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Önsöz

“Bili im Hukuku” ba l kl  bu kitap, çok h zl  de i en, geli en ve dönü en bir 
alanla ilgilidir. Dolay s yla, bili ime dair hukuki ve teknik düzenlemeler de düzen-
leme ihtiyaçlar  da h zla ortaya ç kmakta, gerçekle tirilmektedir. 

Siber âlem dedi imiz bili im dünyas  üzerine yap lan çal malar da bu yüzden 
belki de daha yay nlanmadan eskimekte, yetersiz kalmakta, eksikli olmaktad r. Li-
teratürümüzde, bili im hukuku, sanal suçlar, internet hukuku, siber suçlar, ileti imin 
denetlenmesi gibi ba l k ve konularda gerçekten çok yetkin çal malar bulunmak-
tad r. Bu çal malar da yine bu h zl  de i im ve dönü üm dolay s yla güncellen-
meye muhtaç hale gelmektedir. 

Kitapta da görülece i üzere, bireysel ve kitlesel ileti imden e-devlet uygula-
malar na, e-ticaret ve e-bankac l a, fikri mülkiyete kadar pek çok alanda kullan-
d m z bu ortama dair kar  kar ya kald m z sorunlara yönelik asl nda gerek 
ülkemizde, gerekse dünyada çok ciddi çal malar gerçekle tirilmi ; özellikle hu-
kuki düzenlemeler bak m ndan eksiklikler büyük ölçüde giderilmi tir. Türk Ceza 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankac l k Kanunu, Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu, Elektronik mza Kanunu gibi pek çok temel yasa ve bun-
lara ba l  olarak ikincil düzenlemelerde bili im hukukunu ilgilendiren konular ola-
rak ele al nm t r. 

Ancak elbette ki, Ülkemizde, alana ili kin bir hayli mevzuat eksiklikleri, ihtiyaç-
lar  vard r. Her geçen gün bu eksiklikler belli ölçülerde giderilmek istense de, kanun 
yap c lar n ve uygulay c lar n teknoloji özellikle siber âlem konusundaki yetersizlik-
leri özenli bir hukuk mühendisli ini ve eksiksiz çal malar  ne yaz k önlemektedir. 
Keza, bu alana her geçen gün yeni yeni kavramlar n girmesi, bili im ortam n n ve 
özellikle internet kullan m n n yayg nla p kolayla mas  da sürekli düzenleme za-
rureti getirmektedir. Ku kusuz ki, sürekli düzenlemelerle alan n bir yasaklar bölge-
sine ve mevzuat çöplü üne dönmesini isteyenlerden oldu umuz da söylenemez. 
Tersine, alanda özgürlüklerin savunucular ndan z. 
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Mamafih, siber âlemdeki denetimsizli in ve karma an n her geçen gün hayat -
m z  daha fazla kavrayan ve kapsayan bu alanda insanlar n ne türden s k nt larla 
yüz yüze geldi ini de görmezden gelemeyiz. Özelikle ileti imin denetlenmesi, ki-
isel verilerin güvenli i ve korunmas  gibi konular günlük hayat m zda art k s kl kla 

sorun olarak kar la t m z hususlara dönü mü  bulunmaktad r. Hayat m z  ko-
layla t rmak, i  ve i lemlerimizi, ileti imimizi h zland r p, kesintisiz k lmak isterken 
adeta saydamla makta, her türlü özel alan koruna ndan mahrum kalabilme teh-
likesiyle iç içe de olabilmekteyiz. Hal böyle olunca bir yandan bili im alan n n bü-
tün imkan ve kolayl klar n  hayat m za dahil ederken, di er yandan da olas  bütün 
s k nt  ve sorunlar n giderilmesi için gerekli teknik, bilimsel önlemlerin yan  s ra hu-
kuki düzenlemelerin ve kurumsal yap lanmalar n da geli mesi noktas nda pek çok 
yenilikle muhatap olmaktay z. 

Bu çal mam zda günlük ya am m z n vazgeçilmezi haline gelen bili im orta-
m n n di er bir deyi le siber âlemin ve dolay s yla internetin kar m za ç kard  
sorunlar n yo unla t  ve yayg nla t  hususlar  ve bunlara ili kin ülkemizde ger-
çekle tirilen yasal düzenlemeleri ele ald k. 

Umar z ki, yararl  olsun. Eksikliklerimiz bulunabilir. Ku kusuz ki, bu zor alanda 
çal makla, ele tirileri de göze ald k. Fakat, ortaya ç kan bu eserin de pek çok yön-
den geli tirilmeye aç k oldu u ve hatta muhtaç oldu u da kabulümüzdür. Dileriz 
ki, bu alanda yap lan çal malar artar, bizim bu mütevaz  eserimiz de çal acak-
lar için bir temel te kil eder.

Eserin ortaya ç kmas nda pek çok dostumuzun, meslekta m z n, arkada lar -
m z n, sevdiklerimizin ve ailelerimizin katk s  olmu tur. Yard mlar  ve destekleri için 
kendilerine te ekkür ediyoruz. 

B.Z. Av ar- G. Öngören
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Giriş

Bili im teknolojilerinin geli mesi ve özellikle internetin sa lad  imkânlar  pek 
çok boyutuyla görmeyi, ele almay  ve anlamay  gerektirmektedir. 

nternet ki isel ileti imde; telefon ve faks veya e-mail denilen e-mektup, me-
saj yollama biçimiyle; ayr ca kar l kl  telefon etme olay n n geli mesi ile ortaya 
ç kan görüntülü konferans sistemi eklinde ve eskiden kar l kl  telgraf yazd r-
man n geli mi  hali olan Messenger, cq ve Chat eklinde sohbet ortam  veya 
bilgi belge aktar m yolu olarak kullan lmaktad r. nsanlar Facebook, Twitter, 
MySpace, FriendFeed, LiveJournal gibi sosyal a lar üzerinden1 özel ya am-
lar n , duygu ve dü üncelerini payla ma açabilirlerken (bir yandan te hir, di-
er yandan da röntgencilik gibi ele tiriler de olsa da) yine internet üzerindeki 

bir çok ortamda payla t klar  duygu ve dü üncelerini “müstear/ takma ad/ nick 
name”lerle de anonimle tirebilmektedir. Örne in, kullan c lar n yaln zca 140 ka-
rakter kullanarak kendilerini ifade etme hakk  olan Twitter’in imdiden 110 milyon 
civar nda, Facebook’un ise yar m milyar  a k n üyesinin varoldu u (Türkiye’de 
Facebook üyesi 20 milyon civar d r) dü ünülürse, bu “sosyal medya”n n önü-
müzdeki y llarda ya am m z  ne kadar kapsayaca  konusunda daha rahat bir 
fikir sahibi olmak mümkündür.

Günümüz dünyas nda “temel insan haklar ”2 aras nda alg lanan internet, y nsal 
ileti imde önemli bir mecra halini alm ; internet gazetecili i, web siteler, bloglar, yaz l  

1 Sanal ortamda sosyal ileti im kurmaya yarayan a lara “sosyal a lar” (Social Networks) 
denilmektedir. Genellikle ortak özelliklerden (bölge, meslek, okul, hobi, vb.) hareketle 
yola ç kan, çok say da üyesi bulunan ve üyelerin birbirleri ile ilgili daha fazla bilgi edine-
bildikleri ortamlar olan sosyal a lar n yan nda, forumlar da bir tür sosyal a  olarak ta-
n mlanabilmektedir. Forumlar da, içerisinde yüzlerce ki inin belirlenen herhangi bir ba -
l k alt nda asenkron olarak tart ma yapabildi i, ki ilerin görü lerini ve bilgilerini kolayl kla 
payla abildi i sanal ortamlard r. Dolay s yla, forumlar n da yukar da bahsedilen sosyal 
a lar ile bu yönüyle ortak özelliklere sahip oldu u söylenebilir. http://www.guvenliweb.
org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri 

2 BBC’nin 26 ülkede 27 bin ki iyle yapt  ankete göre her be  ki iden dördü internet eri-
imini elektrik, su, kanalizasyon gibi bir ‘temel hak’ olarak tan mlad . Avrupa’da bu oran n 
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bas n n önüne geçmeye ba lam t r. nternet üzerinden radyo- televizyon yay nc l  
yak n gelecekte karasal ve uydu yay nc l n n da önünde, ucuz, h zl  ve s n rs z ol-
mas  dolay s yla imkânlar sunma potansiyelini ta maktad r. Yay nc l k olarak de er-
lendirilebilecek bu ileti im biçiminde kitap, dergi ve gazete içerikleri kullan c ya ula -
t r lmaktad r. Öte yandan “teksir etmekte” oldu u gibi ileti im listeleri ile herhangi bir 
mesaj ayn  anda binlerce, hatta milyonlarca ki iye ula t r larak kitlesel bir etki yara-
t lmaktad r. Keza, sinema ve müzik endüstrisinin üretimleri internet ortam nda oyna-
t lmakta ve televizyonlar gibi web camlarla canl  yay n yap lmaktad r.

Eskiden yüz yüze pazarlamada kullan lan katalogdan sat  metotlar  ise, 
imdi internetin en önemli pazarlama yöntemi haline gelmi tir. Çok geli tirilmi  

yöntemle ve mahalledeki bakkaldan veya Amerika’daki bir kitapç dan istenilen 
ürünü internet kullanarak sipari le temin mümkündür. Keza, kitaplar, dergiler, 
makaleler bilgisayar ekran na “indirilerek” okunabilmektedir. Teknolojinin geli -
ti i alanlarda müzik yap tlar , oyunlar ve bilgisayar programlar  gibi baz  ürünleri 
ki isel bilgisayarlara download edip kullanmakta veya bilgisayarla arama mo-
torlar  üzerinden bilgi toplama ve bilgi iletme eklinde çok çe itli hizmetler ya-
p labilmektedir. nsanlar, bankalara da gitmekten kurtulup; oturduklar  yerden, 
evlerinden, ofislerinden veya seyahat halinde iken elektronik bankac l k sistemi 
ile paralar n  ve di er yat r m araçlar n  kullanabilmekte3 ve de erlendirebilmek-

en yüksek ç kt  ülkeyse Türkiye (%90). GlobeScan’in BBC World Service için yapt  
ara t rma, internete serbest eri ime çok güçlü bir halk deste i oldu unu ortaya koydu. 
Ankete kat lan 27 bin ki inin yüzde 79’u “ nternet eri imi temel bir hak olarak kabul edil-
melidir” önermesine “Kesinlikle kat l yorum” ve “Büyük ölçüde kat l yorum” yan t n  verdi. 
Halen internet kullananlar aras nda internet eri iminin “tüm insanlar için temel hak” ola-
rak tan mlanmas n  do ru bulanlar n oran  yüzde 87 olurken, internet kullanmayanlar n 
yüzde 70’i internete ba lanma hakk n n olmas  gerekti ini söyledi. Dünyan n en yayg n 
internet kullan m na sahip ülkesi olan Güney Kore’de halk n yüzde 96’s , bunu bir ‘in-
san hakk ’ olarak tan mlad . Ara t rman n analiz raporunda, hükümetlerin halkta olu an 
bu talebi kar lama sorunuyla kar  kar ya kalacaklar  belirtildi. Uluslararas  Telekomü-
nikasyon Birli i hükümetlerin internet eri imini de yol, su, elektrik gibi temel altyap  ge-
reklili i olarak görmesi gerekti ini söyledi. Dünyada en az 1 mbps h z nda internet ba -
lant s n  bir ‘insan hakk ’ olarak tan mlayan ilk ülkeler Finlandiya ve Estonya olmu tu. 
Birle mi  Milletler de küresel internet ileti iminde s n rlar n kald r lmas , sansür uygula-
malar n n azalt lmas  ve herkese eri im sa lanmas  gibi hede er belirlemi  durumda.
http://www.ntvmsnbc.com/id/25066506/ (25.04.2010).

3 Türkiye Bankalar Birli i’nin üyesi bankalardan internet bankac l  hizmeti veren 26 ban-
kan n bilgilerinden olu an internet bankac l  raporuna göre, internet bankac l  yapmak 
üzere sistemde kay tl  olan ve en az bir kez ‘’login olmu ’’ toplam bireysel mü teri say s , 
Mart 2010 itibariyle 13 milyon oldu. Son bir y l içerisinde ‘’login olmu ’’ toplam bireysel 
mü teri say s  ise 7 milyon ki i olarak gerçekle ti. Ocak-Mart 2010 döneminde 5,4 milyon 
bireysel mü teri taraf ndan en az bir kez internet bankac l  i lemi yap l rken, bu miktar, 
toplam kay tl  bireysel mü teri say s n n yüzde 40’ n  olu turdu. Ayn  dönemde, aktif bi-
reysel mü teri say s nda bir önceki y l n ayn  dönemine göre 561 bin ki i, bir önceki 3 ay-
l k döneme göre ise 31 bin ki i art  ya and . nternet bankac l  yapmak üzere sistemde 
kay tl  olan ve en az bir kez ‘’login olmu ’’ kurumsal mü teri say s  ise Mart 2010 itibariyle 
1,5 milyon ki i oldu. Bunlar n yüzde 39’u Ocak-Mart 2010 dönemi içerisinde en az bir kez 
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tedir. Ayr ca internet, bir reklâm mecra  olarak yaz l  ve görsel medya ile yar -
r hale gelmi tir4. Pek çok ülkede devlet hizmetleri büyük ölçüde sanal ortamdan 

sunulmaya ba lanm t r. Home Office denilen ev i yerleri yayg nla makta; insanlar 
özellikle Büyük ehirlerin trafi inde büyük binalarda toplu olarak çal mak için i yer-
lerine uzun, zahmetli ve masrafl  ula m yöntemleri kullanmak yerine evlerinden 
sanal a lar üzerinden i lerini görmektedir. Sanal a lar üzerinden büro hizmetlerinin 
görülmesi özellikle büyük irketler ve kamu yönetimi aç s ndan vakit, h zl  ve ka-
liteli i  üretimi ve hizmetlerinin daha ucuz finansman  gibi önemli sonuçlar do ur-
maktad r. Hatta öyle ki, bili im teknolojisi yo un hizmet üretiminin i sizli i özellikle 
kamu yönetimindeki istihdam  daraltacak özellikler ta mas  dolay s yla bir ba ka 
boyutuyla tart lmaktad r. Ülkemizde de e- devlet hizmeti uygulamalar  önemli ge-
li meler kaydetmi tir. Bu çal ma içinde ayr  bir bölüm olarak anlat lmaktad r.

Bili im ortam nda, “siber/sanal alemde” durum bugün böyledir de, gelecekte ne 
olacakt r; hiç tasavvur ve tahayyül edenimiz var m  ?

Ku kusuz ki, gelecekte geli en teknoloji ve ilerleyen ve h zla dola an bilim/bilgi 
dolay s yla siber/sanal alem ve sa lad  imkanlar daha da büyüyecektir. 

