buna iliúkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken, bunun yerine yazÕlÕ
oldu÷u üzere kabul kararÕ verilmiú olmasÕ bozmayÕ gerektirmiútir.”
YargÕtay kararÕndaki “haberin internetteki yayÕnÕnÕn durdurulmasÕ” hakkÕndaki
yoruma katÕlmak mümkün de÷il. E÷er haber internette kalmaya devam ederse,
her okunmada bu haber ilgiliye yeni zararlar verecektir. KararÕn infazÕ da sorun
de÷ildir. Bizce, icra dairesi vasÕtasÕyla karar kolaylÕkla uygulanabilir. Bu nedenle
karar yanlÕútÕr. Bu kararÕ de÷erlendiren Cevat Özel, bu karar do÷rultusunda gerek Ceza Hukuku ve gerekse Medeni Hukuk alanÕnda internetteki yayÕnlara yasak getirilmesi ve yayÕn durdurma gibi tedbirlerin uygulanmasÕ mümkün de÷ildir
diye düúünmektedir.403 Bu yoruma katÕlamÕyoruz. Bizce bu kararda tek problem yerel mahkemenin kararÕ verirken yayÕn durdurmayÕ BasÕn Kanunu’nun Ek Madde
1/1 hükmüne dayandÕrmasÕdÕr. BasÕn Kanunu sadece basÕlmÕú eserler hakkÕnda
uygulanaca÷Õndan yasal dayana÷Õ yanlÕútÕr. Kanaatimizce YargÕtay’Õn bu kararÕna
ra÷men; yukarÕdaki 1.Yasaklama ve Önleme DavasÕ bölümündeki ihtiyati tedbir
yoluyla veya Medeni Kanun’un 24 ve 25. maddelerine dayanarak verilen internet
yayÕnÕnÕn durdurulmasÕ gibi kararlar hukuka uygundur.
401
402
403
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Nitekim, kamuoyunca Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar isimli úahsÕn, kiúilik haklarÕna saldÕrÕ oldu÷u gerekçesiyle Silivri I. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtÕ÷Õ
davada Mahkeme, www.gazetevatan.com adresine eriúimi engellemiútir. Oktar’Õn
avukatlarÕnca yapÕlan baúvurunun gerekçesinde anÕlan gazetenin internet yayÕnÕnda yer alan bir haberin okuyucu yorumlarÕ bölümünde Oktar ve “cemaati” ile
ilgili olumsuz ifadelerin yer aldÕ÷Õ çok sayÕda yorumun yayÕnlandÕ÷Õ belirtiliyordu.
Ancak, burada yanlÕú buldu÷umuz husus, anÕlan haber ve yorumlara eriúimin engellenmesi yerine topyekun yayÕn organÕnÕn söz konusu internet sitesine eriúimin
engellenmesidir. Bu durum ne yazÕk ki yazÕlÕ ve görsel-iúitsel basÕndan farklÕ olarak internet ortamÕna yönelik çok daha fazla cezalandÕrÕcÕ bir e÷ilimin do÷masÕna
ve yerleúmesine yer açacaktÕr404.
Bir yayÕn veya mesaj ile, birden fazla kiúiye saldÕrÕlÕrsa, saldÕrÕya u÷rayanlardan her biri, di÷erlerinden ba÷ÕmsÕz olarak saldÕrÕnÕn durdurulmasÕnÕ dava edebilir. Bu dava sonucunda saldÕrÕ durdurulursa, bundan di÷erleri de yararlanÕr. Buna
karúÕlÕk, ma÷durlardan birisinin açtÕ÷Õ davayÕ kaybetmesi di÷erlerinin dava haklarÕnÕ etkilemez. E÷er saldÕrgan birden fazla ise -ki internette içerik ve servis sa÷layÕcÕlarla, siteyi yaratan ve yayÕnlayan kiúiler vs. gibi birkaç kiúi birden sorumludurdava içlerinden birine, bir kaçÕna veya hepsine açÕlabilir.
ønternetteki reklamlar veya úirketler ile onlarÕn ürünleri hakkÕndaki haber ve
yorumlar için bu kural çok önemli. Kanun’un 58. maddesi’ne göre; haksÕz rekabet yüzünden müúterileri, kredisi, mesleki itibarÕ, ticari iúletmesi, veya di÷er ekonomik çÕkarlarÕ bakÕmÕndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye düúen kimse;
haksÕz rekabetin sonuçlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ, yanlÕú ve yanÕltÕcÕ açÕklamalarÕn düzeltilmesini isteyebilir. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bu yönde
düzenlemeler bulunmaktadÕr. Kanun’un 67. maddesi’ne göre; internette kullanÕlan eser, veri tabanÕ veya içeri÷i haksÕz yere de÷iútirilmiúse, yazarÕn adÕ koyulmamÕúsa; eser sahibi, yayÕnÕn durdurulmasÕnÕ, masrafÕ saldÕrgana ait olmak
üzere haksÕzlÕ÷Õn gazete, dergi, radyo ve televizyonda ilan edilmesini ve düzeltilmesini talep edebilir.
SaldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ davasÕnda hakim, davalÕyÕ saldÕrÕya son vermeye mahkum edecektir. Kararda aksi davranÕúÕn hapisle cezalandÕrÕlaca÷Õ da belirtilebilir.
DavalÕ kesinleúen bu karara uymayabilir. O zaman, kararÕn uygulanmasÕ için icraya konulmasÕ ve Ìcra øflas Kanunu’nun 343. maddesi uyarÕnca hapisle zorlanmasÕ bir di÷er yoldur.405
404
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Bkz. Radikal Gazetesi, 16 Ekim 2008. sf.7., Bu babdan olmak üzere, istatistiklere göre
ülkemizde A÷ustos-Ekim 2008 tarihleri arasÕnda 612’si TøB, 241’i mahkemeler yoluyla
toplam 813 internet sitesine eriúim engellenmiútir. BunlarÕn bir kÕsmÕ geçici engelleme,
bir kÕsmÕ sürekli engelleme olarak gerçekleúmiútir. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 18 Ekim
2008, sf.24.
Kemal O÷uzman, s.25-26.
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c. Tespit Davası
Tespit ya da saptama davasÕ, haksÕz bir yayÕnÕn ve açÕklamanÕn yapÕlmÕú, yapÕlmakta ya da yapÕlacak oldu÷unu belirleme amacÕyla açÕlÕr. Bu davayla sadece,
hukuka aykÕrÕ bir saldÕrÕnÕn saptanmasÕ istenir. Hakim sadece “A sitesindeki Ahmet
Kalkan hakkÕnda yazÕlan haber gerçeklere aykÕrÕdÕr” diye yazar. AyrÕca bu kararÕn
yayÕn organlarÕnda ilan edilmesi de istenebilir.
Bu dava, Medeni Kanun’un 25. maddesi ile kabul edilmiútir. AyrÕca fikir ve sanat eserlerine internette yapÕlan tecavüzlere iliúkin olarak da bu dava açÕlabilir. Ek
olarak, reklamlar veya ekonomik haberler yoluyla bir úirket ya da ürünü hakkÕnda
haksÕz rekabet yapÕlmasÕnda da bu dava açÕlabilir.
Mahkeme kararÕnÕn yayÕnÕ veya ilanÕnÕn hangi yayÕn organlarÕnda, nasÕl gerçekleútirilece÷i ve masraflarÕn kime ait olaca÷Õ da kararda belirtilmelidir. DavalÕ tazminatla sorumlu tutulabiliyorsa (kusurlu ise veya bir kusursuz sorumluluk sebebi
varsa) yayÕn veya bildirimin masraflarÕ davalÕya yükletilmelidir. HaksÕz yayÕnÕn etkisinin ortadan kaldÕrÕlmasÕ, ancak saldÕrÕnÕn yapÕldÕ÷Õ kitle iletiúim aracÕnda yapÕlacak yayÕnla mümkün olacaksa ve davalÕ bu kitle iletiúim aracÕnda yayÕnlama yetkisine sahip bir kiúi ise; hakimin, bu yayÕnÕ yapmaya davalÕyÕ mahkum edebilece÷ini
kabul etmek amaca uygun düúer. Böyle bir karara uyulmamasÕ halinde øcra øflas
Kanunu’nun 343. maddesi uyarÕnca hapisle zorlama imkanÕ da söz konusu olur.406
Esasen, bu davanÕn uygulamada çok önemi yoktur. Çünkü kiúilik hakkÕna yapÕlan saldÕrÕya yönelik olarak açÕlan öteki davalarda, az çok bir tespit kÕsmÕ bulunmaktadÕr. Önleme, kaldÕrma ve tazminat davalarÕnda, yargÕcÕn her úeyden önce haksÕz
bir saldÕrÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷Õn saptamasÕ gerekir ki, maddi veya manevi tazminat versin, saldÕrÕyÕ yasaklasÕn. Bu davanÕn sonucu, aynÕ anda verilecek kararÕn ilanÕ ya da üçüncü kiúilere bildirilmesi iste÷ini içeriyorsa iúe yarayabilecektir407.
d. Maddi Tazminat Davası
Maddi tazminat davasÕ, internetteki bir içerikte bulunan bilgi, açÕklama veya haber sonucu ortaya çÕkan “parayla ölçülebilir” zararÕ giderme amacÕ güder.
Kanun, bu davanÕn úartlarÕ olarak, kiúilik de÷erine karúÕ haksÕz bir saldÕrÕ bulunmasÕnÕ, saldÕrÕda bulunanÕn kusurlu olmasÕnÕ, saldÕrÕ dolayÕsÕyla parayla ölçü406
407