Bugün teknolojik geli meler göstermektedir ki bilgisayar, televizyon, radyo, vi-
deo, müzik dinleme aletleri, sinema, kitap, gazete ve dergi gibi yay n araçlar  tek 
bir makinede bir arada bireye sunulabilecektir. Bu kitle ileti im arac  ayn  zamanda 
telefon, telgraf, faks ve di er ki isel ileti im olanaklar n  da kullan c lar na sunacak-
t r. nternete ba lanabilen televizyon kullan lmaya ba lanm t r. Büyük ve çok yer 
kaplayan pek çok elektronik araç, art k tek bir ince ekran üzerinde ve bir i lemci 
makinede toplanmaktad r. Klavye ve mouse (fare) uzaktan kumandal  cihaz haline 

i lem yaparken, son bir y l içerisinde ‘’login olmu ’’ kurumsal mü teri say s  709 bin ki i 
seviyesinde gerçekle ti. nternet bankac l  için kay t yapt ran ve en az bir kez ‘’login ol-
mu ’’ toplam bireysel ve kurumsal mü terilerin yüzde 40’  Ocak-Mart 2010 döneminde 
en az bir kez internet bankac l  i lemi yaparken, ayn  dönemde toplam aktif mü teri sa-
y s nda bir önceki y l n ayn  dönemine göre 587 bin ki i, bir önceki 3 ayl k döneme göre 
ise 32 bin ki i art  oldu. 2010 y l n n ilk çeyre inde internet bankac l  ile gerçekle tirilen 
11,8 milyon adet yat r m i leminin hacmi 70,5 milyar lira olurken, bir önceki çeyre e göre 
i lem hacminde 2,7 milyar lira tutar nda bir art a ula ld . Ayn  dönemde yat r m i lemleri 
d ndaki nansal i lemlerin toplam adedi 69 milyon, tutar  ise 163 milyar lira seviyesinde 
gerçekle ti. http://www.ntvmsnbc.com/id/25085473/ (27.04.2010)

4 Örne in, ngiltere’de ilk kez internette reklam harcamalar  televizyona verilen reklam 
harcamas n  geçti. Ülkede, televizyon reklamlar  yüzde 16.1 gerileyerek 1.64 milyar n-
giliz sterlini olurken, internete verilen reklamlar n toplam  yüzde 4.6 artarak 1.75 milyar 
sterline yükseldi. Birle ik Krall k nternet Reklâm Bürosu ile Price Waterhouse Coopers 
rmas n n ölçümlerine göre, 2009’un ilk yar s nda ülkede yap lan reklâm harcamalar -

n n toplam , 2008’in ilk yar s na k yasla yüzde 16 geriledi. Raporda “ekonomik durgun-
luk yüzünden reklâm harcamalar n n televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel mecra-
lardan dijital ortamlara kayd ” yorumu yap ld . nternet sitelerine verilen reklâmlar n 
yüzde 19’u teknoloji rmalar ndan gelirken, onu telekomünikasyon, nans ve e lence 
sektörleri izledi. http://www.ntvmsnbc.com/id/25005373/ (25.04.2005)
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gelmi tir. Nitekim; internetin insanlar n hayat ndaki yerini tesbit için yap lan ara t r-
malar n bulgular  art k insanl n interneti a acak bir ileti im modeli ç k ncaya ka-
dar internetten vazgeçemeyece ini ortaya koymaktad r5. 

Teknoloji merkezlerinin ve ara t rma geli tirme uzmanlar n n yeni hedefinde 
“ekran”  sanal hale getirmek yer almaktad r. Yani bilgisayardaki hard disk kutusu gibi 
bir ey, evin ya da i yerinin bir kö esinde duracak, istendi inde uzaktan kumanda 
dü mesine bas ld nda havada sanal bir ekran aç lacak ve bu ekran istenilen bo-
yutta kullanabilecektir. Telefon çal nca bu aletten havaya telefon görüntüsü çizilecek 
ve telefonla konu mak mümkün olacakt r. Bu ekran n bir kö esinde borsadaki ko-
u turma izlenirken, di er kö ede “Güney Afrika’da safari yapan karde le” görüntülü 

telefonla konu mak, di er yanda ise evden web cam ile yeni ald  giysileri göste-
ren “e lerle” ileti im kurmak imkân  do acakt r... Yine cep telefonlar ndan verilen bir 
komutla havada sanal ekran aç labilecektir. Bu ekran üzerinden foto raf kameras -
n n ayarlanmas  eklinde klavye görüntüsünü yine cep telefonundan masaya yan-
s tmak mümkün olacak; üstelik bütün bunlar için herhangi bir kabloya ihtiyaç duy-
madan saatlerce her tür ileti imi kurabilmek hayat n bir parças  haline dönü ecektir.

Bunlar bir fantezi veya kehanet midir? Ya da çok uç futürolojik ç kar mlar m d r? 
Ku kusuz ki hay r. Bundan 10 y l önce bile cep telefonlar n n bu denli yayg nla a-
ca n , ki isel bilgisayarlar n art k milyonlarla üretilece i, internetin insan hayat n  
bu kadar kapsayaca na dair acaba ne kadar fikir, öngörü sahibiydik? Milyonlarca 
sayfal k kütüphaneleri dolduracak bas l  materyaller, art k elektronik kütüphanelerde 
yer kaplamaks z n, istenilen bilgiyi uzun uzun aramalara gerek b rakmaks z n ula-

labilir olmaktad r. Milyarlarca sayfal k bilgi birikimlerine birkaç tu a dokunmakla 
eri ilebilmektedir. Örne in, yay n hayat nda 137 y l  geride b rakm  olan “Populer 
Science” dergisi, tüm say lar n n yer ald  ar ivini internete ta m t r. Bu ar ivin 
gözden geçirilmesi bile bilim ve teknolojinin hangi h zla geli ti ini görebilmek aç -
s ndan yararl  olacak, gelecek öngörüleri aç s ndan da ufuk aç c  olacakt r6.

5 BBC Dünya Servisi için aralar nda Türkiye’nin de bulundu u 26 ülkede yap lan bir ara -
t rmaya kat lan web kullan c lar n ço u internetin hayatlar na getirdi i de i ime olumlu 
bak yor. Ara t rmaya kat lanlar n yüzde 78’i, internetin kendilerine daha fazla özgürlük 
getirdi i hissine kap ld klar n  söylerken; interneti, bir eyler ö renmek için iyi bir alan ola-
rak görenlerin oran  yüzde 90. interneti kullanma gerekçeleri olarak da u hususlar  öne 
ç kar yorlar: Her tür bilgiyi bulma: % 47, leti im kurma: % 32, E lence kayna , olma: % 
12, Ürünleri-hizmetleri ara t rma: % 5, Ki isel pro l yaratma: % 3. Görü leri al nanlar n 
yüzde 51’i de, Facebook ya da MySpace gibi sosyal ileti im sitelerinde zaman geçirmek-
ten zevk ald klar n  belirtti. nternete yönelik bu büyük ilgiye kar n, ara t rma ayr ca çok 
say da web kullanc s n n baz  kayg lar n  da gözler önüne serdi. “ nternet, görü lerimi dile 
getirmek için güvenilir bir ortam de il” diyenlerin oran  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)

6 En eski ve halen en çok satan popüler bilim dergilerinden Popular Science, 137 y ll k ar-
ivini internete ta d . Google Books i birli iyle www.popsci.com/archives adresinde kul-

lan c ya sunulan binlerce sayfa içinde, özel arama motoru kullan larak sözcük veya söz-
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Hâlihaz rda gelinen teknolojik seviye ile görüntü ve ses iletilebilmektedir. Nite-
kim, IBM firmas , internetin bilgisayar kullanmadan bütün dünyada yayg nla mas n  
sa lamak amac yla konu an web (spoken web) üzerinde çal malar n  sürdürmek-
tedir. Konu an web, cep telefonu üzerinden ses etkile imi arac l yla insanlar n 
bilgiye eri mesini ve i lem yapmas n  sa lamay  hedeflemektedir. Yeni teknoloji, 
bilgisayar ve metin arabirimleri yerine cep telefonu ve sesin kullan m yla insanla-
r n ileti im yollar n  tamam yla de i tirmeyi amaçlamaktad r. Son geli melere bak-
t m zda koku iletiminin denendi ini ve neredeyse ba ar ld n  görmekteyiz. Yani 
görüntülü telefonda “annemiz ile konu urken”, mutfakta onun pi irdi i yeme in ko-
kusu da, “kulland  margarinin lezzeti de” telefonda iletiliyor olabilecektir. Yine içinde 
ekran bar nd ran bir gözlükle televizyon seyrederken vücuda tak lan baz  tellerle 
dokunma duygusunun ya at ld  deneyler yap ld n  biliyoruz.

Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) rakamlar na göre, ülkemizde yay nlanan peri-
yodik yay nlar n toplam say s  4208’dir. Yani ülkemizde günlük gazeteler dâhil her 
türlü haftal k, ayl k gazete ve dergilerin say s  budur (Dergiler %56.1’i). Bunlar n 
y ll k tiraj  ise toplamda 1.62 milyar civar ndad r (Gazete tirajlar : %94.6’s )7. Peki, 
herkesin “sanal matbaas n  kurup, sanal gazetesini, dergisini ç karma” imkan  bul-
du u sanal ortam nda ne kadar yay n bulundu unu tahmin edebiliyor musunuz? 
Ülkemizde, yaz l  bas n n y ll k toplam tiraj n n internet ortam ndaki günlük “t k”lar n 
bile çok gerisinde kald n  hiç dü ündünüz mü? Üstelik, ülkemizde her evde bilgi-
sayar olmad , hatta internet eri iminin bulunmad  gerçe ine ra men…

Ülkemizde 17,5 milyon sabit telefon, (2008)8 abonesi bulunmaktad r. TÜ K taraf n-
dan yay nlanan Hane halk  Bili im Teknolojileri Kullan m  ara t rmas na göre göre ha-

cük grubu baz nda arama yap labiliyor. Arama sonucunda bulunan makaleler, yan nda 
o makalenin yer ald  say n n kapa  ve yay n bilgileriyle s ralan yor. Dahas  görüntü-
lenen makalenin sayfalar , ilk yay nland  tarihteki ekliyle, hatta o zamanki reklam ve 
ilanlar da dahil olmak üzere görüntüleniyor. Her say  içinde de kelime baz nda arama 
yap labiliyor, bulunan kelimeler metinde sar yla i aretleniyor. lk say s  May s 1872’de 
yay mlanan Popular Science dünyan n en eski popüler bilim dergisi ünvan n  ta yor. 
E itimli kesim için geni  kapsaml  bir bilim dergisi olarak yola ç kan dergi, 10 y l sonra 
daha anla l r ve kitleleri kapsay c  bir yay na dönü mü tür. 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 insan n n makaleleri yer alm t r.http://www.ntvmsnbc.com/id/25066798

7 http://74.125.77.132/search?q=cache:JBcSS-4_0L8J:www.masalca.com/deniz-uzay-
cevre-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)

8 Türkiye ileti im sektörünün ana faaliyet alanlar  ve bu alanlara göre rma da l mlar  öy-
ledir: Sabit telefon: Bu alanda faaliyet gösteren 55 adet i letmeci bulunmaktad r. Pa-
zar n % 93’ü, Türk Telekom’un hâkimiyetinde bulunmaktad r ve toplam ciro büyüklü ü 
yakla k 7,7 milyar TL, sabit telefon pazar  ciro büyüklü ü ise 5,9 milyar TL’dir. Pazarda 
faaliyet gösteren alternatif i letmecilerin toplam pazar pay  ise % 7 olup bu rmalar n 
toplam ciro büyüklükleri 460 milyon TL’dir. nternet: Bu alanda faaliyet gösteren 10 adet 
i letmeci bulunmaktad r. Geni band internet Türkiye’de %98,3 oran nda ADSL teknolojisi 
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nelerin %38’inden fazlas nda nternet eri imi oldu u ve ADSL ba lant  tipinin %98’lik 
bir oran ile en tercih edilir ba lant  yolu oldu u belirlenmi tir. 2009 y l  içinde geni -
bant abone say s  2008’e göre 1 milyona yak n artm  ve 6.2 milyonu geçmi tir. Ül-
kemizde geni bant internet eri iminde kablo internete göre daha yayg n olarak kul-
lan lan ADSL hizmetini perakende bazda büyük ço unlukla TTNET sa lamaktad r. 
Hane halk  bili im teknolojileri kullan m na ili kin raporda nternet kullanan bireylerin 
%56’s n n oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için nterneti kullan-
d  belirlenmi tir. nternet kullanan bireylerin %88’den fazlas n n nternet üzerinden 
hiç mal veya hizmet sat n almam  olmas  dikkat çekmektedir. Kablo TV abone sa-
y s  2008 y l na göre de i memi  ve 1,15 milyon civar nda kalm t r9.