Kemal O÷uzman, s.25-26.
DünyanÕn en popüler sosyal paylaúÕm sitesi Facebook’ta A. K. adlÕ kullanÕcÕnÕn kendisine hakaret etti÷ini iddia eden Av. N. T. A.; K.’Õn gazeteye ilan verip kendisinden özür
dilemesini sa÷ladÕ.Türkiye’de bir ilk olan bu durum, Akif Korkmaz adlÕ kiúinin Taraf gazetesine verdi÷i ilanla ortaya çÕktÕ.K. gazete ilanÕnda, “Facebook isimli internet sitesi aracÕlÕ÷Õyla hakaret etmek suretiyle kiúilik haklarÕnÕ ihlal etti÷im Av. N. T. A.’den özür dilerim”
dedi.Daha önce Türkiye’de internetyoluyla iúlenmiú hakaret suçlarÕnda böyle bir yaptÕrÕm uygulanmamÕútÕ. http://www.ntvmsnbc.com/id/25086314/ (25.04.2010).
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lebilir bir zarar do÷masÕnÕ; zararla saldÕrÕ arasÕnda sebep sonuç iliúkisi kurulmasÕnÕ gerekli görmektedir.
Bu úartlarÕyla maddi tazminat davasÕ, saldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ve yasaklanmasÕ
davasÕndan ve hatta manevi tazminat davasÕndan farklÕdÕr. Çünkü o davalarda
“kusur” ve ayrÕca saldÕrÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ve önlenmesi davalarÕnda da “zarar” aranmaz. Maddi tazminat davasÕnÕn açÕlabilmesi için, ortada bir parasal zararÕn bulunmasÕ gerekti÷inden, zararÕn giderilmesi de ancak parayla yapÕlabilir. Para dÕúÕnda
bir maddi tazminat, maddi haklar yönünden düúünülemez.
Maddi tazminat davasÕndaki zararÕ úöyle örnekleyebiliriz. Kiúinin maddi, bedensel haklarÕna yapÕlan saldÕrÕ sebebiyle harcadÕ÷Õ tedavi giderleri, yapaca÷Õ
sözleúmelerin iptali nedeniyle parasal kayÕplarÕ, mesleki olarak kötülenme sebebiyle müúterilerin azalmasÕ, ürünün ve malÕn kötülenmesi sebebiyle satÕúÕn azalmasÕ sonucu kâr kaybÕ.
Ö÷retide, tazminat davasÕnda istenecek maddi zarar; öncelikle fiili zarar ve
mahrum kalÕnan kâr diye iki türe ayrÕlÕr.
Fiili zarar; hukuka aykÕrÕ yayÕna muhatap olan kiúinin açÕklama sonucu mal ve
para varlÕ÷ÕnÕn aktifinde olan azalma veya pasifindeki ço÷almadÕr. Zarar görenin
malvarlÕ÷ÕnÕn, zarar veren olaydan önceki ve sonraki durumu arasÕndaki “kÕymet farkÕ” fiili zararÕ oluúturur. ønternet üzerinden saldÕrÕya u÷rayanÕn bizzat aldÕ÷Õ bazÕ tedbirler nedeniyle yaptÕ÷Õ masraflar da bunlar arasÕnda sayÕlabilir. YayÕn
yoluyla oluúan maddi zarar, daha çok saldÕrÕya u÷rayan kiúinin kar kaybÕ veya
“yoksun kalÕnan kâr” úeklinde ortaya çÕkabilir. Burada olasÕ servet kaybÕ úeklinde
bir zarar söz konusudur. Örne÷in, haksÕz ve maksatlÕ bir eleútiri iletilmesi nedeniyle yapÕmcÕnÕn eleútirilen müzisyenle olan anlaúmasÕnÕ iptal etmesi, bir banka
veya otomobil úirketinin iúlerinin iyi gitmedi÷ine iliúkin açÕklama nedeniyle banka
aktifinde gerileme olmasÕ sözleúmelerin iptal edilmesi ve iúletmenin iflas etmesi,
bir tüccarÕn gerçek dÕúÕ bir haberle iflas etti÷ini ya da kötü mallar sattÕ÷Õna dair iddialar nedeniyle müúterilerini kaybetmesi, bir iúadamÕnÕn senet veya çek bedelini
ödememesi nedeniyle protesto edildi÷ine iliúkin gerçek dÕúÕ bir yayÕn sonucu bankalar tarafÕndan kredisinin kesilmesi, bu nedenle baúka firmalarÕn sipariúlerini iptal
etmeleri, ona mal teslim etmemeleri nedeniyle satÕúlarÕnÕn durmasÕ, bir doktorun
cinsel bir hastalÕ÷Õ bulundu÷una iliúkin gerçek dÕúÕ bir açÕklama sonucu müúterilerini kaybetmesi nedeniyle u÷ranÕlan kâr kaybÕ gibi.408
Bu örneklerdeki zarar; fatura, bilanço, yazÕlÕ sözleúme gibi belgelerle veya úahit
beyanlarÕyla ispatlanabiliyorsa dava yolu ile karúÕ taraftan para alÕnÕr. Tüm maddi
tazminat davalarÕnda zararÕ ve miktarÕnÕ ispat davacÕya düúer. Ancak, “yoksun
kalÕnan kâr” úeklindeki zararlarda, zarar miktarÕnÕ kesin ispat ço÷u zaman
408
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zordur. Bu nedenle, Borçlar Kanunu’nun 42. maddesi’ne göre, zararÕn gerçek miktarÕnÕ belirlemek mümkün de÷ilse, hâkim olaylarÕn ola÷an akÕúÕnÕ ve
zarara u÷rayan tarafÕn aldÕ÷Õ tedbirleri dikkate alarak, adalete uygun tazminat miktarÕnÕ kararlaútÕrÕr.
Yok, zarar gerçek de÷il ya da deliller zayÕfsa, o zaman aúa÷Õdaki mahkeme kararÕnda oldu÷u gibi tazminat iste÷i reddedilir. Bu karar bir gazete hakkÕnda ise de
internetteki yayÕn ve mesajlar açÕsÕndan uygulanabilir.
DavacÕ manevi tazminattan ayrÕ olarak, davalÕya ait gazetede yapÕlan yayÕn nedeniyle üçüncü kiúiyle yaptÕ÷Õ iú sözleúmesinin bozuldu÷unu ileri sürerek, 30.000.000
lira maddi tazminat istemiútir.
DavacÕ, ..yayÕndan bir gün önce øsviçre’de bulunan bir Türk firmasÕyla, yabancÕ
kaynaklardan 3.750.000 øsviçre FrangÕ kredi temin etmek üzere bir sözleúme yapmÕútÕr. Bu yayÕndan hemen sonra, sözleúmenin tarafÕ olan kuruluú (... davacÕnÕn
yayÕnla ortaya çÕkan kiúili÷ini de÷erlendirerek) tek taraflÕ olarak sözleúmeyi bozmuútur. Bu sözleúmeye göre davacÕ, adÕ geçen kuruluúa, milletlerarasÕ iú yapan
kuruluúlardan kredi temin etti÷i takdirde úirketin kurucu hisselerinden % 7.5‘unu
bedelsiz olarak alaca÷Õ gibi, ayda huzur hakkÕ olarak 5.000 øsviçre FrangÕ’na da
hak kazanacaktÕr.
Görülüyor ki, davacÕnÕn talep etti÷i maddi tazminat, kar yoksunlu÷u zararÕndan
kaynaklanmaktadÕr. Bu tür zararlarda, mal varlÕ÷Õnda zarar verici eylemden önceki durumla sonraki durum arasÕnda bir de÷iúiklik yoktur; fakat zarar verici
olay gerçekleúmeseydi, mal varlÕ÷Õnda bir ço÷alma meydana gelece÷i ileri
sürülür. Bu nedenle kar yoksunlu÷u, genellikle varsayÕmlardan kaynaklanan bir
hesaba dayanÕr. Burada, kiúinin mal varlÕ÷Õnda gelecekteki ço÷alma ihtimali göz
önünde bulundurulmak suretiyle bir sonuca varÕlÕr.
Hâkim kazanç yoksunlu÷unu de÷erlendirirken kanaat bahúeden olgulara dayanmak zorundadÕr. Böyle güçlü kanÕt ve olgular bulunmadan iki kiúi arasÕnda yapÕlan bir sözleúmeye dayanÕlarak kazanç yoksunlu÷unun gerçekleúti÷inin kabulü
olana÷Õ düúünülmemelidir. DavacÕnÕn øsviçre’deki bir Türk firmasÕyla sözleúme yaptÕ÷Õ (kredi temin edilmesi yolunda ) tartÕúmasÕzdÕr. Ne ver ki, bu sözleúmenin gere÷i
olarak ve davacÕnÕn katkÕsÕyla kredinin temin edilebilece÷i yolunda kanaat bahúeden kanÕtlar ve olgular gösterilmemiútir. DavacÕnÕn, bazÕ firmalara daha önce kredi
temin etmiú olmasÕ, yeterli delil olarak kabul edilemez. KaldÕ ki kredi temin sözleúmesi olaydan bir gün önce imzalanmÕú ve yayÕndan çok kÕsa bir süre sonra bozulmuútur. Ortada ne krediyi verecek kuruluú mevcuttur ve ne de bu yolda böyle
kuruluúlarla sonucu büyük ihtimalle olumlu ciddi bitecek görüúmeler mevcuttur; bu
yolda inandÕrÕcÕ kanÕtlar gösterilmemiútir.409
409
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Bu tür davalarda, tazminata karar verilmesi için, hakim, yukarÕda belirtti÷imiz
koúullarÕn olayda bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕ araútÕrÕr. Koúullar varsa, maddi tazminat
ödenmesine karar verir. Hakim maddi tazminat tutarÕnÕn ne kadar olaca÷ÕnÕ da gere÷inde uzman bilirkiúilerden faydalanarak belirler.
Maddi tazminat olarak fiili zarar ve kâr kaybÕnÕn yanÕnda, internet yayÕncÕlarÕndan ya da bir forum sayfasÕndaki yazÕsÕ veya e-mail mesajÕ ile saldÕrÕda bulunan kiúilerden istenecek baúka zarar ve tazminat türleri de var. BunlarÕn ilki,
Medeni Kanun’un 25. maddesi’ne göre, vekaletsiz iú görme hükümleri uyarÕnca “saldÕrÕ dolayÕsÕyla elde edilen kazanç”Õn istenmesidir. E÷er, zarara u÷rayanÕn elde edebilece÷i bir kazancÕ yalan, yanlÕú veya abartÕlmÕú yayÕn veya haber ya da mesaj sayesinde site sahibi ve yayÕncÕ ya da saldÕrÕyÕ yapan kiúi elde
etmiúse, onun mahrum kaldÕ÷Õ bu kazanç, maddi zarar kapsamÕna girer. Sorumluluk úartlarÕ varsa bu dava ile istenir. Tersinden kula÷ÕmÕzÕ gösterirsek; hakkÕnda
yayÕn yapÕlan kiúinin elde edemeyece÷i bir kazancÕ, yayÕncÕ site sahibi veya saldÕrgan tecavüz sayesinde elde etmiú ise, mesela hiti ve reytingi fÕrlamÕúsa bunun
sonucu reklam almÕúsa, ortada ispatlanabilir bir zarar olmadÕ÷Õndan maddi tazminat davasÕ açÕlamayaca÷Õ söylenebilir. Fakat bana göre, Borçlar Kanunu’nun 414.
maddesi uyarÕnca; yayÕna konu olan, sanki bir iú yapÕlmÕú gibi saldÕrgan yayÕndan
elde edilen gelirlere iliúkin paralarÕ isteyebilir.
Bir baúka maddi tazminat, vekaletsiz iú sözleúmesine çok benzeyen “sebepsiz zenginleúme”ye dayanan tazminattÕr. Bu tazminat türü, Medeni Kanun’un
24. ve 25. maddelerinde yoktur. Burada, yayÕnla saldÕrma sonucu, zarar verenin
malvarlÕ÷Õnda, zarar görenin aleyhine bir ço÷alma olmuúsa, (bu yüzden oluúan
zenginleúme haklÕ bir nedene dayanmadÕ÷Õndan) iadesi istenmektedir. Bu davanÕn açÕlabilmesi için internet yoluyla açÕklamada bulunan veya bu yayÕna sebep
olan kiúilerin haksÕz olarak zenginleúmesi gerekir. Ancak, karúÕ úart da vardÕr.
Yani aynÕ yayÕnla saldÕrÕya u÷rayan kiúi ise fakirleúmelidir. Bir tarafÕn zenginleúmesi ile di÷er kiúinin fakirleúmesi arasÕndaki oran bu tazminatÕn miktarÕnÕ belirler. Ve yayÕn ya da internetteki mesaj ile, bunlar arasÕnda bir sebep
sonuç iliúkisi bulunmalÕdÕr. Bu davanÕn yasal dayana÷Õ Borçlar Kanunu’nun 61.
maddesi’dir. Ancak bu para u÷ranÕlan zararÕn karúÕlÕ÷Õ oldu÷undan Kanun’un 63.
maddesi’ndeki sÕnÕrlama, yani borçlunun elinde ne geriye kalmÕúsa onun iadesi
kuralÕ burada uygulanmaz. 410
e. Manevi Tazminat Davası
Manevi haklarÕ; internet yayÕnlarÕ veya mesajlarÕ yoluyla saldÕrÕya ve zarara u÷rayan kiúi, u÷radÕ÷Õ manevi zararÕ azaltmak için Medeni Kanun’un 25. maddesi ve
Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi’nde ifade olunan manevi tazminat davasÕnÕ açabilir. Manevi zarar daha çok kiúinin manevi acÕlar duyma, a÷Õr bir ruhsal sarsÕntÕ ge410
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çirme, yaúama sevincini yitirme, toplum içine çÕkamayacak derecede utanç duyma
gibi farklÕ úekillerde karúÕmÕza çÕkar.
Manevi tazminatÕn amacÕ, yayÕn veya mesaj yoluyla saldÕrÕdan do÷an manevi
zararÕn giderilmesi ve kiúiye kendisini iyi hissettirmektir.
Manevi tazminat olarak ödenecek paranÕn tutarÕnÕ, takdir yetkisine dayanarak
yargÕç belirler. YargÕç miktardan önce, gerçekten bir manevi zarar do÷up do÷madÕ÷ÕnÕ, ikinci olarak da bu manevi zararÕn, manevi tazminat ödemeyi gerektirip gerektirmedi÷i belirler. YargÕç manevi tazminat ödenmesi gerekti÷ine karar
verdikten sonra, ödenecek para tutarlarÕnÕ belirliyor. Bu iúi yaparken de, olaydaki
tüm etkenleri göz önünde tutmalÕdÕr. YukarÕdaki ölçülerin yanÕnda, YargÕç manevi tazminat miktarÕnÕ belirlerken; saldÕrÕya u÷rayan kiúisel de÷erin önemini
ve çeúidini, saldÕrÕnÕn a÷ÕrlÕk derecesini, süreklili÷ini ve çevreye yayÕlma olasÕlÕ÷ÕnÕ, saldÕrÕya u÷rayan kiúinin toplumdaki yerini ve önemini, yaúÕnÕ, cinsiyetini, parasal durumunu, kendisinin de saldÕrÕya yol açÕp açmadÕ÷ÕnÕ, karúÕlÕklÕ kusurun bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕ, ayrÕca saldÕrganÕn da toplum içindeki
yerini, parasal ve kiúisel durumunu göz önünde bulundurmalÕdÕr.411
Bu söylenenler Kanun’da, “hâkim; manevi tazminatÕn miktarÕnÕ tayin ederken, taraflarÕn sÕfatÕnÕ, iúgal ettikleri makamÕ ve di÷er sosyal ve ekonomik durumlarÕnÕ da dikkate alÕr” úekliyle genel olarak düzenlenmiútir. Bu etkenleri göz
önünde tutarak olayÕn özelli÷ine göre, yargÕç tazminat tutarÕnÕ düúük ya da yüksek belirleyebilir.
Yeni bir ölçüt olarak, Medeni Kanun’un 25. maddesi’ndeki maddi tazminatlar için
yukarÕda geniúçe açÕkladÕ÷ÕmÕz, “vekaletsiz iú görme uyarÕnca saldÕrÕ dolayÕsÕyla
elde edilen kazancÕn devri” kuralÕnÕ kullanmak mümkündür. Medeni Kanun’daki,
“kazancÕn devri” kuralÕ sadece maddi tazminat için de÷il, aynÕ zamanda manevi
tazminat için de getirilmiútir.
Tazminat tutarÕ her olayda ayrÕ ayrÕ belirlenecektir. Bu konuda bir örnek karar
úöyledir:412
“Kiúilik haklarÕ hukuka aykÕrÕ olarak saldÕrÕya u÷rayan kimse manevi tazminata
hükmedilmesini isteyebilir. Hâkim manevi tazminatÕn miktarÕnÕ tayin ederken saldÕrÕ teúkil eden eylem ve olayÕn özelli÷i yanÕnda taraflarÕn kusur oranÕnÕ, sÕfatÕnÕ,
iúgal ettikleri makamÕ ve di÷er sosyal ve ekonomik durumlarÕnÕ da dikkate almalÕdÕr. MiktarÕn belirlenmesinde her olaya göre de÷iúebilecek özel hal ve úartlarÕn
bulunaca÷Õ da gözetilerek takdir hakkÕnÕ etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkÕ verdi÷i hususlarda hâkimin
411
412
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hak ve nasfetle hüküm verece÷i Medeni Kanun’un 4. maddesi’nde belirtilmiútir.
Hükmedilecek bu para, zarara u÷rayanda manevi huzuru do÷urmayÕ gerçekleútirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taúÕr. Bir ceza olmadÕ÷Õ gibi mamelek hukukuna iliúkin zararÕn karúÕlanmasÕnÕ da amaç edinmemiútir. O halde bu tazminatÕn sÕnÕrÕ onun amacÕna göre belirlenmelidir. Takdir edilecek
miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaúmak
için gerekli olan kadar olmalÕdÕr.
Davaya konu edilen yayÕnlarda, davacÕnÕn K… Sulama Birli÷i BaúkanlÕ÷Õ’na seçilen kiúinin sabÕkalÕ biri olmasÕna ra÷men seçimini onayladÕ÷Õ yazÕlÕdÕr. Dosya içinde
mevcut belgelerden; davacÕnÕn Vali olarak seçim tutana÷ÕnÕ onayladÕ÷Õ ve böylece
Sulama Birli÷i BaúkanlÕ÷Õ’na getirilen kiúinin geçmiúte adli sicilde sabÕkasÕnÕn bulundu÷u ve sonradan sabÕka kaydÕnÕn silindi÷i, bu kiúinin Sulama Birli÷i BaúkanlÕ÷Õ’na
getirildikten sonra da hakkÕnda zimmet suçlamasÕ nedeniyle soruúturma açÕlmÕú
oldu÷u bu haliyle internet yayÕnÕna konu edilen olayda davacÕnÕn tam olarak haklÕ
olmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr. ùu durumda mahkemece istenen tazminat miktarÕnÕn aynen hüküm altÕna alÕnmasÕ yerinde de÷ildir. Mahkemece daha az manevi tazminat
takdir edilerek hüküm altÕna alÕnmasÕ için karar bozulmalÕdÕr”
AçÕlan bu davada mahkeme kararÕnÕn yayÕnÕ da istenebilir. Mahkeme kararÕ
ilanÕnÕn hangi kitle iletiúim aracÕnda yapÕlaca÷Õ yolunda ise, Borçlar Kanunu’nda
bir açÕklÕk yoktur. Bir internet sitesinde yer alan ve manevi zarara yol açan yayÕnÕn cezalandÕrÕlmasÕna dair kararÕn, baúka bir kitle iletiúim aracÕnda yayÕnlanmasÕna da karar verilebilir.
f. Kınama ve Kararın Yayını Davası
KÕnama ve bu kararÕn yayÕnÕ davasÕnÕn dayana÷Õ, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesindeki “Hâkim, bu (manevi) tazminatÕn ödenmesi yerine, di÷er bir tazmin
sureti ikame veya ilave edilebilece÷i gibi, tecavüzü kÕnayan bir karar vermekle
yetinebilir ve bu kararÕn basÕn yolu ile ilanÕna da hükmedilir” düzenlemesidir.
Burada mahkeme iki yoldan birini seçebilir. Ya maddi ve manevi tazminat artÕ
di÷er bir tazmin úekli kararÕ verir. Ya da maddi ve manevi tazminat vermeyip, kÕnama artÕ kararÕn bir iletiúim organÕnda ilanÕna karar verir.