Öte yandan, Bakanlar Kurulu 19 Aral k 2008’de AB, Bilgi Toplumu ve Medya 
fasl n  da müzakereye açm t r. Bu fas lda Türkiye’nin üç ana konuda AB’ye 
uyumu gerekmektedir: Buna göre, Türkiye, mevzuat n  AB’nin elektronik ileti-
ime ili kin müktesebat  ile bilgi toplumu hizmetleri müktesebat na uyumlu hale 

getirecek,. gerekli pazar ara t rmalar n  yaparak ve AB müktesebat na uyumlu 
yetkilendirme süreciyle, sektördeki hakim operatörlere kar  rekabet ortam n  
sa layacak önlemleri alacak, elektronik ileti imde AB müktesebat na uyumu 
ve telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurulu un saydam, öngörülebi-
lir ve ba ms z i leyi ini sa layabilecek idari kapasiteyi olu turacakt r. Üniver-
sitelerin ve Ulusal Yarg  A  Projesinin (UYAP) kendi geni bant a lar  bulun-
maktad r. e-Sa l k giri imi veri al  veri i için kendi a n  kurmay  önermektedir. 

ile sa lanmaktad r Kablo internet kullan m oran  AB’de %15,3 iken Türkiye’de sadece 
%1,13’tür. Türk Telekom’un sahibi oldu u TTNet pazar n %92,8’ine, alternatif i letmeciler 
%5,9’una, Türksat ise %1,3’üne sahiptir. Bu alandaki toplam ciro büyüklü ü yakla k 1,8 
milyar TL’dir.GSM: Bu alanda 3 irket faaliyet göstermektedir. Bu rmalar n toplam ciro 
büyüklü ü ise 12,2 milyar TL’yi bulmaktad r.Kablo TV: Bu alanda 1 irket faaliyet göster-
mekte olup, pazar n tamam na hâkim olan bu rman n ciro büyüklü ü yakla k 100 mil-
yon TL’dir. Bkz. www.tuketiciler.org/images/File/iletisim_Raporu_hsk.DOC (26.04.2010)

9 27 Eylül-1 Ekim 2009 tarihleri aras nda gerçekle tirilen 10. Ula t rma uras  kapsam nda, 
Haberle me Sektörü ana ba l  alt nda, 2023 y l na kadar gerçekle tirilmesi planla-
nan ve Bili im Teknolojilerini de ilgilendiren hede er ele al nm t r: Bu kararlar n 
bir k sm  öyledir: Bili im sektörünün 160 milyar dolara, geni bant abone say s n n 
2013’te 12 milyona, 2023’te 30 milyona ula mas . Ülke genelinde ber optik a n n 
kurulmas  ve Türkiye’nin bölge ülkeleri aras nda ber kesi im noktas  (hub) olmas . Eve 
kadar ber ve geni bant kablosuz eri im teknolojilerinin yayg nla t r lmas . Uçtan uca IP 
ve IPv6 uygulamalar na yönelik düzenlemelerin yap lmas . Uluslararas  bili im irketle-
rinin Ar-Ge merkezlerinin Türkiye’de kurulmas n n sa lanmas  amac yla bili im vadisi 
OSB projesinin gerçekle tirilmesi. Mobil terminal cihazlar  üretimi ve söz konusu cihaz 
ihracat n n ithalat  geçmesi. Türkiye’nin Avrupa’n n ça r  merkezi üssü olmas . Serti -
kasyon verecek laboratuarlar n faaliyete geçirilmesi.Türkiye’nin 2023 y l nda küresel B T 
pazar nda söz sahibi en az bir ulusal irkete, en az bir ulusal markaya, tasar m ve stan-
dard yla bize ait en az bir ulusal ürüne sahip olmas . Kamu kurumlar n n yapt klar  al m-
larda ve düzenlemelerde Ar-Ge’yi te vik edecek önlemlerin uygulanmas . Ki isel veri-
lerin yasad  ve kötü amaçl  kullan m n  önleyecek düzenlemelerin geli tirilmesi. 

 http://www.tbd.org.tr/resimler/ekler/56f391937dfd439_ek.pdf (26.04.20109
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nternet hizmetlerinin sa lanmas nda rekabetin artmas , yerel a n payla ma 
aç lmas  ve (Wi-MAX gibi) yeni teknolojilerin lisans almas  internet eri imini art ra-
bilir ve maliyetleri dü ürebilir. nternete ülke çap nda ucuz eri im nternet kullan -
m n  kolayla t r r. Birçok ülke nternetin yayg nla t r lmas n  ve vatanda  ve i letme-
ler taraf ndan kullan m n  bilgi toplumunun geli tirilmesinde ulusal düzeyde stratejik 
bir hedef olarak görmü  ve h zl  geli meyi te vik için farkl  teknolojiler, lisanslama 
yöntemleri ve kamu-özel kesim ortakl klar m kullanan stratejiler geli tirmi lerdir.

nternet bir kamu mal  olarak de erlendirilebilece inden ve hem ekonomik ve 
sosyal kalk nma hem de daha aç k, hakkaniyetli ve eri ilebilir bir toplum için ge-
rekli oldu undan, devletlerin ülke çap nda nternet eri imini te vik etmesi için sa -
lam gerekçeleri vard r. Rekabetçi bir özel sektörün e-ticareti kullanabilecek kapa-
siteyi geli tirmesi gereklidir. nternet kullan c  say s n n azl  e-ticaretin geli imini 
yava lat r. Ba lant  ücretlerinin yüksekli i, altyap n n yayg nla t r lmamas  ve Internet 
üzerinden sunulan içerik ve hizmetlerin geli memesi de kullan c  say s n n artma-
s n  engeller. 2009 sonu itibariyle Dünya nternet kullan c  say s  1.668.870.408’dir. 
Tahmini Dünya nüfusunun 6.767.805.208 oldu u dikkate al nd nda Dünya nter-
net kullan m oran  (penetrasyon) %24,7’dir. 2000-2009 y llar  aras nda Dünya in-
ternet kullan c  say s nda %362,3‘l k art  olmu tur. A a daki tablo ve grafiklerde 
dünya üzerindeki internet kullan c lar n n ve penetrasyon oranlar n n k talara göre 
da l m  verilmektedir.

Tablo 1: Dünyada İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri
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Afrika 991.002.342 4.514.400 65.903.900 6.7 1.354 9 3.9

Asya 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

Latin Amerika 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

Kaynak: Telekomünikasyon leti im Ba kanl  (T B)
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K talara göre internet kullan c  say s  itibariyle % 42,2 ile Asya K tas  ilk s rada, 
% 24,1 ile Avrupa ikinci s rada bulunmaktad r. nternet kullan c  say lar na ülke-
lere göre bak ld nda Çin yakla k 298 milyon kullan c  ile ilk s ray  almaktad r. 
ABD’deki kullan c  say s  ise yakla k 227 milyondur. Bu iki ülke dünya internet nü-
fusunun üçte birini olu turmaktad r. A a daki tabloda internet kullan c  say lar na 
göre ilk 20 ülke verilmektedir.

Tablo 2: Dünyada İnternet Kullanıcı Sayısına Göre İlk 20 Ülke

Kaynak: Internet World Stats

Yukar da tabloda yer alan 20 ülke dünya internet kullan c lar n n %76,8’ini olu -
turmaktad r. Ancak, bu ülkelerin internet penetrasyon oranlar  ortalamas 10 %28,6 
düzeyindedir. En fazla internet kullan c s n n oldu u Çin’de bile penetrasyon oran  
%22,4’dür. nternet penetrasyon oran n n en yüksek oldu u ülke %76,1 ile Gü-
ney Kore’dir.  Di er yandan, OECD ülkeleri’nde geni bant11 aboneli ine ili kin ve-
riler de öyledir:

10 Penetrosyon: Bir co ra  bölgede bir ürünün veya promosyonun ki ilere ula m yüzdesi. 
Burada penetrosyon oran : toplam aboneli in nüfusa bölümü, anlam na kullan lmaktad r.

11 Geni bant kavram , yüksek h zl  internet ba lant s n  ifade etmek için kullan lmaktad r. 
Geni bant kavram  içinde yer alan belli ba l  eri im türleri olarak DSL (Say sal abone 
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Tablo3: OECD Ülkelerinin Genişbant Abone Sayıları, 2008

S ra Ülke Geni bant abone say lar

1 ABD 77.437.868

2 Japonya 30.107.327

3 Almanya 22.532.000

4 Fransa 17.725.000

5 ngiltere 17.725.660

6 Kore 15.474.931

7 talya 11.283.000

8 Kanada 9.577.648

9 spanya 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: T B

Türkiye OECD Ülkeleri aras nda geni bant abone say s  itibariyle 12. s rada 
yer almaktad r. 

hatt ), kablo, ber optik ve kablosuz (sabit telsiz eri im hizmetleri, uydu, 3G, wimax ve 
wi-  gibi) teknolojiler say labilir. Geni bant ile internetin kullan ld  alanlar ve kullan lma 
yo unlu u da artacakt r. Geni bant kullan m ; e itim, gelir, ya , cinsiyet ya da eri im 
yeri gibi sosyo-ekonomik özelliklere göre de i iyor. Genç, yüksek ö renimli, gelir sevi-
yesi yüksek erkekler genel olarak internet eri imini daha s k ve farkl  sanal faaliyet tür-
leri için kullan yorlar.

 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 (%)

nternet üzerinden özel kullan m 
için ürün veya hizmet sat n alan 

veya sipari  veren 16-74 ya  
aras ndaki bireyler (%)

Ya  16-24 Ya  16-74 Toplam Erkek Kad n
EU27 73 48 37 40 34
Belçika 77 56 36 41 30
Bulgaristan 63 31 5 5 4
Cek C. 62 34 24 27 21
Danimarka 88 72 64 66 61
Almanya 80 55 56 60 53
Estonya 88 54 17 16 17
rlanda 58 40 37 37 36
Yunanistan 57 27 10 13 7
spanya 68 39 23 26 20
Fransa 69 50 45 46 43
Italya 70 40 12 16 9
Güney K br s R .Y. 61 34 16 20 13
Latvia 83 47 19 19 19
Litvanya 82 43 8 9 8
Luxembourg 83 71 58 65 52
Macaristan 74 46 16 17 15
Malta 81 45 34 39 29
Hollanda 90 73 63 66 59
Avusturya 70 48 41 46 36
Polonya 77 39 23 26 21
Portekiz 71 33 13 15 11
Romanya 41 19 2 2 2
Slovenya 82 47 24 25 23
Slovakya 78 49 28 29 27
Finlandiya 87 68 54 54 53
sveç 87 73 63 65 61
ngiltere 83 60 66 70 62
H rvatistan 73 37 10 11 9
Makedonya 69 37 3 3 2
zlanda 94 82 44 45 42
Norveç 89 76 70 74 65
S rbistan 36 25 5 6 3

Kaynak: EUROSTAT
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Tablo 5: AB Ülkelerinde Girişimlerin İrternet Erişimi ve E-Ticaret-Girişimler 

Tarafından Gerçekleştirilen İnternet Erişimi ve Genişbant Bağlantısı, Ocak-2009 (%)
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EU27* 93 82 Luxembourg 96 87

Belçika : : Macaristan 87 74

Bulgaristan 83 68 Malta 94 93

Çek C. 95 77 Hollanda 96 86

Danimarka 98 82 Avusturya 98 76

Almanya 97 88 Polanya 90 58

Estonya 95 86 Portekiz 93 82

rlanda 91 76 Romanya 72 40

Yunanistan 89 81 Slovenya 96 85

spanya 95 93 Slovakya 98 78

Fransa 96 92 Finlandiya 100 94

talya 94 83 sveç 95 88

Güney K br s 88 82 ngiltere 91 85

Latvia 87 61 H rvatistan 95 72

Litvanya 95 57 Norveç 97 88

Belçika verileri yetersiz olduğundan kullanılmamıştır.

Kaynak: EUROSTAT

2009 y l  sonu itibariyle Türkiye’de yakla k 6,4 milyon internet abonesi bulun-
maktad r. Adrese Dayal  Nüfus Kay t Sistemine göre 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla 
Türkiye nüfusu 71.517.100 ki idir. Nüfusun 35.901.154’ünü erkek, 35.615.946’s n  
ise kad nlar olu turmaktad r. Türkiye’de ortalama hane halk  büyüklü ünün dört ci-
var nda oldu u dü ünüldü ünde, yakla k 18 milyon hanehalk  bulunmaktad r. Ad-
rese Dayal  Nüfus Kay t Sistemi verilerine göre 16-74 ya  gruplar  aras ndaki nü-
fusumuzun büyüklü ü yakla k 50 milyondur.

2009 y l nda gerçekle tirilen Hane halk  Bili im Teknolojileri Kullan m Ara t r-
mas  sonuçlar na göre hanelerin % 30,0’  nternet eri imine sahiptir. nternet eri-
imi olmayan hanelerin % 30,1’i evden nternete ba lanmama nedeni olarak nter-

net kullan m na ihtiyaç duymad klar n  belirtmi lerdir. ADSL % 85,6 ile Türkiye’de 
kullan lan en yayg n nternet ba lant  türüdür.
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Tablo 6: Hanelerde İnternet Kullanımı Göstergeleri, 2007-2009.

T e me l göste rge le r,  2007 - 2009
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16 - 74 yaþ grubu bireylerde

bilgis ayar kullaným oraný

16 - 74 yaþ grubu bireylerde

internet kullaným oraný

%

2007 (*) 2008 (*) 2009

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

Kaynak: TÜ K.

Ara t rma sonuçlar na göre 16–74 ya  grubundaki bireylerde bilgisayar ve n-
ternet kullan m oranlar  s ras yla erkeklerde % 50,5 ve % 48,6, kad nlarda % 30,0 
ve % 28,0’d r. Bireylerin % 35,6’s  bilgisayar, % 34,0’  nternet kullanm t r. Bilgisa-
yar kullanan bireylerin % 61,2’si bilgisayar , nternet kullanan bireylerin % 59,3’ü ise 
nterneti hemen hergün kullanm t r. Bu dönemde, bilgisayar kullan lan yerler; % 
65,1 ile ev, % 32,0 ile i yeri, % 21,1 ile nternet kafe, nternet kullan lan yerler ise; 
% 57,6 ile ev, % 32,4 ile i yeri, % 24,1 ile nternet kafe olarak s ralanmaktad r.

Bilgisayar ve nternet kullan m oranlar n n en yüksek oldu u ya  grubu 16–24 
ya  grubudur. Bu oranlar tüm ya  gruplar nda erkeklerde daha yüksektir. E itim 
durumuna göre incelendi inde ise yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlar  en yük-
sek bilgisayar ve nternet kullan m oranlar na sahiptir.

Anket uygulama dönemindeki i gücü durumu dikkate al nd nda, i veren-
lerde bilgisayar ve nternet kullan m oranlar  s ras yla % 67,8 ve % 66,1 iken, üc-
retli ve maa l  çal anlarda % 58,6 ve % 56,8’dir. Ayn  oranlar i sizlerde s ras yla 
% 43,2 ve % 41,6’d r. 

nternet kullanan bireylerin % 72,4’ü e-posta göndermek-almak, % 70’i ga-
zete ya da dergi okumak, % 57,8’i sohbet odalar na mesaj ve anl k ileti gönder-
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mek, % 56,3’ü oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için nterneti 
kullanm t r. 

nternet kullanan bireylerin ki isel kullan m amac yla internet üzerinden mal 
veya hizmet sipari i verme ya da sat n alma oran  % 11,8’dir. Sipari  verme ya da 
sat n al n en son yap ld  zamana göre % 5,8’i son üç ay içerisinde, % 2,7’si üç 
ay ile bir y l aras nda, % 3,3’ü ise bir y ldan uzun süre önce gerçekle tirilmi tir. n-
ternet kullanan bireylerin % 88,2’si ise nternet üzerinden hiç mal veya hizmet si-
pari i vermemi  ya da sat n almam t r. Son 12 ayda nternet üzerinden mal veya 
hizmet sipari i veren ya da sat n alan bireyler en fazla elektronik araç (cep tele-
fonu, kamera, TV, DVD oynat c  v.b) alm lard r. 

Tablo 7: Türkiye’de İnternet Aboneleri Sayısı (2009)

2008 2009

ADSL 5.009.135 6.057.986

Kablo internet 43.072 114.264

ISDN 15.719 15.211

Uydu 6.884 7.117

Mobil internet - 218.812

Toplam 5.074.810 6.413.390

Kaynak: T B. 