5. Ceza Davaları Açma
ønternette sÕkça rastlanan suçlar, kiúilere, kurumlara, úirketlere veya onlarÕn ürünlerine hakaret ve sövme suçlarÕdÕr. Bu suçlar kimi zaman web sitelerindeki haberler ve verilen bilgiler yoluyla, kimi zamanda konferans, forum, msn, Õcq gibi sohbet ortamlarÕnda yahut e-mail ile bireysel veya toplu mesajlar yoluyla iúlenir. Ancak
bunlardan önce yayÕncÕlÕk bölümünde sÕraladÕ÷ÕmÕz Kanunlardaki yayÕn yasaklarÕna uymama sonucu iúlenen a÷Õr suçlarÕ hatÕrlayalÕm.
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Bunlar; Türk bayra÷Õna, Devletin di÷er sembollerine, ulusal renkleri taúÕyan úeylere hakaret, CumhurbaúkanÕna hakaret ve sövme, Türklü÷e, Cumhuriyet’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, hükümetin manevi varlÕ÷Õna, bakanlÕklara, Devletin
askeri ya da emniyet veya koruma kuvvetleri yahut YargÕ’nÕn manevi varlÕ÷Õna hakaret, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarÕna veya Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarÕna sövme; yabancÕ devlet baúkanÕna, dost devlet sancak veya armasÕna, elçilere
hakaret, dini ve ruhanilere hakaret, ölü, cenaze ve kemiklerine hakaret, memura
karúÕ ve yerine getirdi÷i görev dolayÕsÕyla veya sÕrasÕnda hareket ve sövme, adli,
idari, siyasi ve askeri bir heyete hakaret ve sövme úeklinde sÕralanabilir.
Devleti, di÷er devletleri ve çalÕúan memurlarÕ hedef alan bu suçlar, ilgili cumhuriyet savcÕlarÕ tarafÕndan kendili÷inden takip edilmektedir. Verilecek cezalarÕ da
ilgili bölümde saymÕútÕk. Bu sebeple, bu bölümde, sÕkça karúÕlaúÕlan hakaret ve
sövmeye a÷ÕrlÕk verece÷iz.
Ceza davalarÕnda en önemli konu yapÕlan hukuka aykÕrÕ yayÕnÕn veya atÕlan
mesaj yahut e-postanÕn ispatÕdÕr. Bunun için öncelikle hukuka aykÕrÕ bir içerik ya
da mesaj ile karúÕlaúan kimsenin noter veya mahkemeler yahut savcÕlÕklar yoluyla
bilgisayar konusunda bir uzman bilirkiúiden de yararlanarak delil tespiti yapmasÕ
gerekir. Bu tespit yaptÕrÕlmaz ise, savcÕlÕ÷a úikâyet ettikten sonra savcÕlarÕn iú yo÷unlu÷u sebebi ile bu konuyu incelemeleri aylar alaca÷Õndan ortada suç iúlendi÷ine
dair delil bulunmayabilir ve hakaret varsa da geçen süre içinde bir sÕr olabilir.
AyrÕca suçun kimler tarafÕndan iúlendi÷i de önemlidir. Mutlaka suç oluúturan
açÕklama ile úüphelenilen kiúi arasÕnda bir iliúki olmalÕdÕr. ùikâyet edilen kiúinin bu
olayÕ yaptÕ÷Õ úikâyetçi tarafÕndan delillendirilmelidir. Yoksa netice almak mümkün
olmayabilir. Bu konu ile ilgili bir örnek úöyledir:
“Müútekiler vekili 19.06.2002 tarihinde BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza úikâyet dilekçesi vererek, müútekilerin eski personeli olan sanÕklarÕn iúlerinden ayrÕlmalarÕndan sonra
müútekilerin internet adreslerine elektronik postalar yollayarak hakaret, iftira, tehdit, úirket bilgilerini ifúa suçlarÕnÕ iúlediklerini iddia etmiú ve bu iddiayÕ teyiden yukarÕda tarihleri yazÕlÕ olan elektronik posta örneklerini úikayet dilekçesine delil olarak eklemiútir.
SanÕklar BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzca alÕnan ifadeleri sÕrasÕnda söz konusu elektronik
postalarÕ kendilerinin göndermediklerini savunmuúlardÕr. østanbul Emniyet Müdürlü÷ü ve Interpol aracÕlÕ÷Õ ile yapÕlan araútÕrma sonucunda elektronik postalarÕn
øngiltere’deki bir internet kafeden gönderildi÷i, servis sa÷layÕcÕ úirket adresinin de
øngiltere’de oldu÷u, yabancÕ servis sa÷layÕcÕ úirketin kayÕtlarÕ bir ay tutup bilahare
imha etti÷i anlaúÕlmÕútÕr.
2002 yÕlÕ Mart ve MayÕs aylarÕnda müútekilere gönderilen elektronik postalarÕn
sanÕklar tarafÕndan gönderildi÷ine iliúkin mücerret iddiadan baúka, sanÕklar hak-
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kÕnda kamu davasÕnÕn açÕlmasÕnÕ gerektirir hiçbir delil bulunmadÕ÷Õndan sanÕklar hakkÕnda müsnet suçlardan dolayÕ amme adÕna takibata mahal olmadÕ÷Õna …
CMUK.nun 164-165 maddeleri uyarÕnca karar verildi.”413
a. Hakaret
Türk Ceza Kanunu’nun “ùerefe KarúÕ Suçlar” baúlÕ÷Õ altÕndaki bölümünde 125.
madde úöyle düzenlenmiútir:
(1) Bir kimseye onur, úeref ve saygÕnlÕ÷ÕnÕ rencide edebilecek nitelikte somut bir
fiil veya olgu isnat eden (...) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, úeref ve
saygÕnlÕ÷Õna saldÕran kiúi, üç aydan iki yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕ
ile cezalandÕrÕlÕr. Ma÷durun gÕyabÕnda hakaretin cezalandÕrÕlabilmesi için fiilin
en az üç kiúiyle ihtilat ederek iúlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, ma÷duru muhatap alan sesli, yazÕlÕ veya görüntülü bir iletiyle iúlenmesi
halinde, yukarÕdaki fÕkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karúÕ görevinden dolayÕ,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düúünce ve kanaatlerini açÕklamasÕndan,
de÷iútirmesinden, yaymaya çalÕúmasÕndan, mensup oldu÷u dinin emir ve
yasaklarÕna uygun davranmasÕndan dolayÕ,
c) Kiúinin mensup bulundu÷u dine göre kutsal sayÕlan de÷erlerden bahisle,
øúlenmesi halinde, cezanÕn alt sÕnÕrÕ bir yÕldan az olamaz.
(4) Hakaretin alenen iúlenmesi halinde ceza altÕda biri oranÕnda artÕrÕlÕr.
(5) Kurul hâlinde çalÕúan kamu görevlilerine, görevlerinden dolayÕ hakaret edilmesi
hâlinde suç, kurulu oluúturan üyelere karúÕ iúlenmiú sayÕlÕr. Ancak, bu durumda
zincirleme suça iliúkin madde hükümleri uygulanÕr.
2004 yÕlÕna kadar hakaret ve sövme Ceza Kanunu’nda ayrÕ ayrÕ maddelerde
ve ayrÕ ayrÕ suçlar úeklinde düzenlenmiúti. 2004 yÕlÕnda yeni Türk Ceza Kanunu
ile her ikisi birleútirildi ve aradaki düzenleme ve ceza farkÕ kaldÕrÕldÕ. Hakaret, bir
kimseye bir fiil veya olgu isnat etmek olarak tanÕmlanabilir. Yani “ sen úunu yaptÕ÷Õn için úöylesin” gibi. Sövmede ise bir fiil veya olguya dayanÕlmadan küfür edilmesi söz konusudur. ùimdiki 125. maddenin içerisinde bu ayÕrÕm karÕútÕrÕlmÕú ve
her iki eylem hakaret olarak düzenlenmiútir.
ùimdi hakaret suçuna bir örnek verelim...
østanbul Üniversitesi Rektörü olan müúteki tarafÕndan ... BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza verilen úikayet dilekçesi ve ekleri ile internet ortamÕnda sanÕ÷Õn bir web sahifesi dü413