Giri imlerde bilgisayar kullan m ve nternet eri imine sahiplik oranlar  2009 y l  
sonu itibariyle s ras yla %90,7 ve %90,7’ye yükselmi tir. nternet eri imine sahip 
giri imlerin web sayfas na sahiplik oranlar  2008 y l  Ocak ay nda %62,4 iken 2009 
y l  sonunda %58,7’a dü mü tür.

2009 y l  Ocak ay nda nternet eri imi olan giri imlerde en çok kullan lan nter-
net ba lant  tipi %94,6 ile DSL (ADSL, vb.)’dir.

2008 y l  Ocak ay nda, nternet eri imine sahip giri imlerin %77,6’i nterneti “ban-
kac l k ve finansal hizmetler” için ve %33,4’ü “e itim ve ö retim” için kullanmaktad r. 
2009 sonunda nternet eri imine sahip giri imlerin %76,3’ü nterneti “bankac l k ve 
finansal hizmetler” için ve %31,6’s  “e itim ve ö retim” için kullanmaktad r.

2009 y l  Ara t rmas  sonuçlar na göre 2007 y l nda web sayfas na sahip olan 
giri imlerin, bu sayfalar üzerinden sunduklar  hizmetler s ras yla %77,9 ile “ürün 
kataloglar na ve fiyat listelerine eri imi sa lamak”, %44,5 ile “giri im taraf ndan 
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üretilen ürünlerin pazarlanmas ” ve %28,4 ile “sat  sonras  destek hizmetleri 
sa lanmas ”d r. 

Giri imlerin 2008 y l  Ara t rmas  sonuçlar na göre 2007 y l nda kamu kurum 
ve kurulu lar  ile ileti imde nterneti kullanma oran  %68,8’dir. Ara t rmada “bilgi 
almak” amac  ilk s rada yer al rken, bunu “form almak (indirmek)” takip etmekte-
dir. Kamu kurum ve kurulu lar  ile ileti imde nterneti kullanmayan giri imlerin be-
lirtti i en önemli neden yüz yüze görü meyi tercih etmeleridir.

2008 y l  Ara t rmas  sonuçlar na göre 2007 y l nda nternet eri imine sahip gi-
ri imlerin %17,4’ü bili im teknolojileri ile ilgili bir güvenlik problemi ile kar la m -
t r. 2008 y l  Ocak ay nda bilgisayar kullan lan giri imlerin %12,5’u bili im uzman  
istihdam etmi tir. 2008 y l  Ara t rmas  sonuçlar na göre 2007 y l nda nternet eri i-
mine sahip giri imlerin % 15.4’ü nternet üzerinden sipari  vermekte iken, % 9.4’ü 
ise internet üzerinden sipari  almaktad r12.

Tablo 8: Girişimlerde Yıllara Göre Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web 

Sayfası Sahipliği

Kaynak: TÜ K

12 Bkz. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (28.04.2010). TÜ K 
Haber Bülteni Say :202, 20 Kas m 2009.
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Devlet, okul kaynaklar n n toplum taraf ndan kullan m  yoluyla daha fazla eri-
im sa lamak, rekabeti ve kamu-özel kesim ortakl klar n  art rarak eri im maliyet-

lerini dü ürmek gibi çe itli çabalarla internet kullan m n  yayg nla t rmay  amaçla-
maktad r. 

Vatanda lar n çevrimiçi olmas n  amaçlayan di er çabalar, Türkçe içeri i art r-
mak ve daha yüksek de erli e-hizmetler sunmak gibi nternet kullanma iste ini art-
t rmaya yöneliktir. Ancak, internet kullan m ndaki de i me h z n n yava l , say sal 
uçurumu azaltmak için daha fazla çaban n gerekti ini göstermektedir.

Di er yandan, dünyadaki internet kullan c lar n n günümüzdeki tahmini say s n n 
1 milyar 750 milyonu, bir günde gönderilen elektronik postalar tahmini toplam say -
s n n 150 milyar , Bir günde internet ortam na eklenen bloglar :305 bini, Google’da 
bir günde yap lan aramalar :1 milyar 600 bini buldu unu da belirtmeliyiz13.

Yukar daki tablolardan da görülece i üzere, internet kullan m  gerek ülkemizde 
gerek dünyada giderek çok daha yayg nla makta, kullan m alan n  geni letmekte, 
günlük hayat n ak nda bulunan her konuda interneti ili kilendirmek mümkün ol-
maktad r. nternetin ülkemizde AB ülkelerine göre daha az yayg n bir kullan m ala-
n nda bulunmas  elbette ki do al kar lanmal d r. Ancak, y llar itibariyle kullan m-
daki art  da gözden uzak tutulmamal d r.

K sacas , günümüz dünyas nda internet gittikçe yayg nla maktad r. nternet, 
hayat m zdaki bu kapsay c  yeri ile insanl k aç s ndan “tekerlek” ve “ate ” kadar 
önemli bir bulu  olmu tur, dersek herhalde abartm  olmay z… uras  muhakkak 
ki, internet ile yak n gelecekte Ivan Goncharov’un roman ndaki “Oblamov” gibi hiç 
evden ç kmadan tüm dünyay  kucaklayabilece iz. O hayal dünyas nda bunu ya-
p yordu, biz nternet kullanarak yapaca z.

Ancak internet kullanmak göründü ü kadar sadece kolayl klar getiren ve hiç 
sorunu olmayan bir i  de ildir. Bu “i ” gerçekten çok ciddi tehlikeler de içermek-
tedir. 

Sözgelimi, internet ortam nda bir yaz y  görüp, “öfkelenir” ve interaktif ortamda, 
yaz n n alt na bir yorum yapars n z ancak Türk Ceza Kanunu’na göre suç olu tu-
ran bir fiilden ötürü yarg lanabilirsiniz. Ya da sanal bir al veri  sitesinden CD al-
d ktan sonra, ertesi gün internet korsanlar  taraf ndan kredi kart n zdan 3000 do-
lar para çekildi ini görürsünüz. Bilgisayar n zda çok gizli bir proje geli tirirsiniz, siz 
bundan milyon dolarlar kazanmak için birileri ile görü ürken bakars n z ki, bir gece 
bilgisayara giren “virüs” ile kopyalanan o proje ba kalar  taraf ndan yap lm  ve si-
zin hedefledi iniz milyon dolarlar  internet korsanlar nca kazan lm  veya sinema 
sanatç s  k z arkada  ile ya ad  bir fanteziyi cep telefonuna kaydeden sporcu-

13 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/03/100308_bbc_poll.shtml (27.04.2010).
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nun yapt  gibi, ili kileri bitti inde “o an  hat rlatmak” için tan d , tan mad  her-
kese maille yollayanlara da rastlamak mümkündür…

Öte yandan interneti düzenlemek gerçekten çok büyük zorluklar içermekte-
dir. Bunlar n ba nda üphesiz ki, internetin bir mekânla s n rl  olmamas  gelmek-
tedir. Suç söz konusu oldu unda genel olarak bilgisayar n veya servis sa lay c -
n n oldu u mekân dikkate al nmaktad r. Ancak, bu durum bilgisayar n sahibinin 
suç i ledi i anlam na da gelmeyebilmektedir. Di er yandan kimliklere ili kin ciddi 
bir sorun vard r ki, özellikle anl k ileti im sa layan programlarda, chat odalar nda, 
messengerde, ki iler gerçek kimliklerini, ya lar n , cinsiyetlerini birbirlerinden gizle-
yerek veya istedikleri gibi aktararak ileti im kurabilmektedir. Yine 18 ya n alt nda 
oldu u halde üstünde oldu unu söyleyerek ya na uygun olmayan internet ortam-
lar na eri en çocuklar da olabilmektedir. nternet ortam ndan fikir ve sanat eserleri 
korsanl , tüketicinin yan lt lmas n , aldat lmas n  beraberinde getiren organizas-
yonlar art k s kl kla rastlad m z fiiller halini alm t r.

Bu kitap, internetin giderek yayg nla an bu kullan m alanlar nda ortaya ç ka-
bilecek sorunlara kar  hukuki yollar n irdelenmesi maksad yla kaleme al nm t r. 
Öncelikle, internet alan na ili kin kavramlar üzerinde durulmakta, akabinde internet 
suçlar , siber veya sanal suçlar dedi imiz hususlarda ulusal ve uluslar aras  yak-
la mlara gönderme yap larak ülkemizdeki bürokratik yap , mevzuat ekillenmesi 
ve hayat n her alan nda internet yoluyla i lenen/ i lenmesi muhtemel suçlara yö-
nelik Türk hukuk düzenlemeleri aktar lmaktad r.
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I. Bölüm 

İnternetin Tarihi Gelişimi ve 
Ülkemizdeki Kamusal İlişkiler

A. İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BAZI KAVRAMLAR

Bilgisayarlar n, çe itli yöntemlerle birbirine ba lanabilir hale gelerek bilgisayar 
a lar n  olu turmaya ba lamas , bili im teknolojisinin dünyada bilginin küreselle -
mesini ve kendisini daha h zl  üretmesini ve dönü türmesini sa layan bir geli me 
olmu tur. Ku kusuz ki, teknolojik geli meleri tetikleyen en önemli olay, dünya ça-
p ndaki küçüklü büyüklü bilgisayar a lar n n kurulmas  ve varl  de il, bütün bilgi-
sayar a lar n  kapsayan genel bir a  olan “ nternet”in tesis edilmesi olmu tur.14

nternet, birden fazla haberle me a n n (network), birlikte meydana getirdik-
leri bir ileti im ortam d r. Bu ileti im a lar , bilgisayarlar ile örülmü tür. Yani, inter-
net bilgisayarlar aras nda kurulmu  bir haberle me a d r. nternet, ki ilerin dünya 
üzerinde birbirleri ile çok geni  amaç ve içerikte ileti im kurmalar n , bilgi al ve-
ri inde bulunmalar n  sa layan ortak ileti im alt yap s d r.15 Ancak, internet dün-
yadaki bilgi a lar n n tamam  olmay p, dünya çap nda çok say da bilgisayara ve 
bilgisayar a lar na ba lant  kurabilen ve bunu dünya çap nda kabul edilen bilgi 
a lar  protokolüne (TCP/IP) ba l  olarak, özel bir a  mimar n n tan nmas  vas ta-
s yla gerçekle tirerek bilgiye eri im sa layan bir bilgi a d r.16 Belli bir merkezi ol-
mayan, geni  seviyede planlanm  hiyerar ik bir yap s  bulunmayan küresel bir a  

14 Hatice Ak nc , A. E. Al ç, C. Er; Türk Ceza Kanunu ve Bili im Suçlar , nternet ve Hu-
kuk, Der: Ye im M. Atamer, stanbul, 2004.s.166.

15 Volkan S raba , nternet ve Radyo Televizyon Arac l yla Ki ilik Haklar na Tecavüz ( n-
ternet Rejimi) Adalet Yay nlar , Ankara, 2003.s.522.

16 Yavuz Kaplan, nternet Ortam nda Fikri Haklar n Korunmas na Uygulanacak Hukuk, 
Seçkin Yay nevi, Ankara, 2004, s.33.
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yap s  olarak da nitelendirilen17 internet, ki ilerin dünya üzerinde birbirleri ile çok 
geni  amaç ve içerikte ileti im kurmalar n , bilgi al p vermelerini sa layan bir ortak 
haberle me altyap s  olarak dünya yüzünde gerçekten h zla yayg nla m t r.18 n-
ternet sözcü ünde yer alan “net” ifadesi bilgisayar a  anlam na gelmektedir. Bu 
a lar n birbirleriyle ba lant  kurmalar  ile geli en bir “A  Sistemi” ortaya ç kmakta-
d r. Bu a  sistemi arac l yla ileti im kuran milyonlarca bilgisayar birbirlerine ha-
ber ve bilgi iletmektedir19. Bu a , ortamda yer alan her türlü bilgiye ula m kolayl  
sa lad  gibi, dünyan n farkl  yerlerindeki kullan c lar n birbirleriyle ileti im kurma-
lar na imkân sa lam t r.20

Günümüzde ki ilerin birbirleriyle yaz l , sesli ve görüntülü olarak ileti im ku-
rulabildi i ki isel ve kitle ileti im yöntemlerinden en önemli ve yayg n olarak kul-
lan lanlar ndan birisi de internettir. Ama öncelikle internet için söylenmesi gere-
ken husus bir bili im sistemi oldu udur. Geni  anlamda bili im sistemi, bilgi ve 
verileri otomatik olarak i leyen bir sistemdir. Milattan önce sayma i lemine ya-
rayan abaküs ile ba lay p 1800’lü y llarda hesap makinelerinin geli tirilmesi ile 
ortaya ç kan bilgisayar 1945’lerde askeri amaçlarla geli tirilmi ; 1970’lerden iti-
baren ise haf zas n n yükselmesi ve i lem h z  ile art k vazgeçilmez bir tekno or-
gan olmu tur.

nternetin tarihçesine bakt m zda askeri amaçlarla Amerika Birle ik Devlet-
leri (ABD) taraf ndan geli tirildi ini görmekteyiz. 1957 y l nda Sovyetler Birli i’nin 
Sputnik uydusunu uzaya göndermesinin ard ndan Amerika, ortaya ç kacak bir sa-
va  veya kar kl k halinde Dünyan n çe itli yerlerine yerle tirilmi  sava  sistem-
lerini bir bilgisayar a  ile yönetme karar  vermi tir. Bu do rultuda merkeze ba-

ml l  olmayan ayr  ayr  çal abilen bilgisayarlardan olu an bir a  kurulabilmesi 
hedeflenmi tir. Bu amaçla Savunma Bakanl ’nda ARPA isimli bir birim olu turul-
mu  ve bu birim baz  askeri projelerin birbirinden uzakta olan bilgisayarlar n bir-
birine ba lanmas  yoluyla desteklenmesi üzerine çal malara ba lam t r. Önce 
ABD’nin California ve Utah eyaletleri aras nda dört ayr  merkez aras nda 1969 y -
l nda bilgi transferi gerçekle tirilmi , sonra bu model geli tirilerek ARPANET isimli 
askeri bir bilgisayar a  kurulmu tur. ARPANET’e ba l  bilgisayarlar fark  tipte ol-
duklar  için TCP/IP ad  verilen bir dil geli tirilerek bu bilgisayarlar aras nda ileti im 
kurmaya ba lanm t r. 1980 y l nda TCP/IP protokolü sivil kullan ma da aç lm t r. 
Bilgisayarlar aras nda ileti im sa layacak bu ortak dilin sivil hayatta kullan lmas  
aç lmas  sonucu 1980’li y llarda ngiltere ve Japonya gibi ülkelerdeki bilgisayarlar 
birbirleriyle ileti ime geçebilmi lerdir. 1989 y l nda Cenevre’deki bir ara t rma mer-

17 Ali Karagülmez, Bili im Suçlar  ve Soru turma Kovu turma Evreleri, Seçkin Yay nlar , 
Ankara 2005., s.36.

18 Sait Güran, Teoman Akünal, Koksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, 
Önder Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, stanbul, 2000, s.11.

19 Hasan S nar, nternet ve Ceza Hukuku, stanbul, 2001 s.21 
20 Murat Önemli, nternet Suçlar yla Mücadele Yöntemleri, (yay mlanmam  yüksek lisans 

tezi) TODA E, Ankara, Nisan 2004, s.9.
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kezinde World Wide Web (www) geli tirilerek internet kullan c lar n n birbirleriyle 
daha rahat ileti im kurmalar  sa lanm , 1990 y l nda ise World Wide Web’in da-
yand  en temel dosya protokolü olan Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) ge-
li tirilmi tir. Özel sektör kurulu lar n n 1990’l  y llarda kendi a lar n  geli tirmeleri 
sonucu internet askeri ve resmi kurumlar n yönlendirmesinden ç km  günümüz-
deki halini alm t r.21 

nternetin daha iyi anla labilmesi için öncelikle bilgisayardan ba layarak en çok 
kullan lan baz  kavramlar  u ekilde tan mlayabiliriz. 

Bilgisayar, kullan c lardan ald  verilerle aritmetik ve mant ksal i lemleri ya-
pabilen ve yapt  i lemlerin sonuçlar n  saklayabilen, saklanan bilgilere istenildi-
inde ula labilen elektronik bir makinedir. Bir ba ka ekilde de, uzun ve karma k 

hesaplar  dahi büyük bir h zla yapabilen, lojik (mant ksal) ba lant lara dayal  karar 
verip, i lem yürüten “makine” olarak tan mlanabilir.22

Veri, bili im sistemlerinin en temel birimidir. Bili im sistemlerinin amac , veriyi 
saklamak, i lemek ve sonuç ç karmakt r. Veri, bilgilerin belirli bir formata dönü -
türülmü  halidir23. Ba ka bir tan mla “...bilgisayar taraf ndan ileti im, aç klama ve 
i lem amac yla herhangi bir amaç, konu, durum, ko ul, fikir ya da di er unsur-
lar  aç kla mak için (ve) say lar , harfleri, simgeleri belirtmek üzere kullan lan genel 
terim”dir.24 Veri; her türlü bilginin, bilgisayar n i lem yapabilece i, sonuçlar üretebi-
lece i, saklayabilece i ve gerekti inde yeniden okuyabilece i ekilde say sal bi-
rimlere dönü türülmü  halidir.25

Bilgisayar program , bir bilgisayar sisteminin özel bir i lem veya görev yap-
mas n  sa layacak düzene konulmu  komut dizilimidir. Bir ba ka tan mla, Bilgisa-
yar n çal mas n n temelinde i letim sistemi ad  verilen ve bilgisayar n çal abil-
mesi için gerekli veriler, komutlar ve dosyalar  içeren ana program vard r. Bilgisayar 
aç ld  zaman harekete geçen ve otomatik olarak yüklenen dosyalar ve komut-
lar, kullan c n n bilgisayarda i lem yapabilmesini sa layan zemini olu tururlar. le-
tim sistemine bilgisayar n ruhu diyebiliriz. Dos, Windows, Linux, Zenix gibi farkl  
i letim sistemleri mevcuttur. letim sistemi de temelde bir bilgisayar program d r 
ve bilgisayar n hangi durumda nas l davranmas  gerekti ini bildiren komutlar içe-
rir. Bilgisayar komutlarla hareket eder, Bilgisayar programlar  da bilgisayara komut 

21 Bkz. H.S nar, s.22-23
22 Turhan Özkan, Bütün Yönleriyle Bilgisayar ve Basic Programlama Dili Esaslar , stan-

bul, 1992, s.3.
23 R.Y lmaz Yaz c o lu, Bilgisayar Suçlar  Kriminolojik Sosyolojik ve Hukuki Boyutlar  le, 

Alfa yay nlar , stanbul, 1997, s.29.
24 A. Caner Yenidünya ve O. De irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bili im 

Suçlar , Legal Yay nc l k, stanbul, s.48. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi, madde 
1.

25 Murat Volkan Dülger, Bili im Suçlar , Seçkin Yay nevi, Ankara 2004, s.48.
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veren ve belli durumlarda belli ekilde çal mas n  düzenleyen, i lemleri s raya ko-
yan, belli yap lar olu turabilen komut dizilimleridir26.

Arayüz (interface), farkl  iki yaz l m, iki donan m ya da yaz l m-donan m ara-
s ndaki uyumu sa lamak, istenmeyen etkileri önlemek amac yla kullan lan ortak 
s n r olarak tan mlanabilir. Daha genel anlamda, bir mekanizma ile onun kullan -
c s  aras ndaki etkile ime arac l k eden yüzeye, veya ortama denir. Bilgisayar tek-
nolojisinde kullan lan arayüzler 2’ye ayr l r:Komut sat r  arayüzü Kullan c  yazarak 
girdigi komutlarla i  görür. (Örnek: DOS) Grafiksel kullan c  arayüzü Kullan c  fare, 
oyun çubu u gibi yan araçlarla bir benzetmenin yard m  ile i  görür. (Örnek: Win-
dows, KDE, Gnome)27.

TCP/IP Protokolü, “Bilgi a ” üzerindeki bilgi iletimi ve payla m  baz  kural-
lar dahilinde yap lmaktad r. Bu kurallara, internet protokolleri ya da TCP/IP (Trans-
mission Control Protocol/ internet protocol) protokoller ailesi denir. Bu protokoller 
adeta birbirleriyle ileti im kuran milyonlarca bilgisayardan olu an bir a da yer alan 
farkl  yap daki bilgisayarlar n birbirleriyle ileti im kurabilmeleri için olu turulan bir 
anla ma dilidir. TCP/IP protokolünü olu turan TCP mesajlar n do ru yere ula t r l-
mas ndan; IP ise adresleme sisteminden sorumludur. 28 TCP/IP protokolünün d -

nda baz  anla ma dilleri olu turulmu sa da genel olarak kabul görmedi inden 
u an için internet a nda en çok kullan lan anla ma dili TCP/IP protokolüdür. n-

ternet üzerindeki bilgi iletimi ve payla m  baz  kurallar dâhilinde yap lmaktad r. Bu 
kurallara k saca “internet protokolleri”, ya da TCP/IP protokoller ailesi denir.29 n-
gilizce Transport Control Protokol sözcüklerinin k salt lm  hali olan “TCP” iletim 
kontrol protokolü anlam na, “ P” ise internet protokolü anlam na gelmektedir. n-
ternet hizmetlerini kullanabilmek için gerekli olan tüm yaz l mlar ve ba lant  ya-
z l mlar , TCP/IP protokolüne uygun olarak ileti im kurarlar ve i lev görürler.30Bu 
protokollere örnek olarak, internet üzerindeki bilgisayarlar aras nda dosya alma/
gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta ileti im proto-
kolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (internet üzerindeki 
ba ka bir bilgisayarda etkile imli çal ma için geli tirilen *login* protokolü) verile-
bilir. Ad n  s kça duydu umuz WWW (ya da web) ortam nda birbirine ba lanm  

26 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)

27 http://74.125.77.132/search?q=cache:WwYMpjdPui4J:baybul.com/ansiklopedik-
bilgiler/330181-arayuz-nedir.html+aray%C3%BCz+nedir&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 
(22.04.2010)

28 Berrin Akbulut, Türk Ceza Hukukunda Bili im Suçlar , Yay nlanmam  Doktora Tezi, 
Konya, 1999 s.17 

29 Özgür Eralp, “Bili im Suçlusuna Giden Yol - IP”, http://www.turkhukuksitesi. com/hu-
kukforum/art_showarticle.php?s=7944ddedb4e7157a0b8244ddab491df9& id=166 – 
28.3.2005

30 M. V. Dülger, 2004, s.52.
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farkl  türden objelerin iletilmesini sa layan protokol ise Hyper Text Transfer Proto-
col (HTTP) olarak adland r lmaktad r.31

World Wide Web (www) k saca web; bir çok internet hizmetini birle tiren bir 
araç olarak; yaz , resim, ses, video, animasyon gibi pek çok fark  nitelikteki veri-
lere etkile imli olarak ula mam z  sa layan çoklu bir hiper ortam sistemidir. Bü-
tün bu farkl  yap lardaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullan larak bir web 
taray c s nda görüntülenebilir. 32 Hiper ortam, bir dökümandan ba ka bir döküma-
n n ça r lmas na (navigate) imkan verir (iç içe dökümanlar). Bu ortamdaki her 
veri (object), ba ka bir veriyi ça rabilir (link). Link, ayn  döküman içinde ba ka 
bir yere olabildi i gibi, fiziksel olarak ba ka bir yerde de (internet üzerindeki her-
hangi bir makinada) olabilir. Bütün bu farkl  yap daki veriler uygun bir standart ile 
bir arada kullan l p bir web taray c s nda (web browser) görüntülenebilir. Web’in 
di er bir i levi de, öteki baz  internet servislerini kendi içerisinde bar nd rmas -
d r (ftp, gopher, news, wais gibi). Web uygulamalar  (Web sayfalar ), web liste-
leyicilerinde/taray c lar nda (Browser, Gezgin, Taray c ) görüntülenir. Web sayfa-
lar , ba ka sayfalara ve de i ik türden verilere hiper linkler içermektedir. Buralara 
fare (mouse) ile t klayarak, ba ka sayfalara, oradan da ba ka sayfalara geçmek 
mümkündür. Bu asl nda çok basit bir bilgiye ula m modelidir. Web Sistemleri, 
kullan lan platformdan ba ms zd r. Bir Macintosh, Pc ya da Unix Web listeleyi-
cisi ayn  sayfalar , ayn  ekilde al rlar. Sayfalar n al nd  web servisleri de farkl  
bilgisayar platformlar nda olabilir. Web listeleyicileri ve web servis sa lay c  or-
tamlar hemen hemen tüm dünyada her yerde vard r ve global olarak kullan m-
lar  üstel bir ekilde artmaktad r. Web yap s n n bu kadar çok kabul görmesinin 
baz  sebeplerini s ralamak gerekirse, her eyden önce web aç k bir sistemdir. 
Platform, bilgisayar, i letim sistemi vb ile ba ml  de ildir. Web üzerinden pek 
çok bilgi kayna na kolayca eri ilebilir. Web uygulamalar  geli tirmek ve bunlar  
kullan ma sunmak çok kolayd r33

Web Browser (web taray c s ), internet üzerindeki tüm bilgilere bakabilmek 
ve bu bilgilerle etkile im halinde olabilme imkan  veren bir uygulama program d r. 
Web taray c s  ile web adreslerine eri ilir. 

Bilgisayar kullan c s n n internet arac l yla bir Web hizmet merkezine ba lan-
d ktan sonra tek seferde ekran na aktarabildi i yaz  resim grafik veya ses bilgilerini 
içeren farkl  verilerden de olu abilen web sayfas , HTML (Hypertext Markup Lan-
guage) ad  verilen i aretleme dili kullan larak olu turulur. Bu i aretleme dili saye-
sinde bir web sayfas nda hangi kelime veya cümleye t kland nda hangi sayfaya 
ba lan laca  web sayfas ndaki resimlerin nereden al naca  ve sayfaya ili kin di-

31 Ö. Eralp, 2005.
32 Aslan nan, nternet El Kitab , stanbul, 1999 s.72
33 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).
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er unsurlar i lev kazan rlar. 34 1994’ün sonlar nda en popüler ve yayg n kullan m  
olan Web Browser Mosaic idi. Bu yüzden Web denildi inde Mosaic akla gelirdi. 
Netscape Navigator. Netscape’in ilk sürümü (1.0) 1994 sonlar nda ç kt . 4.0 sürü-
münde, Netscape Composer (html editörü), Netscape Messenger (e-posta prog-
ram ), Netscape Collabra (News Program ), ve Netscape Conference ile Navigator 
birlikte gelmektedir. 7.0 ç kt (2000) Netscape’in d nda 1995’in ortalar nda, Micro-
soft, Mosaic tabanl  bir Web Listeleyicisi ç kard  :Microsoft Internet Explorer. Di er 
ad yla a  taray c s , kullan c lar n a  sunucular  üzerinde yer alan HTML sayfala-
r n  açmas n  sa layan yaz l md r. u anda en yayg n kullan lan taray c lar, Micro-
soft nternet Explorer, Mozilla, Firefox, ve Safari’dir35.

Domain Name, (DNS, Domain Name System/ alan ad  sistemi) olarak adlan-
d r lan hiyerar ik bir isimlendirme sistemi ile (alan ad  sistemi), internete ba l  bil-
gisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS de asl nda bir TCP/IP 
servis protokolüdür. DNS, ‘host’ olarak adland r lan internete ba l  tüm birimlerin 
yerel olarak bir a aç yap s  içinde grupland r lmas n  sa lar. Bu ekilde, bütün ad-
reslerin her yerde tan ml  olmas na gerek kalmaz.36 Her bir internet adresine 4 ha-
neli bir numara kar l k gelir, a.b.c.d eklindeki bu numaralara IP (Internet Proto-
col) numaralar  denir. Burada, a,b,c ve d 0-255 aras nda de i en bir tam say d r. 
(32 bit adresleme sistemi). Her internet adresinin ilk k sm  bulundu u domain’in 
network adresini, son k sm  ise makinenin (host) numaras  verecek ekilde ikiye 
bölünür.37 nternet üzerindeki her bilgisayar n o anda sadece kendisine ait olan bir 
adresi vard r. Statik IP sürekli size ait olan bir IP adresinin olmas  ve bilgisayar n za 
tan mlanmas d r.38 1992 y l ndan beri. Avrupa’da IP numaras  da t m  Yerel Inter-
net Kay t Merkezleri (Local Internet Registries) taraf ndan yap lmaktad r. ABD’de 
bulunan Global Internet Registry, Avrupa bölgesindeki IP numaras  da t m yetki-
sini RIPE NCC (Réseaux IP Europens Network Coordination Center) organizas-
yonuna vermi tir. RIPE NCC’ de elindeki IP numaras  bloklar n  Avrupa’daki ülke-
lerde Yerel Internet Kay t Merkezleri arac l  ile da tmaktad r. Türkiye de ise IP 
numaras  da t m yetkisi RIPE taraf ndan ULAKB M’e verilmi tir.39 Ülkemizde hali 