21.08.2002 østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ BasÕn Bürosu SayÕ HazÕrlÕk: 2002/35568
Büro No:2002/1441 Karar : 2002/.. Takipsizlik KararÕ.
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zenledi÷i, internet adresinin A& BB Rice Inc (Olaylar-DOM) 1033 Bay street, Suite
209 Toronto, On M5S 3A5, Domain Name: OLAYLAR.COM, Fatura irtibatÕ olarak B.Ali (AB16389) admin & ABBRICE.COM, e-mail adresinin e-posta: pbilgen@
olaylar.com olarak gösterildi÷i, 14 KasÕm 1999 tarihinde baúlayan ve bu tarihi takip
eden di÷er günlerde de devam edilen yayÕn sÕrasÕnda müútekiden bahisle “Rektör
Prof. Dr. K.A.’nun, bu yeni hÕrsÕzlÕk usulünün mucidi oldu÷u, arkadaúÕnÕn kasasÕndaki parayÕ kendisinin almadÕ÷Õ ancak bir baúka arkadaúÕnÕn kasasÕna aktardÕ÷Õ,
üç sahte fatura ve sahte davetli listeleri ile østanbul Üniversitesi Katma Bütçesinden toplam 14.000.000.000. Türk LirasÕ’nÕn çalÕndÕ÷Õ, ... tarihlerini taúÕyan bu sahte
faturalarla Rektör Prof. Dr. K.A.’nun sÕrasÕ ile sözde 1425 kiúilik, 1375 kiúilik, 1305
kiúilik ziyafetler vermiú gözüktü÷ü, yenilmemiú yemek için tanzim edilen faturanÕn
sahte, ödenen paranÕn çalÕnmÕú oldu÷u” sözlerine yer verilmesi sureti ile maddei
mahsusa hakaret edildi÷i iddia edilmiú, bu iddiayÕ teyit eden belgeler ve bu arada
internetteki web sahifesi metinleri ve yapÕlan ödemelerin yasaya ve usulüne uygun oldu÷una dair evraklar ibraz edilmiútir.
Web sahifesinin sanÕk tarafÕndan düzenlendi÷i hususu fatura irtibatÕnda B.A.,
e-mail adresinde pbilgen sözcüklerinin bulunmasÕndan açÕk olarak anlaúÕlmaktadÕr.
østanbul Üniversitesi Rektörü olan müútekinin, düzenlenmemiú yemekler için
ödemeler yapÕlmasÕ için sahte faturalar düzenletti÷i veya düzenleyenlere göz yumdu÷u, 3 ayrÕ fatura muhteviyatÕ olan cem’an 14.000.000.000. lira tutarÕndaki paranÕn usulsüz olarak ödenmesini sa÷ladÕ÷Õ, buna göz yumdu÷u úeklindeki isnatlar
dÕúÕnda bu isnatlardan hareketle yeni hÕrsÕzlÕk usulünün mucidi oldu÷unun söylenmesi müútekiye sÕfat ve hizmetinden dolayÕ maddei mahsusa tayini sureti ile hakaret teúkil eder. HalkÕn hakaret ve husumetine maruz bÕrakÕcÕ bu isnatlarÕn internet
ortamÕnda yapÕlmasÕ, internetin Türk Ceza Kanunu’nun 480. maddesinin 4. fÕkrasÕnda zikredilen neúir vasÕtasÕ olarak de÷erlendirilmesini ve tertip edilecek cezanÕn bu fÕkra uyarÕnca arttÕrÕlmasÕnÕ da gerektirir.
SanÕ÷Õn mahkemenizde duruúmanÕn yapÕlarak fiil ve eylemine uyan ve yukarÕda gösterilen Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarÕnca tecziyesine karar
verilmesi kamu adÕna iddia olunur.”414
AyrÕca bir mesle÷i yapanlara baúka bir meslek yakÕútÕrmak, mesela bir operatöre kasap, bir avukata nalbant, yamru yumru bir dolmuú kâhyasÕna artist demek
de onlarÕn mesleki onuruna hakarettir.
Hakaret suçunun manevi unsuru, kasÕttÕr. KasÕt, yayÕncÕnÕn hakaret olaca÷ÕnÕ
düúündü÷ü bir söz ya da görüntüyü bile bile yayÕnlamasÕdÕr. Hakaret kastÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕ hâkim, hakaret oluúturan yayÕnÕn özelli÷ine, iúlendi÷i yere,
414
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zamanÕna ve úartlarÕna göre takdir eder. Bu nedenle eleútiri, bilgi verme, kÕnama,
savunma, anlatma, úaka ve karúÕlÕk verme amacÕ ile sunulan içerik veya açÕklama
hakaret oluúturmaz.
Politik eleútiri, özellikle seçimler sÕrasÕnda ve adaylarÕn kiúilikleri hakkÕnda kendisini gösterir. Demokratik bir rejimde yasama veya yürütme organlarÕna seçilecek
kiúilerin yeterli ve yetenekli olmasÕ gerekir. Böyle bir ortamda, hakaret amacÕ olmaksÕzÕn, adaylarÕn kiúilikleri üzerinde tartÕúmalarÕn yapÕlmasÕ, herkesin aday hakkÕndaki düúüncesini serbestçe açÕklamasÕ, bu rejimin temel gereklerinden oldu÷u
gibi, düúünceyi açÕklama özgürlü÷ü de böyle bir tartÕúmayÕ gerekli kÕlar. Yine ölçülü, gerçek, güncel ve kamuya yararlÕ olmasÕ úartÕyla.
Politik veya yönetim görevinde bulunanlarÕn eleútirilmesi esnasÕnda SavcÕlÕ÷Õn “ölçüyü kaçÕrdÕlar” diyerek hakaret suçu kapsamÕnda dava açtÕ÷Õ bir örnek úöyledir:
“... sanÕklardan V. B.’nin sorumlu müdürü oldu÷u Y. Hayat isimli mevkutenin internet ortamÕnda yayÕnlanan 70. sayÕsÕndan yazÕcÕ marifeti ile alÕnmÕú metinler ile
Yeni Hayat isimli mevkutenin A÷ustos 2000 tarihli 70. sayÕsÕnÕn 13-29. SayfalarÕ
arasÕnda yer alan Dr. Necip .... tarafÕndan kaleme alÕnan Etki AjanlarÕ - Nüfus CasuslarÕ ve FethullahçÕlar Raporu ana baúlÕklÕ yazÕ incelendi.
Y. Hayat isimli mevkutede ve bu mevkutenin internet ortamÕndaki sayfasÕnda
yer alan “Etki AjanlarÕ-Nüfus CasuslarÕ ve FethullahçÕlar Raporu” baúlÕklÕ yazÕda;
“Emniyette ve mülki kadrolarda FethullahçÕlara karúÕ terfi ve taltiften baúka-MGK
zorlamasÕ sonucu birkaç iúlem hariç kayda de÷er hiçbir operasyon yapmayan,
úeriatÕ hiçbir úekilde birinci tehlike olarak kabul etmeyen, sadece 28 ùubat kararlarÕna katÕlÕyor gibi görünen (dini bütün imajlÕ) bir øçiúleri BakanÕ’nÕn bu cemaatle
geçmiúine yönelik kamuoyundaki úüpheleri gidermesi beklenemezdi. Nitekim de
öyle oldu” sözlerine,
AynÕ úekilde hem mevkute ve hem de mevkutenin internet ortamÕndaki sayfasÕnda yer alan “Türkiye’deki Etki AjanÕ BorsasÕ: FethullahçÕlar..”. alt baúlÕklÕ yazÕda; “… geçti÷imiz yÕlÕn sonunda FethullahçÕ kadrolaúmaya karúÕ dikkat çeken
Ankara Emniyet Müdürlü÷ü’nün ünlü raporuna katkÕda bulunan emniyetçilerin
tamamÕ dahil 38 kiúiye çeúitli disiplin cezalarÕ verilirken, aralarÕnda hiç FethullahçÕ bulunmamasÕ oldukça dikkat çekiciydi. Oysa telekulak olayÕnÕn gerçek faillerinin FethullahçÕlar oldu÷unu duymayan kalmamÕútÕ. Hatta A. Ç. ile E. AúÕk
arasÕndaki telefon görüúmesinin kasetlerinin, keza ... Yi÷it ile kurmay istihbaratÕna muadil ve alternatif bir sivil istihbarat örgütü kurma çabalarÕnÕm hÕzlandÕrdÕ÷Õ kaydedilmiúti. Bu duyumlarÕn üzerine gidildi mi? Kim gidecekti? Baúbakan
mÕ, yoksa yardÕmcÕlarÕ mÕ, yoksa øçiúleri BakanÕ mÕ? Yoksa diyorsunuz, mütareke østanbul’unun iúbirlikçi OsmanlÕ devlet adamlarÕnÕn ruhlarÕ Ankara’da mÕ dolaúmakta?..” sözlerine,
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Sadece mevkutenin internet ortamÕndaki sayfasÕnda “Politik ve Bürokratik Platformdaki SavaúÕm” alt baúlÕ÷Õ ile yayÕnlanan, Dr. Necip ... tarafÕndan yazÕlan yazÕda; “úeriatçÕlara taviz vermeyece÷ini her fÕrsatta tekrarlayan øçiúleri BakanÕ artÕk
kesinlikle güven vermiyor. ... Bu gevúeklik ve kokuúma sadece øçiúleri’nde mi?”
sözlerine yer verilmesi sureti ile øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn yayÕn yoluyla tahkir ve tezyif
edildi÷i kanaatine varÕlmÕútÕr.
Türk Ceza Kanunu 160/2. maddesi hükümleri uyarÕnca Adalet BakanlÕ÷Õ’nÕn
27.04.2001 tarihli (OLUR)’larÕ alÕnmÕútÕr. SanÕklarÕn mahkemenizde 5680 SayÕlÕ
Kanun’un 39. maddesi uyarÕnca duruúmalarÕnÕn yapÕlarak fiil ve eylemlerine uyan
ve yukarÕda gösterilen kanunun ilgili maddeleri uyarÕnca tecziyelerin karar verilmesi kamu adÕna iddia olunur.”415
Biraz da Türk Ceza Kanunu 125. maddenin baúÕnda belirtilen sövme suçundan
bahsetmekte yarar olacaktÕr. ønternette, bir “özellik”ten söz edilse; mesela, “iúkenceci”, “korkak”, “alçak”, “serseri”, “homoseksüel”, “esrarkeú”, “fahiúe”, “ayÕ” dense,
bunlar birer kötü huy veya özelli÷i belirtmeleri sebebiyle, sövme suçunu oluútururlar. AyrÕca, söylenen söz ilgilinin bedeni bir arÕzasÕna da iliúkin olabilir. Bir kimse
hakkÕnda “úaúÕ”, “topal”, “kambur”, “sarsak”, “kel” demek veya ruhi ve bedeni bir
hastalÕk yüklemek yahut gerçek dÕúÕ olarak belirli bir din veya ÕrkÕn üyesi olarak
açÕklamak da sövmedir. Bunun gibi, saldÕrÕya u÷rayan kiúiye bir olay yöneltilmekle
beraber, bunu açÕklayacak tamamlayÕcÕ unsurlar belirtilmemiúse, yine sövme söz
konusu olur. Mesela bir kimse hakkÕnda “katil”, “hÕrsÕz”, “dolandÕrÕcÕ” gibi sözlerin
söylenmesi halinde, her ne kadar ortada yasadÕúÕ bir davranÕúla suçlamak varsa
da, bu davranÕú, “úunu öldürdün, úurada, úunun parasÕnÕ çaldÕn” gibi belirli ve özel
olmadÕ÷Õ için sövmedir.
Bu anlattÕ÷ÕmÕz konuya bir örnek aúa÷Õda verilmiútir.. SavcÕlÕk úikâyet üzerine
davayÕ sözkonusu davayÕ açmÕútÕr.
“Müútekiye ait tercüme bürosunda yeminli tercüman olarak çalÕúan sanÕ÷Õn kendi
iste÷i ile bu iú yerinden ayrÕldÕ÷Õ, 20 MayÕs 2002 tarihinde tercüme bürosunun internet adresine gönderdi÷i e-mail’de “Pezo Kürt, o dosyayÕ uygun bir tarafÕna sok,
kendini benden akÕllÕ mÕ sanÕyorsun, salak” úeklinde sözlere yer verdi÷i ve böylece
müútekiye karúÕ hakaret ve sövme cürmünü iúledi÷i; iddia, úikâyet dilekçesine ekli
bilgisayar çÕkÕúÕ, sanÕ÷Õn samimi ikrarÕ gibi delillerden anlaúÕlmÕútÕr.
SanÕ÷Õn mahkemenizde duruúmasÕnÕn yapÕlarak fiil ve eylemine uyan ve yukarÕda gösterilen Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde ve fÕkrasÕ uyarÕnca cezalandÕrÕlmasÕna karar verilmesi kamu adÕna iddia olunur.”416
415
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Sövmenin açÕk yahut üstü kapalÕ yapÕlabilece÷ini belirtmemiz gerekir. Örne÷in, bir kimseye bir parça ot göstererek “ye” demek, bir profesöre “uçmuú” oldu÷unu söylemek, bir futbolcuya “top” göstererek “sen böylesin” demek gizlice
sövme teúkil eder. Bunun gibi, “dolandÕrÕcÕ mÕ, sapÕk mÕ, rüúvet kokusu mu alÕyorum” úeklinde soru sormak, úüphe yöneltmek, olumsuz sözler söylemek, adamÕ
gülünç duruma sokacak úekilde kendisiyle alay etmek, kiúinin ismini bir maymun
veya köpe÷e takmak ve tüm bunlarÕ yayÕnlamak ve internet yoluyla üçüncü kiúilere duyurmak sövmedir.
Son olarak, resim veya karikatürler vasÕtasÕyla da hakaret veya sövme suçunun iúlenebilece÷ini belirtelim. Ancak, karikatürlerin, yayÕnÕn esas gayelerinden
biri olan eleútiri çerçevesi içinde mi kaldÕ÷ÕnÕ, yoksa bunu aúacak bir nitelikte mi
veya úaka mÕ oldu÷unu tespit etmek öncelikle gerekir. ùaka ya da eleútiri sÕnÕrÕ
aúÕldÕ÷Õ takdirde bunu üretenleri ve yayÕncÕlarÕ cezalandÕrmak gerekir. Burada bir
baúka önemli konu; topluma mal olmuú, politikacÕ, sanatçÕ, artist ve di÷er ünlü kiúilerin haklarÕndaki, haber de÷eri olmayan konularda kendilerine hakaret edilmesi
ve sövülmesidir. YargÕtay, bu tür yayÕnlarÕ de÷erlendirirken, “haberin içeri÷i karúÕsÕnda, okurlarÕn gereksiz merak duygularÕnÕ doyurmak yerine, bu haberin
halk tarafÕndan bilinmesinde kamu yararÕ bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕn araútÕrÕlmasÕ” gere÷ini vurgulamaktadÕr.417
Kanun’un 126. maddesi’ne göre; “(…)hakaret suçunun iúlenmesinde ma÷durun ismi açÕkça belirtilmemiú veya isnat üstü kapalÕ geçiútirilmiú olsa bile, e÷er niteli÷inde ve ma÷durun úahsÕna yönelik bulundu÷unda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiú ve hem de hakaret açÕklanmÕú sayÕlÕr.”
127. madde, bir suç ileri sürüldü÷ünde bunun ispatÕ ile ilgilidir. Düzenlemeye
göre; isnat edilen ve suç oluúturan fiilin ispat edilmiú olmasÕ halinde kiúiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkÕnda kesinleúmiú bir mahkumiyet kararÕ
verilmesi halinde, isnat ispatlanmÕú sayÕlÕr. Bunun dÕúÕndaki hallerde isnadÕn ispat
isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin do÷ru olup olmadÕ÷ÕnÕn anlaúÕlmasÕnda
kamu yararÕ bulunmasÕna veya úikayetçinin ispata razÕ olmasÕna ba÷lÕdÕr. øspat edilmiú fiilinden söz edilerek kiúiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.
Türk Ceza Kanunu 129. maddesinde; hakaret suçunun haksÕz bir fiile tepki olarak iúlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilece÷i gibi, ceza
vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak iúlenmesi halinde, kiúiye ceza verilmez. Hakaret suçunun karúÕlÕklÕ olarak iúlenmesi
halinde, olayÕn mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkÕnda verilecek
ceza üçte birine kadar indirilebilece÷i gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir düzenlemeleri vardÕr.
417
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Kanun’un 130. maddesi ise, ölülere yapÕlan hakareti düzenlemektedir. Buna
göre; bir kimsenin öldükten sonra hatÕrasÕna en az üç kiúiyle ihtilat ederek hakaret eden kiúi, üç aydan iki yÕla kadar hapis veya adli para cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr. Ceza, hakaretin alenen iúlenmesi halinde, altÕda biri oranÕnda artÕrÕlÕr. Bir ölünün kÕsmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler
hakkÕnda tahkir edici fiillerde bulunan kiúi, üç aydan iki yÕla kadar hapis cezasÕ ile
cezalandÕrÕlÕr.
Türk Ceza Kanunu 131. maddeye göre; kamu görevlisine karúÕ görevinden dolayÕ iúlenen hariç; hakaret suçunun soruúturulmasÕ ve kovuúturulmasÕ, ma÷durun
úikayetine ba÷lÕdÕr. Ma÷dur, úikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüú olan kiúinin hatÕrasÕna karúÕ iúlenmiú ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu,
eú veya kardeúleri tarafÕndan úikayette bulunulabilir.
Hakarete u÷rayanÕn “küçük” veya “akÕl hastasÕ” olmasÕ úikayetçi olunmasÕna
engel olmaz.
Bir tüzel kiúiye, mesela bir dernek veya úirkete hakaret edilmesi de olasÕdÕr. Bu
kiúiler suçtan zarar gören kiúi olarak úikâyetçi olabilirler ve açÕlacak ceza davasÕna
katÕlabilirler. Yüksek Mahkeme uygulamasÕ da bu görüúü benimsemektedir. Fakat
aúa÷Õdaki örnekte görüldü÷ü gibi bazÕ ters kararlar çÕkabilmektedir.
“Müúteki úirket vekili tarafÕndan 29.05.2001 tarihinde BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza verilen
úikayet dilekçesinde; ..... A.ù.’nin sahibi veya iúletmecisi oldu÷u internet sitesinde
www.arsimed.com isimli internet sayfasÕnÕn sorumlulu÷unun S.K.’a ait oldu÷u, bu
sayfada müúteki aleyhine yayÕn yapÕldÕ÷Õ, müúteki úirketin (katil) olarak nitelendirildi÷i ve böylece hakaret suçunun iúlendi÷i iddia edilmiútir.
Türk Ceza Kanunu’nun 488. (Yeni Türk Ceza Kanunu 131. madde) maddesindeki düzenlemeye göre hakaret suçunun takibi úikayetname verilmesine ba÷lÕ
olup, úikayet hakkÕ bulunanlar; hakiki úahÕslar, adli siyasi, mülki, askeri heyetler, siyasi partiler, amme menfaatine hadim cemiyet veya müesseselerdir. Anonim úirket statüsündeki müúteki úirketin bu tanÕmlardan hiç birine uymadÕ÷Õ açÕktÕr. Bu
nedenle sanÕklar hakkÕnda hakaret suçundan dolayÕ amme adÕna takibata mahal
olmadÕ÷Õna karar verildi.”418
Peki ne olacak? Tüzel kiúi yapÕlan hakareti ve kötülemeyi sineye çekip sadece
tazminat davasÕ mÕ açabilecek? Bizce yanlÕú bir karar. Hâlbuki bir diú macununun
çok kötü koktu÷unu, bir silah satÕcÕsÕ úirketin iliúkilerinden kötü kokular geldi÷ini
veya Eski Muharip ve Gaziler Derne÷i’nde fuhuú yapÕldÕ÷ÕnÕ söylerseniz; bu tüzel
kiúilerin yetkilileri sizi hapislerde süründürür. Tabii ki, yapÕlan açÕklama daha evvel
söyledi÷imiz hukuka aykÕrÕlÕk úartlarÕnÕ taúÕyorsa.
418
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Bu arada sabÕka durumu, sosyal seviyesi veya mesle÷i itibariyle kamuoyunca
“suçlu” sayÕlan kiúilerin bile, korunmaya layÕk bir úerefi var. Cezaevlerinde yapÕlan
araútÕrmalar, adam öldürenlerin, hÕrsÕzlarÕ genellikle hor gördüklerini bize ö÷retiyor. Böyle bir suçluya “hÕrsÕz” veya “gaspçÕ” demek, her halde ondaki onur duygusunu yaralar. “ùerefsiz” denilen kimselerin dahi korunmaya layÕk bir onuru var ve
bu alana yönelen saldÕrÕnÕn cezalandÕrÕlmasÕ gereklidir. Ancak, hÕrsÕza hÕrsÕz, katile
katil, genelev kadÕnÕna fahiúe diyen kimse de cezalandÕrÕlamaz.419
b. İftira
ønternetteki yazÕlar veya mesajlar yoluyla iúlenebilen bir baúka suç ise iftiradÕr.
Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde iftira suçu úöyle düzenlenmiútir.
(1) Yetkili makamlara ihbar veya úikayette bulunarak ya da basÕn ve yayÕn yoluyla,
iúlemedi÷ini bildi÷i halde, hakkÕnda soruúturma ve kovuúturma baúlatÕlmasÕnÕ ya da idari bir yaptÕrÕm uygulanmasÕnÕ sa÷lamak için bir kimseye
hukuka aykÕrÕ bir fiil isnat eden kiúi, bir yÕldan dört yÕla kadar hapis cezasÕ ile cezalandÕrÕlÕr.
(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulmasÕ halinde, ceza yarÕ
oranÕnda artÕrÕlÕr.
(3) Yüklenen fiili iúlemedi÷inden dolayÕ hakkÕnda beraat kararÕ veya kovuúturmaya
yer olmadÕ÷Õna dair karar verilmiú ma÷durun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle
gözaltÕna alma ve tutuklama dÕúÕnda baúka bir koruma tedbiri uygulanmÕúsa,
yukarÕdaki fÕkralara göre verilecek ceza yarÕ oranÕnda artÕrÕlÕr.
(4) Yüklenen fiili iúlemedi÷inden dolayÕ hakkÕnda beraat kararÕ veya kovuúturmaya
yer olmadÕ÷Õna dair karar verilmiú olan ma÷durun bu fiil nedeniyle gözaltÕna
alÕnmasÕ veya tutuklanmasÕ halinde; iftira eden, ayrÕca kiúiyi hürriyetinden yoksun kÕlma suçuna iliúkin hükümlere göre dolaylÕ fail olarak sorumlu tutulur.
(5) Ma÷durun a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú müebbet hapis veya müebbet hapis cezasÕna mahkumiyeti halinde, yirmi yÕldan otuz yÕla kadar hapis cezasÕna; süreli hapis cezasÕna mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezanÕn üçte ikisi kadar hapis cezasÕna hükmolunur.
(6) Ma÷durun mahkum oldu÷u hapis cezasÕnÕn infazÕna baúlanmÕú ise, beúinci fÕkraya göre verilecek ceza yarÕsÕ kadar artÕrÕlÕr.
(7) øftira sonucunda ma÷dur hakkÕnda hapis cezasÕ dÕúÕnda adli veya idari bir yaptÕrÕm uygulanmÕúsa; iftira eden kiúi, üç yÕldan yedi yÕla kadar hapis cezasÕ ile
cezalandÕrÕlÕr.
(8) øftira suçundan dolayÕ dava zamanaúÕmÕ, ma÷durun fiili iúlemedi÷inin sabit oldu÷u tarihten baúlar.
419

Sahir Erman, Çetin Özek, AçÕklamalÕ BasÕn Kanunu ve ølgili Mevzuat, østanbul, 1991,
s.256

321

Türkiye Bankalar Birli÷i
(9) BasÕn ve yayÕn yoluyla iúlenen iftira suçundan dolayÕ verilen mahkumiyet kararÕ, aynÕ veya eúde÷erde basÕn ve yayÕn organÕyla ilan olunur. ølan masrafÕ,
hükümlüden tahsil edilir.
BasÕn ve yayÕn yoluna internet dahildir. E÷er internet açÕklamasÕ di÷er kiúilerin
görebilece÷i úekilde sunuluyorsa yayÕn unsuru gerçekleúmiútir. ønternet açÕklamasÕ
sonucu yetkili bir makam haberdar oldu÷u an suç gerçekleúir. Yoksa idari veya cezai soruúturmanÕn baúlamasÕ úart de÷ildir.420
Özellikle forum, Messenger veya Õcq sohbetlerinde veya itiraf sitelerinde kiúiler ço÷unlukla kendi isimlerini gizlemekte veya baúkasÕnÕn adÕnÕ kullanmaktadÕrlar. Özellikle baúkasÕnÕn adÕnÕ kullanma yoluyla suç iúledi÷ini gizlemede Türk Ceza
Kanunu 268. madde özel bir düzenleme yapmÕútÕr. Buna göre; iúledi÷i suç nedeniyle kendisi hakkÕnda soruúturma ve kovuúturma yapÕlmasÕnÕ engellemek amacÕyla, baúkasÕna ait kimli÷i veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna iliúkin hükümlere göre cezalandÕrÕlÕr.
E÷er iftira eden bir aúamada piúman olmuúsa Türk Ceza Kanunu 269. maddesi buna iliúkin úu düzenlemeyi yapmÕútÕr.
(1) øftira edenin, ma÷dur hakkÕnda adli veya idari soruúturma baúlamadan önce, iftirasÕndan dönmesi halinde, hakkÕnda iftira suçundan dolayÕ verilecek cezanÕn
beúte dördü indirilir.
(2) Ma÷dur hakkÕnda kovuúturma baúlamadan önce iftiradan dönme halinde, iftira
suçundan dolayÕ verilecek cezanÕn dörtte üçü indirilir.
(3) Etkin piúmanlÕ÷Õn;
a) Ma÷dur hakkÕnda hükümden önce gerçekleúmesi halinde, verilecek cezanÕn üçte ikisi,
b) Ma÷durun mahkumiyetinden sonra gerçekleúmesi halinde, verilecek cezanÕn yarÕsÕ,
c) Hükmolunan cezanÕn infazÕna baúlanmasÕ halinde, verilecek cezanÕn üçte
biri,
indirilebilir.
(4) øftiranÕn konusunu oluúturan münhasÕran idari yaptÕrÕm uygulanmasÕnÕ gerektiren fiil dolayÕsÕyla;
a) ødari yaptÕrÕma karar verilmeden önce etkin piúmanlÕkta bulunulmasÕ halinde,
verilecek cezanÕn yarÕsÕ,
420

øftira suçu hakkÕnda daha geniú ve ayrÕntÕlÕ bilgi için Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner
Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2005, s.715 vd.
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b) ødari yaptÕrÕm uygulandÕktan sonra etkin piúmanlÕkta bulunulmasÕ halinde,
verilecek cezanÕn üçte biri,
øndirilebilir.
(5) BasÕn ve yayÕn yoluyla yapÕlan iftiradan dolayÕ etkin piúmanlÕk hükümlerinden
yararlanÕlabilmesi için, bunun aynÕ yöntemle yayÕnlanmasÕ gerekir.”
Türk Ceza Kanunu 271. maddesi ile, iúlenmedi÷ini bildi÷i bir suçu, yetkili makamlara iúlenmiú gibi ihbar eden ya da iúlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruúturma yapÕlmasÕnÕ sa÷layacak biçimde uyduran kimseye üç yÕla kadar
hapis cezasÕ verilece÷i düzenlenmiútir.
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IX. Bölüm
İnternet Yayıncılığında Hukuki ve Cezai
Sorumluluk ve Bazı Teknik Konular