34 Ahmet Turan Köksal, Oktay Dilek, Eser Sarp, Kim Korkar Bilgisayardan- nternet, stan-
bul, 1999 s.50.

35 A  taray c  modelleri: Gecko tabanl  olanlar, Mozilla, Mozilla Firefox, Netscape, Ga-
leon, K-Meleon,Camino/ Internet Explorer tabanl  olanlar: Maxthon (Eski ad  MyIE2), 
NetCaptor, Crazy Browser, NeoP lanet, MSN Explorer, Windows Explorer, Avant Brow-
ser /KHTML tabanl  olanlar:Konqueror, ABrowse, Apple Safari OmniWeb (4.5 ve son-
ras ) /Di er a  taray c lar : Opera,,Oregano, Amaya,iCab, NetPositive, OmniWeb, Dillo, 
IBrowse, AWeb, Voyager, Espial Escape, HotJava, Arachne, Off By Oney Emacs/W3, 
Grail, SkyKruzer /Metin tabanl  a  taray c lar: ELinks, Lynx, w3m, Links, Netrik, bkz. 
http://www.ebilge.com/56614/Web_tarayicisi_nedir.html (20.04.2010)

36 nternet Adresi Nedir? http://www.insite.com.tr/index.asp? (10.1.2006)
37 Ö. Eralp, 2005.
38 Güven eker, “Bili im Suçlar n n Delillendirilmesinde zmir Emniyet Müdürlü ü Bilgi -

lem ube Müdürlü ü Uygulamas ”, Polis Dergisi, S.37, Kas m-Aral k 2003, s.74.
39 Ö. Eralp, 2005, daha geni  bilgi için bkz. http://www.insite.com.tr/index.asp?
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haz rda alan ad  ve IP numaralar n n da t m  ODTÜ, ULAKNET taraf ndan yap l-
maktad r40. nternet a n  olu turan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sa-
hiptir. Bu IP adresleri kullan c lar n kullan m  için www.site_ad .com gibi kolay ha-
t rlan r adreslere kar l k dü ürülür. DNS sunucular , internet adreslerinin IP adresi 
kar l n  kay tl  tutmaktad r. Sistem makine isimlerini IP adreslerine, IP adresle-
rini ise makine isimlerine çevirir. Bir DNS istemci bir bilgisayar n ismine kar l k IP 
adresini bulmak istedi i zaman isim sunucuya ba vurur. sim sunucu, yani DNS 
sunucu da e er kendi veritaban nda öyle bir ad varsa, bu ada kar l k gelen IP 
adresini istemciye gönderir. DNS veritaban na kay tlar n elle, tek tek girilmesi ge-
rekir. DNS üstlendi i görev gere i h zl  olmak zorundad r. Bu yüzden sorgulamalar 
512 byteden küçük ise UDP üzerinden çal acakt r. nternet adresleri ilk önce ülke-
lere göre ayr l r. Adreslerin sonundaki tr, de, uk gibi ifadeler adresin bulundu u ül-
keyi gösterir. Örne in tr Türkiye’yi, de Almanya’y , uk ngiltere’yi gösterir. ABD ad-
resleri için bir ülke tak s  kullan lmaz çünkü DNS ve benzeri uygulamalar  yaratan 
ülke ABD’dir. Öte yandan, ABD’ye özel kurulu lar için us uzant s  yarat lm t r. n-
ternet adresleri ülkelere ayr ld ktan sonra com, edu, gov gibi daha alt bölümlere 
ayr l r. Bu ifadeler DNS’de üst düzey (top-level) alan adlar na kar l k gelir. Üst dü-
zey alan adlar  a a daki gibidir: 

com : Ticari kurulu lar ,. 
edu : E itim kurumlar n ,

40 Nic.tr (“.tr” Alan Adlar ) Yönetimi, 1991 y l ndan bu yana Türkiye’ yi ilk olarak nternet’e 
ba layan Orta Do u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde, ICANN ve IANA rehberli-
inde çal malar na devam etmektedir. “.tr” alan ad  i lemleri için gerekli olan politika ve 

prosedürler, 1991-1998 y llar  aras nda, ODTÜ- Bilgi lem Daire Ba kanl ’nca olu turul-
mu  ve uygulanm t r. Alan ad  tescil ve destek i lemleri, h zla artan i lemler ve yönetim 
yükü nedeniyle 1998 y l ndan itibaren B DB binas nda, ayr  bir birim olarak yürütülmek-
tedir. Nic.tr (“.tr” Alan Adlar ) Yönetimi’nde güçler ayr l  ilkesini uygulamak ve alan ad  
da t m nda “yasama”, “yürütme” ve “yarg ” i levlerini ay rmak ad na 2000 y l nda Ula -
t rma Bakanl , Internet Kurulu’ na ba l  olarak çal an, sektör temsilcilerinin yer ald  
ve 11 kurumsal üyeden olu an “DNS Çal ma Grubu” olu turmu tur. Bu ba lamda, 
2000 y l ndan bu yana DNS Çal ma Grubu politika ve kurallar  belirleme (yasama i -
levi), ODTÜ ise tahsis (yürütme) i levini yerine getirmektedir. Söz konusu çal ma grubu, 
alan adlar  konusunda kamuoyunun katk  ve görü lerini almak, çok sesli bir ortamda 
de erlendirme yapmak, Türkiye’de nternet Alan Adlar ’n n sa l kl  geli mesi için temel 
öneriler olu turmak ve bu önerileri Alan Ad  Yönetimi (ODTÜ)’ne ileterek uygulanmala-
r n  sa lamak amac yla görev yapmaktad r. Internet kullan m ndaki h zl  art  ve bera-
berinde ortaya ç kan elektronik ticaretteki geli melerle birlikte, alan adlar n n önem ve 
fonksiyonu her geçen gün daha çok artmakta, bu ise alan adlar  üzerindeki uyu mazl k-
lar  ortaya ç karmaktad r. Bütün dünyada oldu u gibi ülkemizde de alan adlar na ili kin 
uyu mazl klar son y llarda art  göstermekte, bu uyu mazl klar n çözümüne yönelik ola-
rak gerek uluslararas  gerekse ulusal düzeyde tedbirler al nmaya, kurallar olu turulmaya 
çal lmaktad r. Güçler ayr l  ilkesinin di er bir i levi, dünyadaki örneklerine benzer bir 
anlay la, Uyu mazl klar  Çözüm Mekanizmas  (UÇM)’d r. UÇM’ nin olu turulmas na 
yönelik çal malar, halen DNS Çal ma 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 l  bulunmayan kurumlar ,
net : Internet omurgas  i levini üstlenen a lar ,
gov : Hükümete ba l  kurumlar ,
mil : Askeri kurumlar  gösterir. 
num : Telefon numaralar n  bulabilece iniz yerleri,
arpa : Ters DNS sorgulamas  yap labilecek yerleri göstermektedir.

Bu isimlere yak n zaman önce biz veya tv gibi isimler da eklenmi tir41.

Alan adlar , a aç yap s  denilen ve belli bir kurala göre dallanan bir yap da kul-
lan lmaktad r. Amerika haricinde, internete bagl  olan tüm ülkelerdeki adresler, o ül-
kenin 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 ala-

41 Ülkemizde alan ad na ili kin tarihsel süreç u ekilde geli mi tir: 1991: Türkiye internet’e 
ba lanm  ve ICANN & ODTÜ “.tr” alan ad  Da t m  ba lam t r.1997: 30 Nisan 1997 
tarihinden itibaren, mil.tr uzant l  alan ad , T.C. askeri kurum ve kurulu lar na tahsis 
edilmektedir. 1998: ODTÜ- B DB taraf ndan tüm Türkiye için tutulmakta olan DNS 
(Domain Name System) kay tlar na ba vurular  kolayla t rmak ad na, WWW üzerin-
den etkile imli olarak al nan ba vuru sistemini geli tirmek amac yla 2 yeni alan ad  
sunumcusu devreye sokulmu tur. 16 Haziran 1998 tarihi itibariyle gen.tr (genel kulla-
n m alan ad ) ba vurular  kabul edilmeye ba lam t r. 1 Temmuz 1998 tarihi itibariyle 
nom.tr (ki isel alan ad ) ba vurular  da kabul edilmeye ba lanm t r. 1999: Alan ad  
tan mlamalar n daha h zl  ve organize yap lmas n  sa lamak amac yla yeni bir veri-
taban  olu turulmas  çal mas  ba lat lm t r. 1999 sonu itibar  ile, ODTÜ’ye kay t et-
tirilmi  bulunan 14.477 adet alan ad  tan m  bulunmaktad r. 2000: 2 Kas m 2000 ta-
rihinde, kamuoyunun katk  ve görü lerini almak, çok sesli bir ortamda de erlendirme 
yapmak, Türkiye’de nternet Alan Adlar ’n n sa l kl  geli mesi için temel öneriler olu -
turmak ve bu önerileri Alan Ad  Yönetimi (ODTÜ)’ne ileterek uygulanmalar n  sa la-
mak amac yla DNS Çal ma Grubu (DÇG) kurulmu tur. 2003: 26 May s 2003 tarihinde 
nic.tr alan adlar  sahipli inin güvenli ini esas alan, kullan l , web-tabanl  elektronik 
bir sisteme geçi  yapm t r. Yeni sisteme geçi  öncesi toplam alan ad  say s , 45.494 
adettir. lk av.tr (mesleki kullan m alan ad ) uzant l  alan ad  29 Eylül 2003 tarihinde 
tahsis edilmi tir. 2004: 8 Aral k 2004 tarihi itibariyle dr.tr (mesleki kullan m alan ad ) 
ba vurular  kabul edilmeye ba lam t r. 2005: 25-26 Haziran 2005 tarihlerinde, toplu-
mun ilgili kesimlerinden Uyumsuzluklar  Çözüm Mekanizmas  (UÇM) olu turulmas na 
yönelik görü  al -veri inde bulunabilmek amac  ile DNS Çal ma Grubu (DÇG) tara-
f ndan çal ma toplant lar  düzenlenmi tir. 2006: 04 Aral k 2006’da Türkçe karekterli 
alan adlar  tahsisi ba lam t r. 2007: 10 Ekim 2007’de, Nic.tr CENTR (Council of Eu-
ropean National Top-Level Domain Registries) tam üyelik ba vurusu kabul edilmi tir. 
2008: 30 May s 2008 tarihinden itibaren, tsk.tr uzant l  alan ad  tahsis edilmektedir. 
6 Eylül 2008 tarihinde “.tr” uzant l  alan adlar  mevcut kurallar dahilinde ve “Registry-
Registrar (Kay t otoritesi - Kay t operatörü)” i  modeli uygulamalar  ile tahsis edilmeye 
ba lanm t r. 17 Kas m 2008 tarihinde biz.tr, info.tr ve tv.tr uzant lar  belgesiz olarak 
tahsis edilmeye ba lanm t r. 2010: 1 Ocak 2010 tarihinde mil.tr uzant l  alan adlar  
tahsisi durdurulmu tur.

 http://www.msxlabs.org/forum/ext.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.nic.tr%2F (22. 04. 2010)
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n n devlet kurumu oldu unu, ulakbim bu devlet kurumunu marine bu kurumda 
bulunan bir makinayi göstermektedir42.

Elektronik Posta (E-Mail, E-Posta), internete ba l  çok say daki kullan c n n bir-
birleriyle haberle ebilmek için kulland klar  elektronik mesaj iletim sistemidir.43 Inter-
net hizmetleri içinde en çok kullan lan hizmet türü e-mail’dir. E-mail geleneksel posta 
sistemi ile ayn  i leve sahip olan bir ileti im türüdür.44 1971 y l nda geli tirilen e-mail 
ba lang çta sadece düz yaz  mesajlar göndermek amac yla kullan labilirken, 1995’ten 
itibaren teknolojik ilerleme ile, e-maille resim, ses, video, html dokümanlar , çal abilir 
program vb. iletme mümkün hale gelmi tir.45 E-mail sisteminden yararlanabilmek için 
kullan c lar n bir e-mail adresine sahip olmalar  gereklidir. E-mail adresleri, kullan c -
lara eri im sa lad klar  servis sa lay c  arac l yla sa lanabilece i gibi, internet üze-
rinde bulunan çok say daki e-mail sistemlerinden de ücretsiz olarak temini mümkün-
dür. Bir e-mail adresine sahip olan herkes, bir internet ba lant s n  kullanarak e-mailin 
sa lad  imkanlardan yararlanabilmektedir. Al c ya gönderilen e-mail mesajlar  bilgi-
sayar n belle ine veya CD/diskete kaydedilebilece i gibi bir yaz c  yard m yla bas la-
bilir veya ba ka kullan c lara yine e-mail yoluyla gönderilebilir. Gönderilen e-mail me-
sajlar , al c  için ayr lan dijital e-mail kutusunda depolan r ve al c  diledi i an herhangi 
bir yerde bulunan internet ba lant s n  kullanarak e-mail kutusu nu açar ve mesajla-
r na ula abilir. Elektronik postalar n çok güvenli oldu u söylenemez; e-mail bir yere 
ula rken pek çok domain’den geçebilir ve buralarda istenilirse e-maillerin içeri ine 
bak labilir. nternetteki güvenlik sorunlar , ticari kullan m n artmaya ba lad  1995’ten 
itibaren ciddi olarak ele al nm t r. Birçok e-mail adresinin ana server’ , hosting’i Ame-
rika Birle ik Devletlerinde yer almaktad r. Dünyan n internet alt yap s na sahip olan 
ülkesi de ABD oldu undan istenir ise bütün e-mailler ABD taraf ndan okunabilmek-
tedir. Okunmasa da e-maillerin bir kopyas  saklanmaktad r. 

Posta Listeleri ve Haber Gruplar , internet belirli konularla grup olu turan çok 
say da ki i aras nda görü  ve dü ünce al veri i veya tart ma olana  sa layan 
bir araç olma özelli ini de ta r. Bu tart ma ortamlar  e-mail yoluyla olu turulduk-
lar nda buna posta listeleri denir. Bu gruplar haber grubu eklinde özel bir nitelikte 
de olabilir. Posta listeleri belirli bir konu üzerinde görü , dü ünce al veri inde bu-

42 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).

43 ATO(Ankara Ticaret Odas ), Elektronik Ticaret ve nternet, Ankara 1999, s. 27; Recep 
Baki Deniz., Internet’te Pazarlama ve Türkiye’deki Boyutlar , stanbul 2001, s. 4; brahim 
K rçova, P nar Oztürk., Internet’te Ticaret ve Hukuksal Sorunlar, stanbul Ticaret Odas , 
stanbul 2000, s. 9.

44 Sibel Özel., Medya ve Internet’te Ki ilik Hakk n n Korunmas , Ankara 2004, s. 151; M. 
Teveto lu. (Derleyen), Bili im Hukuku, Kadir Has Üniversitesi Yay nlar , 2006, M. F. Y l-
d r m / T. Memi ’in Tebli i, s. 514-532.