Önce internet yayÕncÕlÕ÷Õnda hukuk davalarÕ yani internette yapÕlan kiúilik haklarÕna aykÕrÕ açÕklamalar ile ilgili bir zarar veya zarara u÷rama tehlikesi ve hukuka
aykÕrÕ bir fiil ortada varsa kimler sorumlu ve davalÕ olabilir diye düúünelim. Radyo,
televizyon ve basÕnda sorumluluk düzenlendi÷i için bu mecralara yönelik davalarda
ve sorunlarda iú daha kolaydÕr. Fakat internette özel durum olmadÕ÷Õndan hukuk
mantÕ÷ÕnÕ ve var olan di÷er kurallarÕ kullanarak sonuca varabiliriz.
ønternet açÕklamalarÕndan dolayÕ durdurma, maddi ve manevi tazminat davalarÕnda sorumlu; öncelikle yayÕnÕn yapÕldÕ÷Õ sitenin sahibi veya içeri÷i sa÷layan olacaktÕr. Almanya, ABD ve birçok ülke bu sorumlulu÷u kabul etmiútir.421 Buradan ayrÕca
ilgili hukuka aykÕrÕ beyanÕ ve sunumu yapan, bilgiyi veren asÕl kiúiye de ulaúÕlmÕúsa
bu kiúiler zarara neden olan zararla illiyet ba÷Õ kurulabilen kiúiler oldu÷undan sorumludur. BunlarÕn yanÕ sÕra e-mailde mesajÕn atan ve içeri÷ini bilip yeniden yollayan ve forum, Õcq ve chatta söz veya görüntünün yazarÕ, yükleyeni zararÕn kayna÷Õ oldu÷undan sorumludur.
Tazminat davalarÕ açÕsÕndan sorumluluk konusunda önemli bir kuralÕ da hatÕrlatalÕm. Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi gere÷ince açÕlan maddi ve manevi
tazminat davalarÕnda istihdam edenin sorumlulu÷una da gidilir. ÇalÕútÕran konumundaki site sahiplerinin ve yöneticilerinin, çalÕúan adamÕn seçiminden iúin
yürütülmesine kadar denetim ve özen gösterme yükümlülü÷ü vardÕr. Ancak çalÕútÕran; denetim ve özen göstermiú olsa bile, zararÕn gerçekleúmesine engel
olamayaca÷ÕnÕ ispat ederek tazminattan kurtulabilecektir. Birden fazla sorumlu
varsa B.K. 50. maddesi’nin kapsamÕna giren hallerde tam birlikte sorumluluk var421

SÕnar, age., s.86 vd.
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dÕr. BK 51. maddesi’nin kapsamÕna giren hallerde ise eksik birlikte sorumluluk
söz konusu olacaktÕr.
Gelelim ceza davalarÕndaki sorumlulara. Önce örneklere bakalÕm. ønternet sitesinde sorumlu olarak gösterilen kiúinin cezalandÕrÕlmasÕ için dava açÕldÕ÷Õ ancak
sitenin sahibine dava açÕlmadÕ÷Õ hakkÕnda bir örnek úöyledir:.
“..... Elektronik YayÕn Sanayi Ticaret A.ù.’nin yönetim kurulu üyesi ve bu úirket
bünyesinde yayÕn yapan H… isimli internet sitesinin yayÕnÕndan sorumlu kiúi olan
sanÕk ù.A.’ün, 17.01.2001 tarihli internet yayÕnÕnda AcÕ Ama Gerçek...... baúlÕ÷Õ
altÕnda verdi÷i haber yazÕsÕnda, evvelce ùiúli Emniyet Müdürlü÷ü’ne atanan müúteki S. T.’nin ismine, eski ve yeni görevlerini açÕkça yer vererek ve müútekiye kastederek “...... rüúvete alÕúkÕn oldu÷u anlaúÕlan eski müdürün ise akÕbeti meçhul....” sözlerini kullanmak sureti ile müútekiye hakarette bulundu÷u kanaatine
varÕlarak bu kiúi hakkÕnda gerekli kamu davasÕnÕn açÕldÕ÷Õ, hakkÕnda úikayette bulunulan M.U.G.’ nin ise bu úirketin sahibi olmakla birlikte yapÕlan yayÕndan haberi
ve sorumlulu÷u bulunmadÕ÷Õ, yayÕndan sorumlu kiúi olarak yayÕndan evvel ù.A.’ü
bu göreve getirdi÷i anlaúÕldÕ÷Õndan M.U.G. hakkÕnda müsnet suçtan dolayÕ amme
adÕna takibata mahal olmadÕ÷Õna, …CMUK.nun 164-165. maddeleri uyarÕnca karar verildi.”422
Ülkemiz açÕsÕndan bizimde katÕldÕ÷ÕmÕz doktrin görüúü, Türk Ceza Hukuku’nun
genel hükümlerine göre; içeri÷in niteli÷ini bilen ve önleme olana÷Õ olan servis sa÷layÕcÕnÕn sorumlu olmasÕdÕr. Eriúim sa÷layÕcÕlarÕn ise, teknik olarak önleme imkanÕ
olmadÕ÷Õndan ceza sorumlulu÷u olamayaca÷ÕdÕr.423
Ceza davalarÕ konusunda bir baúka konuda savcÕlÕklara yapÕlacak úikayetin
yetkili olan yerlere yapÕlmasÕ gere÷idir. Yetkisiz yerlere úikayet yapÕldÕ÷Õnda önemli
bir zaman kaybedersiniz ve dosyanÕz savcÕlÕklar arasÕnda gider gelir ancak, muhatap bulunamayabilir.
Müúteki Y.D. 27.03.2002 tarihli úikayet dilekçesinde; mtesen@bigfoot.com e-mail
adresini kullanan, 21.14.0.208 x-SenderIP numaralÕ bilgisayarla vestelnet.com isimli
servis sa÷layÕcÕ úirket aracÕlÕ÷Õ ile internete giren kimli÷i belirsiz kiúi tarafÕndan kendi
e-mail adresine gönderilen bir elektronik mesajla hakarete u÷radÕ÷ÕnÕ iddia etmiú
ve buna iliúkin dokümanlarÕ faksla BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza göndermiútir. Kimli÷i belirsiz zanlÕnÕn internet ba÷lantÕsÕnÕ sa÷layan kÕsa adÕ (vestelnet) olan
Vestel Müúteri øletiúim ve Bilgi Merkezi Pazarlama ve Ticaret A.ù.’nin, Küçükçekmece – AvcÕlar AmbarlÕ Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu – 34840 adresinde faali422

423

21.03.2001 østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ BasÕn Bürosu SayÕ: HazÕrlÕk:2001/3941
Bas. Mv. : 2001/43 :Takipsizlik KararÕ.
Fatih S. Mahmuto÷lu, ønternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu÷u, Hukuki PerspektiÀer Dergisi, SayÕ 1, østanbul, 2004 Yaz, s.61.
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yette bulundu÷u, internette ba÷lantÕyÕ da bu úirketin sa÷ladÕ÷Õ anlaúÕldÕ÷Õndan suç
yeri itibari ile yetkisizlik kararÕ verilmesi gerekmiútir.424
AynÕ konuda bir baúka karar:
Müúteki vekili 24.07.2002 tarihinde BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza verdi÷i úikayet dilekçesinde; 03.07.2002 günü saat 15:51-15:56’da IP 252.253.55.40 olan bir internet kullanÕcÕsÕnÕn müútekiye çekti÷i e-mail ile hakaret etti÷ini iddia etmiútir.
YapÕlan araútÕrma sonucunda bu IP numaralÕ kullanÕcÕnÕn Fevzi Çakmak Mahallesi Barbaros Caddesi No:7 Küçükköy-Gaziosmanpaúa adresinde Güneú Nakliyat Özel Antrepoculuk Tic. Ve Paz. A.ù. oldu÷u, kontak kiúinin K.K. ve kontak telefon numarasÕnÕn 0 212 479 00 00 oldu÷u tespit edilmiútir.
Hakaret içeren e-mailin bu adreste kurulu bulunan bilgisayardan istifade edilerek internet aracÕlÕ÷Õyla müútekinin biliúim sistemine gönderildi÷i, internete giriúin
bu adresten yapÕldÕ÷Õ anlaúÕldÕ÷Õndan BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzÕn yetkisizli÷ine, evrakÕn yetkili Gaziosmanpaúa Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ’na gönderilmesine …karar verildi.”425
Hele iúe bir de uluslararasÕ suçlular iúe karÕúÕnca, ortaya çÕkan sÕkÕntÕyÕ ma÷durun eski østanbul Valisi bir milletvekili olmasÕ dahi kolayca çözememiútir.
ùikayet dilekçesinde; internette www.hatun.com adÕ altÕnda yayÕn yapÕldÕ÷Õ,
müútekinin isminin kullanÕldÕ÷Õ, yayÕn yapÕlan merkez olarak (H. K. – Vali Kona÷Õ
Caddesi-56/5) adresinin gösterildi÷i, halkÕn dolandÕrÕldÕ÷Õ iddia edilmiútir.
AynÕ tarihte østanbul Emniyet Müdürlü÷ü Bilgi øúlem ùube Müdürlü÷üne talimat verilerek konunun incelenmesi ve sonucun bir raporla bildirilmesi istenilmiútir. 19.03.1998 tarihli raporda; (www.hatun.com) adresinin H. K. (o dönem milletvekili ama eski østanbul valisi) adÕna ve Vali Kona÷Õ Caddesi, 56/5 adresine kayÕtlÕ
bulundu÷u, telefonun 0212 254 ... faksÕn 0212 254 .... olarak gösterildi÷i, internetteki site giriúinde Adultcheck System adlÕ bir úifre denetleme mekanizmasÕnÕn bulundu÷u, bu siteye girebilmek için kredi kartÕyla bu úirkete belirli bir paranÕn ödenmesi gerekti÷i, Adultcheck isimli úirketin de Cybernet Ventures Inc isimli bir baúka
úirkete ba÷lÕ bulundu÷u belirtilmiútir. YayÕnÕn üye olmadan herkesin ulaúabilece÷i
durumu itibarÕ ile müstehcen nitelik göstermedi÷i, dolandÕrÕcÕlÕk suçundan bahsedebilmek için gerekli úartlarÕn oluúmadÕ÷Õ, yayÕn sahibi olarak Hayri KozakçÕo÷lu’nun
gösterilmesinin hakaret suçunu teúkil edebilece÷i bilirkiúi Prof. Dr. KayÕhan øçel’in
25.05.1998 tarihli raporlarÕ ile belirtilmiútir. ùirket merkezi olarak gösterilen adreste
yaptÕrÕlan araútÕrmada bu adresin ùiúli ilçesi adli yargÕ hudutlarÕ dahilinde kaldÕ÷Õ,
424
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01.04.2002 østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ BasÕn Bürosu SayÕ HazÕrlÕk: 2002/21000
Büro No: 2002/649 Yetkisizlik KararÕ.
02.08.2002 østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õ BasÕn Bürosu SayÕ HazÕrlÕk: 2002/40561
Büro No:2002/1688 Karar N:2002/.... Yetkisizlik KararÕ.
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Barbaros isimli bir eczanenin halen faaliyette bulundu÷u, bu iúle bir ilgisinin bulunmadÕ÷Õ, 254 ..... numaralÕ telefonun Fatma .... isimli bir bayana ait evde kullanÕldÕ÷Õ, faks olarak gösterilen 254 ..... numaralÕ telefonun ....SAN isimli bir úirkete
ait oldu÷u, bu telefonu kullanan kiúilerin de bu iúle bir alakalarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ,
bu adres ve telefonlarÕn henüz kimlikleri tespit edilemeyen kiúilerce bir kombinezon dahilinde kullanÕldÕ÷Õ yapÕlan araútÕrmalardan anlaúÕlmÕútÕr.
ùikayete konu internet sahifesinin 17.01.1998 tarihinde faaliyete baúladÕ÷Õ,
müútekinin úikayeti üzerine Ortado÷u Üniversitesi Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ’nÕn
ABD’deki ønternick isimli kurumu baúvurmasÕ ile 14.04.1998 tarihinden itibaren bu
internet sahifesinden müútekinin isminin silindi÷i anÕlan BaúkanlÕ÷Õ’nÕn ....11.05.1998
tarihli yazÕlarÕnda açÕklanmÕú bulunmaktadÕr. Müútekinin isminin silinmesinden sonraki durum itibarÕ ile halen devam etti÷i anlaúÕlan yayÕn, Kanada OrtarÕo kentinde
John Sane isimli kiúinin yönetiminde varlÕ÷ÕnÕ sürdürmektedir.
Ek. 42’deki tanÕtÕm yazÕsÕndan, Türkiye ile ABD arasÕndaki internet ba÷lantÕsÕnÕn
Ortado÷u Teknik Üniversitesi Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ ønönü BulvarÕ 06531 Ankara adresinden yapÕldÕ÷Õ açÕkça anlaúÕlmakta oldu÷u gibi yine bu sahifede, sözü
edilen BaúkanlÕ÷Õn 90 312 210 20 92 ve 90 312 210 11 20 olarak telefon ve faks
numaralarÕ da verilmektedir. Müúteki, Milletvekili olmasÕ sebebi ile Ankara ilimizde
ikamet etmektedir, müútekiye ait olarak gösterilen østanbul’daki adres ve telefonlarÕn ùiúli ve Beyo÷lu ilçeleri adli yargÕ hudutlarÕ içerisinde kalmalarÕ sebebi ile bu
bakÕmdan da BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzÕn herhangi bir ilgisi kurulamamÕútÕr.
ønternet ba÷lantÕsÕnÕn Ankara’dan sa÷lanmasÕ, müútekinin Ankara ilinde ikamet
edip, kendisi ile ilgili yayÕna burada muttali olmasÕ, yukarÕda zikredilen telefonlar ile
adresin BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzla hiçbir ilgisinin bulunmamasÕ nedenlerine istinaden BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕzÕn Yetkisizli÷ine, evrakÕn yetkili Ankara Cumhuriyet BaúsavcÕlÕ÷Õna
gönderilmesine CMUK.nun 8/1. maddesi uyarÕnca karar verildi.”426
Peki, bizde böyle, yurt dÕúÕnda nasÕl?
Amerika’da hakarete u÷rayan veya hakkÕnda karalama yapÕlan kiúilere karúÕ
ISS’nin sorumlulu÷u haksÕz fiil esasÕna dayanmaktadÕr. Amerikan yargÕ uygulamalarÕna göre, e÷er bir internet içeri÷inde davacÕyÕ ilgilendiren zedeleyici ifadeler varsa
ve yayÕnlanmÕúsa, yayÕncÕ kusurluysa ve bir zarar do÷muú ise; bu unsurlarÕn hepsinin bulunmasÕ halinde sorumluluk vardÕr. Ancak iletiúim özgürlü÷ünün kiúiler karúÕsÕnda daha önemli kabul edildi÷i bu Ülkede, Newyork Times- Sullivan davasÕnda
kastÕ ispatlanmadÕkça yayÕncÕnÕn sorumlulu÷u kabul edilmemiútir. KastÕn anlamÕ ise;
ya yalanÕ bilerek veya ifadenin do÷rulu÷u ile ilgili umursamaz ve ihmalkar davranmak olarak tanÕmlanabilir. Çok bilinen bir servis sa÷layÕcÕ olan AOL aleyhine açÕlan
426

17.06.1998 T.C. østanbul Cumhuriyet BasÕn BaúsavcÕlÕ÷Õ SayÕ: HazÕrlÕk:1998/19143, Büro
Mv.:1998/86, Karar : 1998/179 Yetkisizlik KararÕ.