45 ATO,a.ge., s. 27; E-mail, esas olarak metin haline dönü türülmü  yaz lar n iletilmesin de 
kullan lsa da, say salla t r lm  konu malar, gra k görüntüler ile her tür dos yan n ek ek-
linde kar  tarafa ula t r lmas nda da kullan lmaktad r.
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lunmak amac yla olu turulan ve kat l mc lar n e-mail adreslerinden olu an ortam-
lard r. Bu gruptaki herhangi bir ki i, e-mailini ilgili listeye gönderir, liste düzenleme 
servisi de gelen bu e-maili bu gruba üye olan herkese da t r.46 Bu ortam saye-
sinde birbirlerini tan mayan ancak ilgi konular  benzeyen kullan c lar ayn  konuda 
görü  bildirme ve tart ma yoluyla yeni dü ünceler üretebilirler.

Haber gruplar nda ise, posta listelerinden farkl  olarak üye olmak gerekmemek-
tedir. Haber gruplar , internet a  üzerinde tart malar n yap labildi i bölümlere veri-
len isimdir.47 Bu bölümlere tüm kullan c lar taraf ndan mesaj gönderilebilir ve di er 
kullan c lar da bu mesajlar  izleyebilir.48 Haber gruplar n n mesajlar n n gönderil-
mesi NNTP isimli bir internet protokolü ile gerçekle tirilmektedir.49

Usenet (Dünya çap nda çoklu tart ma ve ileti im platformu), konular na göre 
hiyerar ik olarak s n flanm  binlerce haber grubundan olu an ve dünyadaki milyon-
larca kullan c n n çok de i ik konularda görü  ve dü üncelerini aç klamak üzere yaz -
lar ve haberler gönderdi i bir tart ma ortam d r.50 Usenet en eski internet servislerin-
dendir. Usenet’i olu turan her haber gurubunun bir ismi vard r. Bu gruplar konular na 
göre hiyerar ik olarak s n fland r rlar bu nedenle bir haber grubunun isminden hangi 
konuyla ilgili oldu unu ve o konuyla ilgili di er haber gruplar  aras ndaki hiyerar ik 
yeri belirlemek mümkündür.51 Usenet’te mesaj trafi i internet hatlar n n yan nda Bit-
net, UUCP gibi hatlar üzerinde de yap labilir. Dolay s yla Usenet s rf internet’e özgü 
bir ileti im yolu, alan  de ildir.52 Usenet bir kurulu  veya bir örgüt olarak nitelendirile-
mez. Zira Usenet sisteminin bütünü üstünde mesaj ak n  kontrol eden merkezi bir 
otorite yoktur.53 Ancak yerel Usenet servis sa lay c lar  bünyelerindeki gruplar  kont-
rol edip baz  gruplar  listelerden ç karabilirler. Usenet gruplar  genellikle bir i leten 
taraf ndan yönetilir ve mesajlar haber grubundan sorumlu olarak i letene gönderilir, 
i letende bu mesajlar  toplu olarak da t r. Dolay s yla bu yolla i leten, mesajlar  hu-
kuka ve grubun amac na uygunluk aç s ndan denetleyebilir.54

IRC ( nternette Canl  Sohbet- chat/le me), nternet arac l yla sohbet anla-
m ndad r. nternette “sohbet” (chat) ve “an nda kar l kl  mesajla ma55” (Instant 

46 . K rçova- P. Öztürk, s. 12.
47 Hasan S nar, nternet ve Ceza Hukuku, stanbul 2001, s. 36; K rçova/Öztürk, s. 11; De-

niz, s. 5.
48 Hasan S nar, s. 36.
49 Recep B. Deniz, s. 5.
50 Sibel Özel, s. 153; Sevil Y ld z, Suçta Araç Olarak nternetin Teknik ve Hukuki Yönden 

ncelenmesi, Ankara, 2007, s. 30; Aslan nan., Internet El Kitab , stanbul 2000, s. 47.
51 Hasan S nar, s.36.
52 ATO, s. 34; K rçova/Öztürk, s. 11.
53 Hasan S nar, s.37.
54 Hasan S nar, s.37; Aslan nan, s. 47; Sevil Y ld z, s. 31.
55 An nda mesajla ma, bir bilgisayar program  sayesinde, üye olarak, listenize ekledi iniz 

ki ilerle gerçek zamanl  olarak ileti im kurmakt r. En bilinen an nda mesajla ma prog-
ramlar  Yahoo Messenger, MSN Messenger, Google Talk ve Skype’d r. Günümüzde ise 
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Messaging-IM) nternet üzerinden olarak kar l kl  iki veya daha fazla ki i aras nda 
yaz arak kurulan ileti imdir. Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Skype, 
vb. kullan c lar  bu hizmetlerinden ücretsiz yararland rmaktad r. Günümüz teknoloji-
leri, çevrimiçi olarak sohbet etmeyi, birbirini görerek (bilgisayar kameralar  arac l  
ile) ve üstelik bedava olmas  nedeni ile daha da çekici hale getirmektedir. Bu hiz-
metlerden yararlanan kullan c lar arkada  listelerine ekledikleri kullan c lar n çev-
rimiçi (online) olup olmad klar n , çevrimiçi iseler me gul olup olmad klar n  göre-
bilirler. Kullan c lar sohbet etmek veya kar l kl  mesajla mak istemedikleri ki ileri 
engelleme olana na sahiptirler56. Sohbet için ba lanan server’a (sunucu) IRC ser-
ver denir. Bir IRC Server’a (sunucusuna) “server irc.domain.com” eklinde ba la-
n labilir. Bir çok ki inin ayn  anda etkile imli mesajla haberle ebildi i platformun ve 
bunu sa layan programlar n genel ismidir.57 IRC’in haber gruplar ndan fark , ileti-
imin ayn  anda gerçekle mesidir. IRC’de belirli bir konuda konu mak, tart mak 

isteyen insanlar kanal olarak isimlendirilen ve genellikle bir konusu olan alanlarda 
toplan rlar. Birisinin yazd  mesaj, o anda kanaldaki herkese ayn  anda iletilir.58 
IRC olarak nitelenen sohbet faaliyetini, sadece internetin bir e lence arac  olarak 
kullan lmas  eklinde dü ünmek do ru say lamaz. Zira, internet sohbetleri, dünya-
n n dört yan ndaki farkl  ülkelerden kat lan insanlar , ayn  anda tek bir kanal n içe-
risine toplamas yla, bugüne kadar e i görülmemi  bir ileti im zenginli i gerçekle -
tirmekte ve gelece e dönük yeni ileti im modellerine de örnek te kil etmektedir.59 
Günümüzde, en çok kullan lan IRC programlar na örnek olarak, ICQ ve MIRC ve-
rilebilir. Teknolojinin yayg nla mas yla internet üzerinden yap lan haberle melerde 
büyük oranda bir art  olu maktad r. internet üzerinden yap lan haberle melerin 
büyük bir bölümünü de kullan c lar n kar l kl  kulland  MSN, messenger prog-
ram  olu turmaktad r. Ki isel haberle me ve bir sohbet program  olan MSN’ de kul-
lan c lar n ifrelerinin çal nmas / k r lmas  gibi olaylarla s kl kla kar la lmaktad r. 60 
nternette bir di er önemli ileti im ortam  da sohbet odalar d r. Bunlar, çok say da 
ki inin çevrimiçi olarak gerçek zamanda bulu tu u bazen forum da denen ortam-

baz  an nda mesajla ma yaz l mlar  video konferans, Voice Over IP özelli i de sunmaya 
ba lam t r. Mesajla ma yaz l mlar  ki iler aras nda çok pratik ve h zl  bir ekilde bir ile-
ti im kurulmas  için çok faydal  olmak ile birlikte, beraberinde çok ciddi güvenlik risk-
leri de ta maktad rlar. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri 
(27.04. 2010).

56 http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (27.04. 2010). 
57 ATO, s. 36; Deniz, s. 6; S nar, s. 38; K rçova / Öztürk, s. 12.
58 K rçova/Öztürk, s. 12.
59 H. S nar, s. 38.
60 MSN ifre h rs zlar  hakk nda TÜRK T CARET KANUNU hükümlerine göre bili im suçlusu 

i lemi yap lmakta, MSN ifresi çalan ki iler yakalanabilmektedir. Microsoft Corporation’un 
Türkiye temsilcili i olan stanbul’daki irkete savc l klar taraf ndan yaz  yaz larak ifresi 
çal nan ki inin adresini kullanan ki ilerin IP numaralar n n tarih ve saat detaylar  ile bir-
likte gönderilmesi istenmekte, bunun üzerine irket taraf ndan IP numaralar n n tarih ve 
saatlerinin oldu u döküm savc l klara gönderilmektedir. Daha sonra IP numaralar , kar-

s ndaki tarih ve saatleri l Telekom Müdürlüklerine gönderilerek kullan c lar tespit edi-
lebilmektedir. Bkz. V. S raba , Volkan S raba , nternet ve Radyo Televizyon Yay nc -
l yla Ki ilik Haklar na Tecavüz ( nternet Hukuku) Adalet Yay nlar , Ankara, 2007.
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lard r. Bu ortamlarda istenmeyen davran larda bulunanlar, baz  sitelerde gönüllü 
ki iler taraf ndan gözlemlenir ve uygunsuz yaz  ve davran larda bulunanlar n o 
ortama tekrar giri leri engellenir. E er böyle bir denetimin olmad  ortamlarda ço-
cuklar bulunuyor ise bu onlar aç s ndan tehlikeler do urabilir61.

Telnet, internet a  üzerindeki bir makineye uzaktan ba lanmak için geli tiri-
len bir TCP/IP protokolü ile bu i i yapan programlara verilen genel isimdir.62 Tel-
net sistemi, bilgiye daha kolay ve h zl  ula abilme gereksiniminin bir sonucudur. 
Bu nedenle, bu sistemi en çok kullanan kurulu lar kütüphanelerdir.63 Örne in, 
stanbul’dan veya ülkenin herhangi bir yerinden ODTÜ Kütüphanesi’ne ve ABD 
Kongre Kütüphanesi’ne telnet sistemi ile ula labilmektedir.

Bilgisayar lan Panolar  (B P), Burada gönderilen mesajlar özel de ildir, ilan 
panosuna giren her kullan c  taraf ndan okunabilir, merkezi bir host taraf ndan idare 
edilen sanal panoya e-mail yoluyla abone olan kullan c lardan gelen mesajlar, di er 
abone kullan c lara gönderilir. B P arac l yla ileti im geleneksel ileti im çe itlerine 
göre birçok avantaj sa lamaktad r. S n rs z bilgi ak  bu sayede mümkün olmakta-
d r. B P’e bir kez girildikten sonra kullan c , ilan panosuna kendi mesaj n  gönderebi-
lir veya önceden gönderilmi  bir mesaja cevap verebilir ya da mesaj göndermeden 
tart malar  izleyebilir. B P sa lad  hürriyet ortam yla dünyan n çe itli yerlerindeki 
insanlar  bir araya getirmektedir. B P kullan c lar n takma isimlerle (nick name/ müs-
tear) veya gerçek isimlerini de i tirerek panoya mesaj göndermeleri, gerçek isimle-
rini kullansalar dahi adreslerinin, telefon numaralar n n bilinmemesi ki ileri daha özgür 
k lmaktad r. Özellikle çöpçatanl k, arkada l k, flört amaçl  kullan lan B P’lere dünya-
n n her yan nda rastlanmaktad r. Üstelik, internetin küresel ölçekte sa lad  imkan-
larla bu türden sitelerin say lar  onbinleri, yüz binleri a an aboneleri olabilmektedir. 
B P’lerdeki bu özgürlükler kolayl kla ki ilik hakk  tecavüzlerine imkan vermektedir.64

61 Sadece yaz l  olarak ve iki ki inin özel veya bir tart ma ortam  eklinde çok say da ki-
inin ayn  anda sohbet etmesine olanak sa layan ortamlar n yan  s ra 2 boyutlu (2B) 

görseller ile haz rlanm  sohbet odalar nda arka planda yer alan gra k tasar mla des-
teklenen sanal bir ortamda kullan c lar “avatar”lar n  yönlendirirler. (Çocuklar için örnek: 
Penguen Club) Bu ortamlar oyun veya e itici içeri e de sahip olabiliyorlar. 2B ortamlar 
bazen görsel ileti ime ve video deste ine sahip olabilirler. Bu sayede kullan c lar birbir-
lerini görebilir ve duyabilir. 3 boyutlu (3B) görseller ile haz rlanm  sohbet ortamlar  ise 
2B ortamlar na benzer, sadece görsel tasar mlar 3 boyutludur. Bu da kullan c lar n daha 
gerçekçi bir ortamda etkile imde bulunmalar na olanak sa lar. Bu ortamlar, kullan c lar -
n n kendi ehirlerini, odalar n , ordular n  yapmalar na da olanak sa lar. Avatar ise, in-
ternette bir kullan c y  tan mlamaya yarayan gra ksel bir çizim veya resimdir. 2B veya 
3B olabilece i gibi sadece bir resim/foto raf eklinde de olabilir. Bilgisayar oyunlar nda, 
forumlarda, sohbet odalar nda ve mesajla ma s ras nda her kullan c n n kendine özgü 
(genellikle kendini simgeleyen) bir avatar  vard r. http://www.guvenliweb.org.tr/istatistik-
ler/content/internet-trendleri (27.04. 2010).