328

Biliúim Hukuku
bir davada, davacÕ ilan panosuna yerleútirilen kiúiyi kötüleyici bir ilanda telefonunun
verilmesi üzerine birçok tehdit ve hakaret içeren telefon almÕú ve ilanÕn kaldÕrÕlmasÕ
için AOL’yi uyarmÕútÕr. Fakat ilan kalkmamÕú ve baúka baúka kötü içerikli ilanlar yer
almÕú ve ilanlarda hatta “telefonu meúgulse aramaya devam edin” bile denmiútir. AOL aleyhine bu kiúinin açtÕ÷Õ davada Mahkeme, øletiúim Ahlak YasasÕ’nÕn 230.
maddesi’nde bulunan üçüncü kiúi kullanÕcÕlarÕn eylemlerinden servis sa÷layÕcÕ açÕsÕndan sorumsuzluk veren düzenlemeye dayanarak davayÕ reddetmiú, temyiz için
baúvurulan Yüksek Mahkeme ise, postalanan içerikler ve ilanlar için servis sa÷layÕcÕya denetim görevi vermenin ona aúÕrÕ bir yük yükleyece÷inden bahisle Mahkeme
kararÕnÕ onaylamÕútÕr. (Fakat daha sonra øletiúim Ahlak YasasÕ adÕ verilen bu yasa
Federal Yüksek Mahkeme tarafÕndan Anayasa’ya aykÕrÕ bulunarak iptal edilmiútir).427
ønternet alanÕndaki bir baúka davada, sorumluluk için bilmek veya bilmesi gerekmek
úeklindeki genel uygulamanÕn dÕúÕna çÕkarak, ilan panosundaki bir ilandaki hakaret
sebebi ile ISS’nin bu ilanlarÕ kontrol edece÷ine yönelik geçmiúteki beyanÕ dolayÕsÕ ile
daha geniú bir açÕ ile yaklaúarak sorumlu oldu÷una karar verilmiútir.428
Avrupa Toplulu÷u’nun 2000/31/EG sayÕlÕ “Elektronik øúlemler Direktifi”nin 12. ve
15. maddeleri arasÕnda ISS’lerin sorumlulu÷u düzenlenmiútir. 12. maddesine göre,
üye devletler, verilerin bir kullanÕcÕ tarafÕndan haberleúme a÷Õna aktarÕlmasÕ veya
haberleúme a÷Õna eriúim sa÷lanmasÕ halinde ISS’ler, belli úartlar altÕnda sorumlu
olmamak için tedbirler almakla yükümlüdürler. Ancak bunun için, servis sa÷layÕcÕ
tarafÕndan veri aktarÕmÕnÕn yapÕlmamÕú olmasÕ, verilerin muhataplarÕnÕn seçilmemiú
olmasÕ ve aktarÕlan verilerin de÷iútirilmemiú olmasÕ gereklidir. Bu sorumluluk, aktarÕlan verilerin kÕsa süreli kaydedilmeleri halinde de uygulanÕr. 14. maddede ise, kullanÕcÕ tarafÕndan aktarÕlan verilerin kaydedilme iúini gören, yani hosting veren servis sa÷layÕcÕlarÕn sorumlulu÷u ise ancak, hukuka aykÕrÕlÕk teúkil eden eylem veya
verilerden haberdar olmasÕ halinde, bunu ö÷renir ö÷renmez verileri silmek veya
eriúimi kapatmak için hemen harekete geçmemiú ise, söz konusudur.429
Bunun dÕúÕnda özel olarak belirli olmamakla beraber genel sorumluluk kurallarÕna ve Avrupa’da kabul görmüú görüúlere göre; servis sa÷layÕcÕ, server, host hizmeti veren, durumdan bilgisi olmuú ve zararÕ engelleyecek çaba göstermemiúse
ceza davalarÕnda sanÕk olabilirler. Almanya’da dönemin en büyük internet servis
sa÷layÕcÕsÕ Compu Serve’nin BaúkanÕ Bavyera Mahkemesi tarafÕndan ønternet sistemlerinin pornografik resimleri izlemeye izin vermesi ve web sitelerinde Nazi propagandasÕ yapan yayÕnlara ulaúmayÕ mümkün kÕlmasÕ sebebi ile iki yÕl hapis ve
100.000 DM tazminatla mahkum edilmiúti.430 Bu kiúiler maddi tazminattan kusur427
428
429
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Ali Osman Özdilek, s. 117 v.d.
Daha geniú bilgi ve örnekler için bkz. Ali Osman Özdilek, s. 96 v.d.
Ali Osman Özdilek, s. 113 v.d., Fatih S. Mahmuto÷lu, s 59 ve Fatih S. Mahmuto÷lu, KarúÕlaútÕrmalÕ Hukuk BakÕmÕndan ønternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu÷u, østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasÕ,Cilt LIX, SayÕ 1-2, østanbul, 2001, s 43.
Ali Osman Özdilek, s. 123 .
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larÕ oranÕnda, manevi tazminat, yasaklama ve önleme davalarÕnda ise kusursuz
olsalar bile zarardan sorumlu olurlar. 431 Haber grubu iúletenlerin de sorumlulu÷u
bu uygulamaya benzerdir.
Bu konuda Almanya’da internet hizmeti verenlerin sorumluluklarÕ Teleservisler
YasasÕ adÕ ile belirlendi÷inden bu yasa esas alÕnarak Ülkemiz açÕsÕndan uygulama
ve sorumlulu÷un tespitinin bir özel kanun ile yapÕlmasÕ mantÕklÕdÕr ya da daha önce
belirtti÷imiz gibi bir çerçeve yasa içinde sorumlularÕn belirtilmesi uygun olacaktÕr.
Dava nerede açÕlacaktÕr?
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 21. maddesi gere÷ince yayÕn ile maddi ve manevi kiúilik haklarÕna saldÕrÕ haksÕz fiil oldu÷undan, öncelikle
haksÕz fiilin iúlendi÷i, sonucun ve zararÕn gerçekleúti÷i yerde açÕlmasÕ gerekir. AyrÕca, saldÕrÕya u÷rayan ma÷durunun oturdu÷u veya çalÕútÕ÷Õ yerde çevresi bulundu÷undan, zarar burada ortaya çÕktÕ÷Õndan, dava bu yerde de açÕlabilir görüúü yayÕlmaktadÕr. YargÕtay bu konuda ço÷u zaman esnek davranmaktadÕr. Son olarak
genel yetki kuralÕna göre muhatap bir kiúi ise, davalÕnÕn ikametgahÕ, yani ilgilinin
veya site sahibinin adresinde dava açÕlabilir. Medeni Kanun’un 25. maddesinde
2001 yÕlÕnda yapÕlan de÷iúiklikle bu tartÕúmalar netleútirilmiú ve kiúilik haklarÕnÕn korunmasÕ için davacÕnÕn kendi yerleúim yeri veya davalÕnÕn yerleúim
yeri mahkemesinde dava açabilece÷i açÕkça düzenlenmiútir.
Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun’a göre çÕkarÕlan Tebli÷ gere÷ince, reklamlar hakkÕndaki kurallara aykÕrÕ davranma halinde internet yayÕncÕsÕ site, mecra kuruluúu olan internet reklamcÕsÕ, varsa aracÕlar Reklam Kurulu tarafÕndan verilen para
cezasÕndan sorumludur. Reklamdan dolayÕ bir maddi zarar söz konusu ise sorumlu
yukarÕda açÕkladÕ÷ÕmÕz gibi kusuruyla zarara sebep olan veya arttÕranlardÕr.
Gelelim tekrar ceza davalarÕnÕn usulüne. Türk Ceza Kanunu’nun 131. maddesi’ne
göre kamu görevlileri hakkÕndaki hakaret suçlarÕ hariç, hakaretlerde bu suçun takibi
ilgilinin savcÕlÕ÷a úikayet için bir dilekçe vermesine ba÷lÕdÕr. Davaya bakma yetkisi
suçun iúlendi÷i yer mahkemesidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 8. maddesine göre; takibi úikayetname verilmesine ba÷lÕ olan hakaret ve sövme suçlarÕnda
matbua (yayÕn) tecavüze u÷rayan kimsenin ikamet etti÷i veya sakin oldu÷u yerde
tevzi olunmuúsa (da÷ÕtÕlmÕúsa) oradaki mahkeme dahi salahiyetlidir.Bence bu hüküm yazÕlÕ basÕn için hazÕrlanmÕúsa da teknolojik geliúmelere göre sürekli kanunlarÕ
de÷iútiremeyece÷imiz için bu düzenleme bence internet için uygulanabilir. E÷er bulundu÷umuz yerde internete ulaúabilmiúsek en yakÕn savcÕlÕ÷a koúup úikayet dilekçesini verebilmemiz gerekir. Zira, kanunlar vatandaúa zorluk çÕkarmak için de÷ildir.
431

Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen,
Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 35 vd.
KarúÕ görüú için bkz. Ali Osman Özdilek, s.115 ve 124.
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Türk Ceza Kanunu’nun 131. maddesi ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun
344. maddesi’ne göre; neúir veya radyo televizyon ve benzeri kitle haberleúme
araçlarÕ (internette bu tanÕma girmektedir) yoluyla iúlenen hakaret ve sövme suçlarÕnÕn cezalandÕrÕlmasÕ için úahsi dava açÕlamaz. Yani do÷rudan bir dilekçe yazÕp ilgili mahkemeye “davacÕyÕm, hakim bey” diye dava açÕlmaz. Sadece savcÕlÕklara dilekçe ile müracaat edilerek, kamu davasÕ açÕlmasÕ istenebilir. SavcÕ
yayÕn ile suç iúlendi÷i kanaatinde ise davayÕ açar, aksi halde takipsizlik kararÕ ile
baúvuruyu reddeder.
Takipsizlik kararÕnÕn tebli÷i veya ö÷renilmesi üzerine, bu kararÕ hukuka aykÕrÕ
bulan ve suçtan zarar gören kiúi, onbeú gün içinde bu kararÕ veren savcÕlÕ÷a en
yakÕn a÷Õr ceza mahkemesine itiraz eder. Bu itiraz dilekçesi, mahkemeye gönderilmek üzere aynÕ savcÕlÕ÷a verilebilir. A÷Õr Ceza Mahkemesi, dilekçeyi sanÕ÷a bildirerek cevabÕnÕ alÕr. Gerek görürse soruúturmayÕ geniúleterek ek araútÕrma yapar.
øtirazÕ haklÕ bulursa kamu davasÕnÕn açÕlmasÕna karar vererek gere÷i için dosyayÕ
savcÕlÕ÷a gönderir. SavcÕ bir iddianame yazarak, davayÕ mahkemede açar.
Bu aúamadan sonra, saldÕrÕya u÷rayan kiúi, müdahale isteyerek, sanÕ÷Õn cezalandÕrÕlmasÕ için davaya da katÕlabilir.
Suçtan zarar görenin bir topluluk olmasÕ ihtimali vardÕr. ùayet bu topluluk tüzel kiúili÷i haiz de÷ilse, toplulu÷a dahil olan herkes, tek baúÕna dava açabilir. Buna
karúÕlÕk sözü geçen toplulu÷un tüzel kiúili÷i varsa, fail aleyhine tüzel kiúilik adÕna
yetkili organ dava açar.
Bu konuda yetkili olmayan kiúinin yaptÕ÷Õ bir úikayetin savcÕlÕkça reddine ve ilgilinin zaman kaybÕna örnek teúkil eden bir karar úöyledir:
“... Derne÷i østanbul ùube BaúkanÕ olan E.K. tarafÕndan 10.04.2001 tarihinde
BaúsavcÕlÕ÷ÕmÕza verilen úikayet dilekçesi ile turk. net haber isimli internet sitesine CAMUHA kod adÕ ile gönderilen yazÕda … Derne÷i’ne ve bu Derne÷in genel
baúkanÕ olan ... ....’a hakaret edildi÷i iddia edilmiútir.
ønternet servis sa÷layÕcÕ úirketler olan Turk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A.ù. ve
Kablonet øletiúim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ù. ile yapÕlan yazÕúmalar sonucunda
sözü edilen mesajÕn U.K.ù.’in sahibi oldu÷u ......65.16 IP numarasÕndan gönderildi÷i tespit edilmiútir. ùikayet konusu mesajda “Pislik pisliktir A. bir piç, ... Derne÷i
ve A. B. o...çocu÷udur....” ve benzeri sözlere yer verildi÷i, bu sözlerdeki tanÕmlardan hakaret teúkil etti÷i úüphesizdir.
Bu mesajda isimleri geçen (A.), (A.B.) isimli kiúilerin Türk Ceza Kanunu’nun
488. maddesi’ndeki düzenlemeye göre úikayet haklarÕnÕn oldu÷u úüphesiz olmakla
birlikte anÕlan kiúilerin úikayet dilekçeleri bulunmamaktadÕr. Bu mesajda müúteki
E.K.’den bahsedilmemektedir.
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Yine Türk Ceza Kanunu 488. maddesinin 3. fÕkrasÕndaki düzenlemeye göre hakiki úahÕslar dÕúÕnda kalan adli, siyasi, mülki, askeri heyetler, siyasi partileri amme
menfaatine hadim cemiyet veya müesseseler hakaret suçunun ma÷duru sÕfatÕ ile
úikayette bulunabilirler.
… Derne÷i, 2908 sayÕlÕ Dernekler Kanunu’nun 59. maddesi’ndeki yasal prosedürü tamamlayarak (kamu yararÕna çalÕúan dernek) statüsünü almamÕútÕr. Bu
nedenlerle, sanÕk hakkÕnda amme adÕna takibata mahal olmadÕ÷Õna, kararÕn bir
örne÷in müútekiye tebli÷ine itirazÕ kabil olmak üzere CMUK.nun 164 –165. Maddeleri uyarÕnca karar verildi.432
Tüzel kiúili÷i haiz olan bu topluluk, Ceza Kanunu’nun 383. maddesi’nin ikinci fÕkrasÕnda özel olarak belirtilen kurullardan biri ise, dava hakkÕ kurul baúkanlarÕ veya
parti ya da dernek temsilcileri tarafÕndan kullanÕlÕr. YargÕtay’Õn bir içtihadÕna göre bir
partinin ilçe baúkanÕnÕn partiyi temsile ve adÕna dava açma÷a yetkisi 433yoktur.
Hukuk davalarÕ ne kadar zaman içinde açÕlmalÕdÕr? Tazminat ve di÷er tür
hukuk davalarÕ için zamanaúÕmÕ, haksÕz fiil hükümlerine dayanan davalar için; BK
60 ve 66. maddelerine göre, ö÷renmeden itibaren bir yÕl ve haberin, bilginin ve ifadenin yayÕnÕndan itibaren en çok on yÕldÕr. HaksÕz rekabet için açÕlacak maddi ve
manevi tazminat davalarÕnda süre Türk Ticaret Kanunu 62. maddeye göre ö÷renmeden itibaren bir yÕl ve en çok üç yÕldÕr. Ancak yayÕn suç teúkil edip de cezayÕ
gerektiriyorsa ceza zamanaúÕmÕ süresi olan beú yÕlda dava açÕlmalÕdÕr.
Ceza DavalarÕnda zamanaúÕmÕ süresi ise, Türk Ceza Kanunu’nun 68. madde
hükmüne göre belirlenmiútir. Bunlar on ve yirmi yÕldÕr. Türk Ceza Kanunu 73. maddede úikayete ba÷lÕ suçlar hakkÕnda düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. YazÕlÕ basÕn ve basÕlmÕú eserler dÕúÕndaki di÷er yayÕn türleri olan radyo ve televizyon veya internet
için úikayet altÕ ay içinde yapÕlmalÕdÕr. Bu altÕ aylÕk müddetin baúlangÕcÕ suçun iúlendi÷i gün olmayÕp, yayÕndan zarar gören kiúinin fiilden ve failin kim oldu÷undan
haberdar oldu÷u gündür. Ancak, úikayet her halde zaman aúÕmÕ süresi içerisinde
yapÕlmalÕdÕr ki, bu süre, inceledi÷imiz suçlarda, beú seneden ibarettir. Bu sebeple
ma÷dur fiili ve faili suçun iúlendi÷i tarihten itibaren on sene geçtikten sonra ö÷renmiúse ilgili maddeye göre artÕk dava veya úikayet edemez.
Türk Ceza Kanunu 73. maddeye göre; kovuúturma yapÕlabilmesi úikayete ba÷lÕ
suçlarda kanunda aksi yazÕlÕ olmadÕkça, suçtan zarar gören kiúinin vazgeçmesi
davayÕ düúürür ve hükmün kesinleúmesinden sonraki vazgeçme cezanÕn infazÕna engel olmaz. øútirak halinde suç iúlemiú sanÕklardan biri hakkÕndaki úikayetten vazgeçme, di÷erlerini de kapsar. Kanunda aksi yazÕlÕ olmadÕkça, vazgeçme
432
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onu kabul etmeyen sanÕ÷Õ etkilemez. Kamu davasÕnÕn düúmesi, suçtan zarar gören kiúinin úikayetten vazgeçmiú olmasÕndan ileri gelmiú ve vazgeçti÷i sÕrada úahsi
haklarÕndan da vazgeçti÷ini ayrÕca açÕklamÕú ise, artÕk hukuk mahkemesinde de
dava açamaz.
AynÕ maddeye göre; suçtan zarar göreni gerçek kiúi veya özel hukuk tüzel kiúisi olup, soruúturulmasÕ ve kovuúturulmasÕ úikayete ba÷lÕ bulunan suçlarda, failin
suçu kabullenmesi ve do÷muú olan zararÕn tümünü veya büyük bir kÕsmÕnÕ ödemesi veya gidermesi koúuluyla ma÷dur ile fail özgür iradeleri ile uzlaútÕklarÕnda
ve bu husus Cumhuriyet savcÕsÕ veya hakim tarafÕndan saptandÕ÷Õnda kamu davasÕ açÕlmaz veya açÕlmÕú davanÕn düúürülmesine karar verilir.

Türk Ceza Kanunu Açısından Cezalandırmayı Engelleyen Durumlar
Türk Ceza Kanunu 24. maddesi’nden baúlayarak, “ceza sorumlulu÷unu kaldÕran veya azaltan nedenleri” saymÕútÕr. KitabÕn çeúitli bölümlerinde anlatÕlan bu nedenleri, topluca úöyle sÕralayabiliriz.
-

Kanun hükmünü yerine getirme,

-

Yetkili merciin konusu suç olmayan emrini yerine getirme,

-

Kendisine veya baúkasÕna yönelik haksÕz bir saldÕrÕyÕ güç kullanarak engelleme
hali olan meúru savunma yapma,

-

Kendisine veya baúkasÕna yönelik tehlikeden kurtulmak için karúÕ eylemde zorunlu bulunma (ÕztÕrar),

-

HakkÕnÕ kullanma,

-

RÕza gösterme,

-

KarúÕ koyamayaca÷Õ veya kurtulamayaca÷Õ cebir ve úiddet veya muhakkak ve
a÷Õr bir korkutma veya tehdit sonucu suç iúleme,

Türk Ceza Kanunu 27. maddeye göre; ceza sorumlulu÷unu kaldÕran yukarÕda
sÕralanan nedenlerde sÕnÕrÕn kast olmaksÕzÕn aúÕlmasÕ halinde, fiil taksirle iúlendi÷inde de cezalandÕrÕlÕyorsa, taksirli suç için kanunda yazÕlÕ cezanÕn altÕda birinden
üçte birine kadarÕ indirilerek hükmolunacak ve meúru savunmada sÕnÕrÕn aúÕlmasÕ
mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaútan ileri gelmiú ise, faile ceza
verilmeyecektir.
Türk Ceza Kanunu 29. madde ise, haksÕz bir fiilin meydana getirdi÷i hiddet veya
úiddetli elemin etkisi altÕnda suç iúleyen kimseye, a÷ÕrlaútÕrÕlmÕú müebbet hapis cezasÕ yerine onsekiz yÕldan yirmidört yÕla ve müebbet hapis cezasÕ yerine oniki yÕldan onsekiz yÕla kadar hapis cezasÕ verilece÷ini, di÷er hallerde verilecek cezanÕn
dörtte birinden dörtte üçüne kadarÕ indirilece÷ini düzenlemiútir.
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Benzer konuda bir baúka hüküm de 30. maddede açÕklanan hata halleridir. Bu
haller úunlardÕr.
-

Fiilin icrasÕ sÕrasÕnda suçun kanuni tanÕmÕndaki maddi unsurlarÕ bilmeyen bir
kimse, kasten hareket etmiú olmaz. Bu hata dolayÕsÕyla taksirli sorumluluk hali
saklÕdÕr.

-

Bir suçun daha a÷Õr veya daha az cezayÕ gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleúti÷i hususunda hataya düúen kiúi, bu hatasÕndan yararlanÕr.

-

Ceza sorumlulu÷unu kaldÕran veya azaltan nedenlere ait koúullarÕn gerçekleúti÷i hususunda kaçÕnÕlmaz bir hataya düúen kiúi, bu hatasÕndan yararlanÕr.

-

øúledi÷i fiilin haksÕzlÕk oluúturdu÷u hususunda kaçÕnÕlmaz bir hataya düúen kiúi,
cezalandÕrÕlmaz.

Türk Ceza Kanunu 31. maddeden itibaren, yaú küçüklü÷ü, akÕl hastalÕ÷Õ, sa÷Õrdilsizli÷i veya alkol ve uyuúturucu etkisinde olmayÕ cezayÕ azaltan veya hapis cezasÕ yerine baúka bir güvenlik tedbiri uygulanan haller arasÕnda saymÕútÕr.
Türk Ceza Kanunu 35. madde ve devamÕnda ise, suçun tamamlanmadan teúebbüs halinde kalmasÕnda veya gönüllü olarak vazgeçilmesinde cezanÕn azaltÕlaca÷Õ düzenlenmiútir.
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İNTERNET HUKUKU- SİBER SUÇLAR VE
BİLGİ TOPLUMU İÇİN MEVZUAT ÇERÇEVESİ
MevzuatÕn Türü ve AdÕ

Tarih ‘ 4

e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararÕ)

SayÕ

25 A÷ustos 1997

Kamu-NET hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi

13 Mart 1998

1998/13

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de÷iúiklikler: Bu de÷iúiklikler elektronik ortamda ¿kri mülkiyeti koruyan mevzuattaki hukuki boúluklarÕ düzeltmekte ve bu alanda belediyelerin görevlerini yeniden düzenlemektedir.

3 Mart 2001

4630

Teknoloji Geliútirme Bölgeleri Kanunu: Bu Kanun, Teknoloji Geliútirme Bölgelerinin kurulmasÕnÕ teúvik ederek,
Türkiye>nin ileri teknoloji alanlarÕnda rekabetçili÷ini artÕrmayÕ amaçlamaktadÕr.

26 Haziran 2001

4691

e-Türkiye Giriúimi hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi (önceki Genelgeleri yürürlükten kaldÕrÕr).

19 Haziran 2002

2002/20

Kamu kurumlarÕ tarafÕndan kullanÕlan farklÕ numaralarÕn
tek bir kimlik numarasÕ altÕnda birleútirilmesi.

20 Haziran 2002

2002/22

Acil Eylem PlanÕ hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi: Bu
genelge yeni hükümetin reform politikalarÕ için siyasi temel sa÷lamÕútÕr.

30 KasÕm 2002

2002/55

OECD Bilgi Sistemleri ve A÷larÕ øçin Güvenlik Kültürü Rehberinin Kabulü hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi: Bu Genelgede her kamu kurumunun kendi bilgi sistemleri ve
a÷larÕnÕn güvenli÷ini sa÷lamak için OECD rehber ilkelerim dikkate almasÕ gerekti÷i öngörülmüútür.

17 ùubat 2003

2003/10

e-Dönüúüm Türkiye Projesi hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi: Bu Genelge ile e-Dönüúüm Türkiye projesi kamuoyuna duyurulmuú ve bu projenin koordinasyonu ve
izlenmesi görevleri DPT>ye verilmiútir.

27 ùubat 2003

2003/12

e-Dönüúüm Türkiye Projesi KÕsa Dönem Eylem Plan
hakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi: Bu Genelge ile KÕsa
Dönem Eylem Plan uygulamaya konulmuú, kamu kurumlarÕnÕn sorumluluklarÕ ve 2003-2004 dönemi için son
tarihler belirlenmiútir.

3 AralÕk 2003

2003/48

Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanunda de÷iúiklikler:
Bu kanun ile elektronik ortamda kullanÕlan mal ve hizmetler tüketicinin korunmasÕ kapsamÕna alÕnmÕú ve mesafeli
sözleúmelere iliúkin bir hukuki boúluk doldurulmuútur.

6 Mart 2003

4822

Mesafeli Sözleúmeler Uygulama Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda Yönetmelik: Bu Yönetmelik, Tüketicinin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanun temelinde, elektronik ortam ve ønternet
ile ilgili sözleúmeleri düzenlemektedir.

13 Haziran 2003
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MevzuatÕn Türü ve AdÕ

Tarih ‘ 4

SayÕ

BeyanlarÕnÕn elektronik ortamda verilmesi ile ilgili usul ve
esaslarÕ belirleme yetkisi Maliye BakanlÕ÷Õna verilmiútir.

7 A÷ustos 2003

4962

Bilgi Edinme HakkÕ Kanunu: Bu Kanun ile Türk vatandaúlarÕ ve Türkiye>de yaúayan yabancÕ uyruklu kiúilerin
bilgi ve formlarÕ elektronik olarak edinebilmeleri için her
kamu kurumunun bir ønternet sitesi olmasÕ gere÷i hükme
ba÷lanmaktadÕr

9 Ekim 2003

4982

Bölgeleri hakkÕnda Kanunlarda de÷iúiklikler: Bu düzenlemede teknoloji geliútirme bölgelerinde yazÕlÕm geliútiren
úirketlerin gelir, kurumlar ve katma de÷er vergilerinden
muaf olmasÕ öngörülmektedir. AyrÕca, Bakanlar Kuruluna,
elektronik olarak verilen vergi beyanlarÕ için harçlarÕ indirme
yetkisi verilmiútir

2 Ocak 2004

5035

Elektronik ømza Kanunu: Bu Kanunun amacÕ hukuki
ve teknik esaslarÕ belirleyerek e-imzanÕn kullanÕmÕnÕ
düzenlemektir.

23 Ocak 2004

5070

Sosyal Güvenlik Kanununda de÷iúiklik: Bu de÷iúiklikle
Sosyal Güvenlik Kuruluna personel bildirimlerinin elektronik
olarak verilmesini düzenleme yetkisi taranmÕútÕr.

28 Ocak 2004

5073

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de÷iúiklik yapan
Kanun

12 Mart 2004

5101

Bilgi Edinme HakkÕ Kanununun uygulanmasÕ hakkÕmla
Yönetmelik: Bu Yönetmelik vatandaúlarÕn ve tüzelkiúilerin bilgi edinme hakkÕna iliúkin usul ve esaslarÕ belirlemektedir. 2003 tarihli Bilgi Edinme HakkÕ Kanununu
tamamlamaktadÕr.

19 Nisan 2004

2004/7189

Gelir Vergisi Kanununda de÷iúiklikler: Bu de÷iúiklikle 31 Temmuz 2004
vergi mükelleÀerinin vergi beyanlarÕm elektronik olarak
verebilmeleri sa÷lanmÕútÕr

5228

Büyükúehir Belediyesi Kanunu: Bu Kanun Büyükúehir 23 Temmuz 2004
belediyelerinin «Co÷ra¿/Kent Bilgi Sistemleri» kurmalarÕnÕ
öngörmektedir.

5216

Kamu Serti¿kasyon Merkezi OluúturulmasÕ HakkÕnda
BaúbakanlÕk Genelgesi: Bu Genelge kamu kurumlarÕnÕn
elektronik imza uygulamalarÕnÕn birlikte çalÕúabilirli÷ini ve
serti¿kasyon gereklerim sa÷lamalarÕ için bir kamu serti¿kasyon merkezinin kurulmasÕnÕ öngörmektedir.

6 Eylül 2004

2004/21

Türk Ceza Kanunu: Yeni ceza kanununda bilgilerin yasa
dÕúÕ olarak kaydedilmesi, elde edilmesi ya da açÕklanmasÕ
gibi bilgi ve a÷ sistemleri ile ilgili yeni suçlar ve cezalar
belirlenmiútir. Bilgi sistemlerine yasa dÕúÕ eriúim ve ihlal
konularÕ da ele alÕnmaktadÕr.

12 Ekim 2004

5237
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MevzuatÕn Türü ve AdÕ

Tarih ‘ 4

SayÕ

YazÕúmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkÕnda
Yönetmelik: Bu Yönetmelik, yazÕúmalarda elektronik
ortam ve elektronik imzalarÕn kullanÕlmasÕ ile ilgili usul
ve esaslarÕ belirlemektedir.

18 Ekim 2004

2004/8125

5272 SayÕlÕ Kanun: Bu Kanun belediyelerin co÷ra¿/kent
bilgi sistemleri kurmalarÕnÕ zorunlu hale getirmektedir.

24 AralÕk 2004

5272

Elektronik ømza Kanununun uygulanmasÕ hakkÕnda Yönetmelik: Bu Yönetmelik e-imzanÕn hukuki ve teknik hususlarÕ
ve uygulanmasÕ ile ilgili usul ve esaslarÕ belirlemektedir.

6 Ocak 2005

e-devlet KapÕsÕnÕn (Portal) KurulmasÕna øliúkin Bakanlar
Kurulu Karan: Bu Karar telekomünikasyon sektöründeki
kamu iúletmecisi olan Türk Telekom’a tek bu giriú noktasÕndan kamu hizmetleri sunacak olan bir e-devlet portalÕn
teknik altyapÕsÕnÕ kurma yetkisi vermektedir.

25 Ocak 2005 <•

2005/8409

KOBø-NET’in KurulmasÕ HakkÕnda BaúbakanlÕk Genelgesi:
Türkiye’de daha iyi bir yatÕrÕm ortamÕnÕn teúvik edilmesi
çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i (TOBB)
küçük ve orta büyüklükte úirketlerin kurulmasÕ ve iúletilmesi ile ilgili bilgi ve belgeleri sunan bir ønternet sitesinin
kuruluúu ve sürdürülmesi ile görevlendirilmiútir.

3 ùubat 2005 •

2005/2

Evrensel Hizmet Kanunu: Telekomünikasyon sektöründe
evrensel hizmetin kapsamÕm tanÕmlamakta ve toplumun
tüm kesimlerinin bilgi toplumundan faydalanmasÕnÕ sa÷lamak için uygulama esaslarÕm belirlemektedir.

25 Haziran 2005

5369

Belediye Kanunu: Bu Kanun, bütün belediyelerin co÷ra¿/ 13 Temmuz 2005
kent bilgi sistemleri kurmalarÕnÕ zorunlu hale getirmektedir.
5272 sayÕlÕ önceki kanunu yürürlükten kaldÕrmaktadÕr.

5393

Birlikte çalÕúÕlabilirlik çerçevesi hakkÕnda BaúbakanlÕk
Genelgesi.

5 A÷ustos 2005

2005/20

e-devlet kapÕsÕnÕn kurulmasÕ, iúletilmesi ve yönetilmesini
Türksat’a devreden Bakanlar Kurulu karan.

20 Nisan 2006

2006/10316

Nüfus Hizmetleri Kanununda Ulusal Adres VeritabanÕ øle
ilgili de÷iúiklik.

29 Nisan 2006

5490

2006-2010 için Bilgi Toplumu Stratejisinin onaylanmasÕ

11 Temmuz 2006

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de÷iúiklik yapan
Kanun: Özellikle cezai hükümlerde birtakÕm de÷iúiklikler
gerçekleútirilmiútir.

23 Ocak 2008

5101

Elektronik Haberleúme Kanunu

5. AralÕk 2008

5809

EKG

337

Kaynakça

A. Caner Yenidünya, O. De÷irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda
Biliúim SuçlarÕ, Legal YayÕncÕlÕk, østanbul.
A. Dietz, Copyright Protection for Computer Programs, UFøTA, 1989.
Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu ùerhi, østanbul, Cilt: 4.
Adrian Berry, Sonsuzlu÷un KÕyÕlarÕ, TÜBøTAK Popüler Bilim KitaplarÕ, 2 Ankara,
6. BasÕm.
Ahmet KÕlÕço÷lu, ùeref Haysiyet ve Özel Yaúama BasÕn Yolu ile SaldÕrÕlardan Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1993.
Ahmet Turan Köksal, Oktay Dilek, Eser Sarp, Kim Korkar Bilgisayardan- ønternet, østanbul, 1999.
Ali Karagülmez, Biliúim SuçlarÕ ve Soruúturma Kovuúturma Evreleri, Seçkin YayÕnlarÕ, Ankara 2005.
Ali øhsan Erda÷, 5237 SayÕlÕ Türk Ceza Kanunu’nda Biliúim SuçlarÕ, Adalet BakanlÕ÷Õ Web sitesi, www.adalet.gov.tr.
Ali Osman Özdilek, ønternet ve Hukuk, østanbul, 2002.
Arif Altun; Geliúen Teknolojiler ve Yeni Medya OkuryazarlÕklarÕ, AnÕ YayÕnlarÕ, Ankara, 2005.
Arma÷an Yüceda÷, ønet Tr 99 Tüketici HaklarÕ ve ønternet Tebli÷i.
http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/
hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%
B1yla+kurulan+basit+ili%C5%9Fki%22&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr (20.04.2010).
Aslan ønan, ønternet El KitabÕ, østanbul, 1999.
ATO (Ankara Ticaret OdasÕ), Elektronik Ticaret ve ønternet, Ankara 1999.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleúmesi, www.internetvehukuk.org 20.1.2004.
AydÕn Zevkliler, Tüketicinin KorunmasÕ HakkÕnda Kanun, øzmir, 1996.
AydÕn Zevkliler, Medeni Hukuk, Ankara, 1991.

339

Türkiye Bankalar Birli÷i
B. Zakir Avúar, ønternet ve Müstehcenlik, Yeni Forum Dergisi, MayÕs 1996, Cilt:17,
SayÕ: 325.
B. Zakir Avúar, G. Öngören, Radyo ve Televizyon Hukuku, Piramit YayÕnlarÕ, Ankara 2005.
B. Zakir Avúar, M. Elden, Reklâm ve Reklâm MevzuatÕ, Piramit YayÕnlarÕ, Ankara, 2005.
B. Zakir Avúar, V. Demir, Düzenleme ve UygulamalarÕyla Medyada Denetim, Piramit YayÕnlarÕ, Ankara, 2005.
Berfu SalÕcÕ, øsmail Güneú, “ønternette Güvenlik ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?”
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=243#ust- (25.5.2004).
Berrin Akbulut, Türk Ceza Hukukunda Biliúim SuçlarÕ, YayÕnlanmamÕú Doktora
Tezi, Konya, 1999.
Bilal Kartal, BasÕn YayÕn Yoluyla Kiúilik HaklarÕna SaldÕrÕ ve Hukuki Sorumluluk,
YargÕtay Der., Cilt:23, SayÕ:1-2.
Bo÷aç Erkan, Murat Songür, AçÕklamalÕ Bilgisayar ve ønternet Terimleri Sözlü÷ü,
Ankara, 1999.
Bülent Sözer, Elektronik Sözleúmeler, østanbul, 2002.
Bünyamin AtÕcÕ, Çetin Gümüú, “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör 1”
http://turk.internet.com/haber/yaziyaz.php3?yaziid=8838, - (17.01.2005)
Bünyamin AtÕcÕ, Çetin Gümüú, “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör”
Polis Dergisi, SayÕ: 37, 2003.
Cahit Suluk, Ali Orhan, UygulamalÕ Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt 2, østanbul,
2005.
Cengiz Tavukçuo÷lu, Biliúim Terimleri Sözlü÷ü, Ankara, 2004.
Cevat Özel, Ceza Hukuku AçÕsÕndan YayÕn Yasa÷Õ Tedbiri, www.hukukcu.com,
østanbul, 2002.
David A. Vise- M. Malseed, Ça÷ÕmÕzÕn En Yeni øú, Medya ve Teknoloji BaúarÕsÕGoogle, Koridor YayÕnlarÕ, østanbul, 2005.
DÕú Ticaret MüsteúarlÕ÷Õ, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk ÇalÕúma Grubu Raporu.
Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler,
Ankara, 2005.
Emin D. AydÕn, Biliúim Terimleri Sözlü÷ü, 1. B., 1992.
Emre Gökyayla, Telif HakkÕ ve Telif HakkÕnÕn Devri Sözleúmesi, Ankara, 2000.
Emrehan ønal, Internet’te Sözleúmelerin KurulmasÕ, østanbul 2005.

340

Biliúim Hukuku
Erdem Türkekul, M. Turhan, M. F. Güçlü, 2004 De÷iúiklikleriyle 5846 SayÕlÕ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir HaklarÕnÕn KorunmasÕ ile ølgili Temel Bilgiler,
Kültür ve Turizm BakanlÕ÷Õ YayÕnÕ, Ankara, 2004.
Ersan ùen, Türk Hukukunda Telefon Dinleme, Gizli Soruúturma, Muhbir; Seçkin
YayÕnlarÕ, Ankara, 2008.
Eúref AdalÕ, “ønternet SuçlarÕ” Biliúim ve ønternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku
AçÕsÕndan Do÷urdu÷u Yeni Sorunlar Paneli, T.C. øçiúleri BakanlÕ÷Õ, 24 Mart 2001,
Bursa.
Fatih S. Mahmuto÷lu, ønternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu÷u, Hukuki Perspektifler Dergisi, SayÕ 1, østanbul, 2004 Yaz.
Fatih S. Mahmuto÷lu, KarúÕlaútÕrmalÕ Hukuk BakÕmÕndan ønternet Sujelerinin Ceza
Sorumlulu÷u, østanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasÕ,Cilt LIX, SayÕ 1-2,
østanbul, 2001.
Feridun Yenisey, “Bilgisayar ve Bilgisayar ùebekelerinin Ortaya ÇÕkardÕ÷Õ Yeni Suç
Yöntemleri” Biliúim ve ønternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku AçÕsÕndan Do÷urdu÷u
Yeni Sorunlar Paneli, T.C. øçiúleri BakanlÕ÷Õ 24 Mart 2001, Bursa.
Feridun Yenisey, S. Altunç, øletiúimin Denetlenmesi HakkÕnda, www.hukukturk.
com ET: 17.10.2007.
Gökhan Ahi, “ønternette Suç ve Ceza”.
http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_ahi.htm (22.6.2004)
Güven ùeker, “Biliúim SuçlarÕnÕn Delillendirilmesinde øzmir Emniyet Müdürlü÷ü Bilgi
øúlem ùube Müdürlü÷ü UygulamasÕ”, Polis Dergisi, S.37, KasÕm-AralÕk 2003.
Hakan Altan, “Siber Terörizm”.
http://www.egm.gov.tr/sempozyum2003/Bildiriler/Siber_Terorizm.pdf, (31.12.2004)
Haluk ønama, “Biliúim ve YazÕlÕm Hukuku Uygulama øçinden Görünüúü, østanbul
Barosu Dergisi, C:70, S.7-8-9.
Hasan Dursun, “Bilgisayar øle ølgili Suçlar”, YargÕtay Dergisi, C.24, S.3, 1998.
Hasan SÕnar, ønternet ve Ceza Hukuku, østanbul, 2001.
Hatice AkÕncÕ, A. E. AlÕç, C. Er, Türk Ceza Kanunu ve Biliúim SuçlarÕ, ønternet ve
Hukuk, Der: Yeúim M. Atamer, østanbul, 2004.
Hüseyin Çeken, “ABD’de ønternet Yoluyla øúlenen Suçlardan Do÷an Ceza Sorumlulu÷unun Hukuki EsasÕ”.
http://www.jura.uni.sb.de/turkish/HCekenl.html - 25.2.2005.
IFPI DÕgÕtal Music Report 2006.
ølker Pekgözlü, “Küresel Tehdit: Biliúim SuçlarÕ”, Polis Dergisi, SayÕ: 41, 2004.
øbrahim KÕrçova, PÕnar Öztürk, Internet’te Ticaret ve Hukuksal Sorunlar, østanbul
Ticaret OdasÕ, østanbul 2000.

341

Türkiye Bankalar Birli÷i
øsmail Ergün, Siber SuçlarÕn CezalandÕrÕlmasÕ ve Türkiye’de Durum, Adalet YayÕnevi, Ankara, 2008.
øzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu ùerhi, Genel Hükümler, Seçkin YayÕncÕlÕk, Ankara, 2005.
KayÕhan øçel, Kitle Haberleúme Hukuku, østanbul, 1990.
KayÕhan øçel, Süheyl Donay, KarúÕlaútÕrmalÕ ve UygulamalÕ Ceza Hukuku Genel
KÕsÕm, 1. Kitap, østanbul, 1999.
Kemal O÷uzman, øsviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda
ùahsiyetin Hukuka AykÕrÕ Tecavüzlere KarúÕ KorunmasÕ ve Özellikle Manevi Tazminat DavasÕ BakÕmÕndan YapÕlan De÷iúiklikler, Haluk Tando÷an’Õn HatÕrasÕna Arma÷an, Ankara, 1990.
Leyla Keser Berber, ønternet Üzerinden YapÕlan øúlemlerde Elektronik Para ve Digital ømza, Ankara, 2002.
Levent Kurt, AçÕklamalÕ øçtihatlÕ Tüm Yönleriyle Biliúim SuçlarÕ ve Türk Ceza Kanunundaki UygulamasÕ, Seçkin YayÕnlarÕ, Ankara 2005.
Leyla Keser Berber, ønternet Üzerinden YapÕlan øúlemlerde Elektronik Para ve Digital ømza, Ankara, 2002.
Leyla Keser Berber, (Dijital ømza), ùekil ve Dijital ømza, Noterlik Hukuku AraútÕrma Enstitüsü VakfÕ, Ankara 2001.
M.Kemal O÷uzman, Özer Seliçi, Eúya Hukuku, østanbul, 1997.
Mehmet Demir, Mesafeli Sözleúmelerin ønternet Üzerinde KurulmasÕ, Ankara,
2004.
Mehmet Özcan, “Yeni Milenyumda Yeni Tehdit: Siber Terör”.
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel
Hükümler, Ankara, 2005.
http://www.egmgov.tr/apk/dergi/34/yeni/web/Mehmet_OZCAN.htm (31.12.2004)
Mete Teveto÷lu (Der.), Biliúim Hukuku, Kadir Has Üniversitesi YayÕnÕ, østanbul,
2006.
Mete Özgür FalcÕo÷lu, Türk Hukukunda Elektronik SatÕm Sözleúmesi ve Kuruluúu, Ankara, 2004.
Muammer Ketizmen, Türk Ceza Hukukunda Biliúim SuçlarÕ, Adalet YayÕnevi, Ankara, 2008.
Muhtar Ça÷layan, Türk Ceza Kanunu, Cilt 1, Ankara, 1984.
Murat Önemli, ønternet SuçlarÕyla Mücadele Yöntemleri, (yayÕmlanmamÕú yüksek
lisans tezi) TODAøE, Ankara, Nisan 2004.
Murat Volkan Dülger, Biliúim SuçlarÕ, Seçkin YayÕnevi, Ankara 2004.
Mustafa Albayrak, Fikir ve Sanat Eserleri ile Markalar Aleyhine øúlenen Suçlar,
Ankara, 2003.

342

Biliúim Hukuku
Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Kiúiler, østanbul, 1995.
Mustafa TaúkÕn, Adli ve østihbari AmaçlÕ øletiúimin Dinlenmesi, Seçkin YayÕnlarÕ,
Ankara, 2008.
Mustafa Topalo÷lu, Biliúim Hukuku, Adana, 2005.
Mustafa Reúit Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Ankara, 1980.
Mustafa Reúit Karahasan, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 2.Cilt, østanbul,
1989.
Mustafa Reúit Karahasan, Türk Borçlar Hukuku, 1. Cilt, østanbul, 1992.
Nilgün Baúalp, Kiúisel Verilerin KorunmasÕ ve SaklanmasÕ, Ankara, 2004.
Nuúin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, 1981.
OECD e- Devlet ÇalÕúmalarÕ ve Türkiye, DPT yayÕnÕ, Ankara, 2007.
Olgun De÷irmenci, “Biliúim SuçlarÕ”, YayÕnlanmamÕú Yüksek Lisans Tezi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim DalÕ Kamu Hukuku Bilim DalÕ), østanbul, 2002.
Ö. Demir, “ønternet Servis Sa÷layÕcÕlarÕnÕn Hukuki Sorumlulu÷u”, UluslararasÕ internet Hukuku Sempozyumu, øzmir, 2002.
Özgür Eralp, “Biliúim Suçlusuna Giden Yol - IP”, http://www.turkhukuksitesi. com/
hukukforum/art_showarticle.php?s=7944ddedb4e7157a0b8244ddab491df9&
id=166 - 28.3.2005.
Philippa Wingate, ønternet, Tübitak Popüler Bilim kitaplarÕ, Ankara, Nisan 2004.
Recep Baki Deniz, Internet’te Pazarlama ve Türkiye’deki BoyutlarÕ, østanbul
2001.
R. YÕlmaz YazÕcÕo÷lu, Bilgisayar SuçlarÕ, Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki BoyutlarÕ ile, Alfa YayÕnlarÕ, østanbul 1997.
Rahúan Atasoy, Bilgisayar SuçlarÕ (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com.
Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Önder Beller, Bülent Sözer, ønternet ve Hukuk, Superonline Workshop
Metni, østanbul 2000.
Sahir Erman, Çetin Özek, AçÕklamalÕ BasÕn Kanunu ve ølgili Mevzuat, østanbul,
1991.
Semih Dokurer, “Ülkemizde Yaúanan Biliúim SuçlarÕ ve Geliútirilen Mücadele Teknikleri”, Biliúi ve ønternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku AçÕsÕndan Do÷urdu÷u Yeni
Sorunlar Paneli, T.C. øçiúleri BakanlÕ÷Õ, 24 Mart 2001 Bursa.
Sevil YÕldÕz, Suçta Araç Olarak ønternetin Teknik ve Hukuki Yönden øncelenmesi,
Ankara, 2007.
Sibel Özel, Medya ve Internet’te Kiúilik HakkÕnÕn KorunmasÕ, Ankara 2004.
Sinan Esen, AnlatÕmlÕ ve øçtihatlÕ MalvarlÕ÷Õna KarúÕ Suçlar, Belgelerde Sahtecilik
ve Biliúim AlanÕnda Suçlar, Adalet YayÕnevi, Ankara, 2007.

343

Türkiye Bankalar Birli÷i
Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, NazarÕ ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, østanbul,
1986.
ùafak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998.
ùebnem Akipek, Özel Hukuk ve ønternet, ønet Tr 99 KasÕm 1999 Hukuk KonferansÕ Tebli÷i.http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1
%C4%9F%C4%B1yla+kurulan+basit+ili%C5%9Fki%22&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
(20.04.2010).
Tekin Memiú, Hukuki AçÕdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi (Spamming), www.
hukukcu.com.
Tekin Memiú, ønternette HaksÕz Rekabet, østanbul Barosu ønternet ve Hukuk Komisyonu, ønternet ve Hukuk Sempozyumu Bildirisi, 2002.
Tekin Memiú, Fikri Hukuk BakÕmÕndan ønternet OrtamÕnda Müzik Sunumu, Ankara, 2002.
Tekinay, Akman, Burcuo÷lu ve Altop, Tekinay Borçlar Hukuku, østanbul 1993.
T.M.Sanks, Database Protection, Florida,1998.
TDK “Güncel Türkçe Sözlük www.tdk.gov.tr.
Turhan Özkan, Bütün Yönleriyle Bilgisayar ve Basic Programlama Dili EsaslarÕ,
østanbul, 1992.
Turgut Uygur, AçÕklamalÕ- øçtihatlÕ Borçlar Kanunu, Cilt 3, Ankara, 2003.
Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, østanbul, 2004.
Volkan SÕrabaúÕ, ønternet ve Radyo Televizyon AracÕlÕ÷Õyla Kiúilik HaklarÕna Tecavüz (ønternet Rejimi) Adalet YayÕnlarÕ, Ankara, 2003.
Volkan SÕrabaúÕ, ønternet ve Radyo- Televizyon AracÕlÕ÷Õyla Kiúilik HaklarÕna Tecavüz (ønternet Hukuku), Adalet YayÕnlarÕ, Ankara 2007.
Yahya Deryal, Sa÷lÕ÷Õn øyileútirilmesi ve Reklam Yasa÷Õ, http://www.haksay.org/files/yahya15.doc (24.04.2010).
Yasin Beceni, Siber Suçlar, http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/yasinbeceni/
bolum.5htm (2004).
Yavuz Kaplan, ønternet OrtamÕnda Fikri HaklarÕn KorunmasÕna Uygulanacak Hukuk, Seçkin YayÕnevi, Ankara, 2004.
Zait ømre, ùahsiyet HakkÕnÕn KorunmasÕna øliúkin Genel Esaslar, Recai Seçkin’e
Arma÷an, Ankara, 1974.
Ziya Gökalp, PKI (AçÕk Anahtar AltyapÕsÕ) Nedir?; TÜBøTAK; UEKAAE, http://www.
bilgiguvenligi.gov.tr/teknik-yazilar-kategorisi/pki-acik-anahtar-altyapisi-nedir.html
(22.04.2010).

344

,6%1 EDVÕOÕ
,6%1 HOHNWURQLN