62 ATO, s. 37; Deniz, s.5; S nar, s. 39.
63 S nar, s.40; Telnet sistemi yo un olarak bilim dünyas nda ve ara t rmac larca kütüpha-

nelerde kaynak taramas  amac yla kullan lmaktad r.
64 S. Özel, s. 153-154.
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Dosya Aktarma Protokolü (FTP), internete ba l  bilgisayarlardan birinden di-
erine iki yönlü olarak dosya aktar m  yap labilmesini sa layan protokoldür. FTP 

ile iki ey yap lmaktad r; birincisi büyük dosyalar n herhangi bir sorunla kar la -
madan uzak mesafelere aktar lmas , ikincisi ise aktar lan dosyan n do rudan bil-
gisayar n belle inde bir dosyaya yerle tirilerek orada saklanmas d r.65 FTPlerde 
genellikle ücretsiz olarak eri ilebilen çok de i ik türden malzeme bulunmaktad r. 
Bunlar yaz l  metinlerle birlikte grafikler, sesli yap tlardan olu abilmektedir. internet 
üzerinden dosya aktar m  dosya bütünlü ünün korunamamas , bilgisayar güvenli-
inin sa lanamamas  ve telif hakk  sorunlar  gibi durumlar  içeren pek çok sorunu 

beraberinde getirmektedir.66

Bili im, Sözlük anlam yla “bili im”, “insano lunun teknik, ekonomik ve top-
lumsal alanlardaki ileti iminde kulland  ve bilimin dayana  olan bilginin özellikle 
elektronik makineler arac l yla düzenli ve akla uygun bir biçimde i lenmesi bilimi” 
olarak tan mlanmakta ve Frans zca kökenli “enformatik”, “informatik” terimlerine 
kar l k gelmektedir67. lk olarak 1962 y l nda, Philippe Dreyfus taraf ndan kullan lan 
“enformatik” terimi68, “enformasyon” ve “otomatik” kelimelerinin bir araya getirilme-
siyle türetilmi  ölüp, genel olarak enformasyonun otomatik makineler arac l yla 
i lenmesi anlam ndad r. Frans z Akademisi taraf ndan 1967 y l nda, ortaya ç kan 
yeni bilim dal n  tan mlamak amac yla kabul edilen bu terim, Almanca “informatik” 
ngilizce’de “informatic” ve talyanca’da “informatica” olarak kullan lmaktad r69. Ke-
tizmen, bir disiplin olarak “informatik”in ise, bilimsel enformasyonun yap s n , özel-
liklerini ve ayn  zamanda bilimsel enformasyonun düzeni, teorisi ve metodolojisini 
ara t ran bir bilim dal  olarak tan mland n  belirtir.70. Bili im, insano lunun tek-
nik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki ileti iminde kulland  ve bilimin dayana  
olan bilginin, özellikle elektronik makineler arac l yla düzenli ve rasyonel biçimde 
i lenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eri im dizgeleri, bilginin i lenmesi, 

65 H. S nar, s. 39; S. Y ld z, s. 28.
66 S. Y ld z, s. 28.
67 Bkz., TDK “Güncel Türkçe Sözlük”, www.tdk.gov.tr Ayd n, bili imin “bilginin ve komüni-

kasyonun yap s  ve özellikleri; bilginin aktar lmas , organize edilmesi, de erlendirilmesi 
ve da t m  için gerekli kuram ve yöntemler ve öte yandan da bilgiyi kayna ndan al p 
kullan c ya aktaran genel sistem bilimi, sibernetik, otomasyon ile, insan n çal ma çev-
relerindeki yerinde ve zaman nda kullan lan temel alan bilgi sistemleri, ebekeleri, i -
levleri, süreçleri ve etkinlikleri” içeren bir bilgi bilimi ve teknolojisi olarak tan mland n  
ifade etmektedir. Emin D. AYDIN, Bili im Terimleri Sözlü ü, 1. B., 1992, s. 307. Akta-
ran: Muammer Ketizmen; Türk Ceza Hukukunda Bili im Suçlar , Adalet Yay nlar , An-
kara, 2008, sf. 10.

68 Georges IFRAH, Rakamlar n Evrensel Tarihi -IX-, Bilgisayar Ne Sayar, Çev. Kurtu lu  
Dinçer, 2. B., 2002, s. 69. Aktaran: Aktaran: M.Ketizmen; Türk Ceza Hukukunda Bili im 
Suçlar , Adalet Yay nlar , Ankara, 2008, sf. 10.

69 Michael FOURMAN, Informatics, s. 1. http://www.inf.ed.ac.uk/publications/ online/0139.
pdf. Ayr ca bkz., http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire& de nition=162, http://
en.wikipedia.org/wiki/Informatics, Aktaran: M. Ketizmen; sf. 10.

70 M. Ketizmen; sf. 10.
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aktar lmas  ve kullan lmas  yöntemlerini, toplum ve insanl k yarar  gözeterek ince-
leyen bilim dal  olarak tan mlanabilir.71 K sacas ; bili im hem verilerin i lenmesini, 
yani bilgi i lemi, hem de bilgi i lemin sonucunun aktar lmas n , yani veri ileti imini 
ifade eden bir kavramd r. Teknik, ekonomik, sosyal, hukuk ve benzeri alanlardaki 
verinin saklanmas , saklanan bu verinin otomatik olarak i lenmesi, organize edil-
mesi, de erlendirilmesi ve aktar lmas  ile ilgili bilim dal d r.72

Aç k Anahtar Altyap s  (AAA): Bir mesaj  gönderenin ya da alan n kimli ini 
do rulamak ve/veya bir mesaj  ifrelemek için kullan lan bir yöntem. AAA, nternet 
gibi güvenli olmayan kamusal bir a n kullan c lar n n, güvenilir bir yetkiliden al -
nan ve onun arac l yla payla lan bir kriptografik anahtar çifti kullanarak güvenli 
ve gizli bir ekilde veri de i imi yapmalar n  sa lar. Bir ki i ya da kurulu un kimli-
im tan mlayan say sal sertifikalar n ve sertifikalar  saklayabilen, do rulayabilen ve 

gerekti inde iptal edebilen dizin hizmetlerinin kullan m na imkân verir.

Günümüzde internet kullan m n n yayg nla mas  özellikle elektronik bankac l k 
ve elektronik ticaret sistemleri ile elektronik haberle me ve elektronik e itim plat-
formlar n n kullan ma al nmas n  beraberinde getirdi. nsanlar n evden veya i yer-
lerinden tüm ihtiyaçlar n  elektronik platform ve uygulamalar ile yürütmesi kullan m 
aç s ndan çok büyük kolayl klar sa lamakla birlikte; özellikle elektronik bankac l k 
ve elektronik ticaret platformlar ndaki güvenlik aç klar  neticesinde ortaya ç kan ka-
y plar (ticari casusluk, para aktar m , yetkisiz eri im v.s.) çok büyüktür. Özellikle bu 
uygulamalarda kullan lan statik ifreler ile buna benzer statik kimlik tan ma yön-
temleri güvenli in sa lanmas nda aktif rol oynasa da gerçek bir kimlik tan ma i levi 
sa lamamaktad rlar. Dolay s yla, ba ta bankac l k i lemleri olmak üzere pek çok 
sektörde tam ve güvenli olarak elektronik ortamda yap labilmesi için, onay ve yetki 
güvenli inin sa lanmas , giderilmesi gereken eksikliklerin ba nda yer almaktad r. 
Keza, internet üzerinde yap lan i lemlerde, elektronik mesaj gönderen veya i lem 
gerçekle tiren ki inin kimli inin belirlenmesi, yasalar önünde delil niteli i ta mas  
ihtiyac  nedeniyle dijital sertifika sistemi olu turulmu tur. Tüm dijital sertifika sistem-
leri PKI (Public Key Infrastructure) Aç k Anahtar Altyap s  üzerine kurulmu tur. Bu 
yap da en üstte sertifika tanzim eden kurum, ortada sertifika da t m  konusunda 
yetkili kurumlar ile en altta kullan c lar n/ki ilerin bulundu u güvene dayal  bir dü-
zen mevcuttur. Kullan lan dijital sertifikalar 1 veya 3 y ll k periyodlarda kullan lmak 
üzere da t l r. Kullan m süresi dolan dijital sertifika ise yenilenir. PKI (Public Key 
Infrastructure) Aç k anahtar altyap s , Veri/Bilgi ileti iminde aç k anahtarl  kriptogra-
finin yayg n ve güvenli olarak kullan labilmesini sa layan ve birbirleriyle e güdüm 
içinde çal an anahtar üretimi, anahtar yönetimi, onay kurumu, say sal noterlik, za-
man damgas  gibi hizmetlerin tümünü kapsamaktad r. Aç k Anahtar Altyap s  mo-
dellerine göre; tek anahtarl  simetrik ifreleme sistemlerinde, veriyi ifrelemek için 
kullan lan anahtar ile ifrelenmi  veriyi okuyabilmek için ayn  anahtar kullan lmak 

71 C. Tavukçuo lu, Bili im Terimleri Sözlü ü, Ankara, 2004, s.55.
72 Yenidünya ve De irmenci, 2003, s.27.
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zorundad r. Kar l kl  olarak ifreli haberle ebilmek için her iki taraf simetrik ifle-
releri birbirleriyle payla mak zorundad rlar. Aç k anahtarl  ifreleme sistemlerinde 
bu durum farkl d r. Bu sistemde aç k anahtar ve özel anahtar bulunmaktad r. Bu 
anahtarlar tek yönlü çal makta ve birbirlerini tamamlamaktad rlar. Aç k anahtar 
veriyi ifrelemek özel anahtar ise aç k anahtar taraf ndan ifrelenmi  veriyi de ifre 
etmek rollerini üstlenmi lerdir. Özel anahtarlar sadece ait olduklar  ki ide bulunur-
lar. Fakat aç k anahtarlar halka aç k durumdad rlar ve da t mlar  aç k olarak ya-
p l r. PKI; gizlilik, bütünlük ve kimlik kontrolü fonksiyonlar n  kullan c lar n dijital ser-
tifika kullanmas  yolu ile sa lar. Sertifika dijital bir kimlik oldu u gibi ayn  zamanda 
sahibine ait bilgiler ile gerekli algoritma anahtarlar n  üzerinde bulundurur. Sertifi-
kalar ki iye özeldirler. Güvenli bir ekilde ve güvenli ortamlarda muhafaza edilme-
leri gerekmektedir. ayet sertifikalar sabit disk gibi güvensiz ortamlarda muhafaza 
edilirse, kolayca de i tirilebilirler ve ba ka ki iler taraf ndan kötü niyetli olarak kul-
lan labilirler. Bu asl nda PKI yap s n n bir güvenlik aç d r. Bu aç k ancak ve depo-
lama arac  olarak ak ll  kartlar n kullan m yla ortadan kald r l r. Ak ll  kartlar n kulla-
n m  ve ta nmas  yap s  nedeniyle oldukça kolayd r. Ak ll  kartlar bir kredi kart na 
benzemektedir (Günümüzde kredi kartlar  ak ll  kartlar olarak da t lmaktad r). Ak ll  
kartlar sahip olduklar  güvenlik mekanizmalar  sayesinde fiziksel, elektriksel ve kim-
yasal (kart içindeki bilgiyi çalma amaçl  yap lan tüm sald r lar) etkilere kar  kendi-
lerini kilitleyebilirler. Kart üzerine gizli anahtarlar yüklendi inde kesinlikle bu bilgiler 
karttan okunamazlar ve kullan mlar  bir ifre ile korunur (PIN kodu). 

PKI üzerinde çal an elektronik imza ile, internet üzerinde yap lan tüm elektronik 
i lemlerin (e-mail gönderimi/al m , B2C, elektronik bankac l k uygulamalar , e-devlet 
platformlar ) ve gönderilen her türlü bilginin iletimi esnas nda, bilgiyi gönderen ki i-
nin kendisi oldu unun, bilgiyi gönderen ki inin gönderdi i bilginin içeri ini bildi inin, 
gönderilen bilginin ta ma esnas nda de i tirilmedi inin, bilgiyi gönderen ki inin bil-
giyi gönderdi ini inkar edemeyece inin garantisi ve güvenli i sa lan r73. 

Ara yaz l m: Hizmetleri ve da n k uygulamalar  nternet ya da yerel alan a -
lar  üzerinde entegre eden ve içimlik do rulama, mesaj, i lemler gibi bir dizi hizmeti 
sunabilen yaz l m. Ara yaz l m, ön ofis hizmet sunma kanallar  ile arka ofis uygu-
lama ve süreçlerinde, kamu kurulu lar n n kurum içinde ve kurumlar aras nda veri 
payla malar m sa lamakta; giderek artan bir ekilde, entegre e-devlet hizmetleri-
nin sunulmas  için bir teknoloji olarak alg lanmaktad r.

Arka ofis kavram , bir kurulu un, i  süreçlerini destekleyen ve kullan c lar aç -
s ndan görünür olmayan ya da eri ilemeyen iç faaliyetleri; Ön Ofis, “Devletin gö-
rünen yüzü” - bilgi ve hizmet sa lay c lar , devlet, vatanda  ve i letmeler aras nda 
etkile imi ifade etmektedir.

73 Bkz: Ziya Gökalp; PKI (Aç k Anahtar Altyap s ) Nedir?; TÜB TAK; UEKAAE, http://
www.bilgiguvenligi.gov.tr/teknik-yazilar-kategorisi/pki-acik-anahtar-altyapisi-nedir.html 
(22.04.2010)
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Bilgi toplumu: Bilgi a lar  ve B T’i yayg n bir ekilde kullanan, büyük miktar-
larda bilgi ve ileti im ürünleri ve hizmetleri üreten, çe itlendirilmi  içerik endüstri-
sine sahip bir toplum.

Bilgi a : Kullan c lara verilen bir bilgi kümesi için eri im ve üretim hizmetleri 
sunan B T, donan m ve hizmetler sistemine (örne in elektronik posta, dizinler ve 
video hizmetleri) verilen add r. Bilgi a  altyap s  ise, letim ba lant lar , eri im pro-
sedürleri, hukuki ve genel çerçeve ile bilgi a n n temel ve destekleyici hizmetlerini 
içeren sistemin tümünü anlatmaktad r.. Bilgi teknolojileri (BT): Verilerin elektro-
nik ortamda i lenmesi ve aktar m  için kullan lan donan m, yaz l m ve yöntemlerini; 
bilgi ve ileti im teknolojileri (B T): Çe itli biçimlerdeki bilgiyi olu turmak, sakla-
mak, düzenlemek, yönetmek, ta mak, görüntülemek, aktarmak, de i tirmek, ilet-
mek ya da almak için kullan lan bütün teknolojileri içeren her türlü donan m ya da 
ba lant l  sistem (veya alt sistem). Bu biçimler; i  verileri, konu malar, dura an gö-
rüntüler, filmler, çoklu ortam sunumlar  ve henüz bilinmeyen di er biçimleri içerebi-
lir. leti im, insanlar  bir grup, topluluk ya da kültür çerçevesinde birbirine ba layan, 
payla lan semboller ve anlamlar sistemi anlam na gelir. Bilgi teknolojilerine (BT) ile-
ti im kelimesinin eklenmesi ile olu an B T, bilgi teknolojileri kullan m  a na tekabül 
etmektedir. B T, hem bilgisayar hem de ileti im teknolojilerini ifade etmektedir.

Bilgi Yönetimi (BY/ Information Management): Bir bilgi i lem sisteminde bil-
ginin elde edilmesi, incelenmesi, muhafaza edilmesi, geri getirilmesi ve da t lma-
s n  kontrol eden fonksiyonlard r74.

Çevrimiçi devlet hizmetleri: Kamu kurumlan taraf ndan bilgi a lar  arac l -
yla vatanda lara, i letmelere ve kurulu lara (di er kamu kurumlar  dâhil) sunu-

lan hizmetler (bu hizmetlerin sa lay c s n n her zaman kamu kurumlar  olmas  ge-
rekmez).

e-Devlet: vatanda lara devlet taraf ndan verilen hizmetlerin elektronik en ko-
lay ve en etkin bir biçimde, kaliteli, h zl , kesintisiz ve güvenli ula t r lmas  sa la-
nacakt r. Bürokratik ve klasik devlet kavram n n yerini alan e-devlet anlay , her 
kurum ve bireyin bilgi teknolojilerini kullanan sistemler ile devlete ula mas n  he-
deflemektedir.

Daha iyi yönetim amac yla nternet ba ta olmak üzere bilgi ve ileti im teknoloji-
lerinin (BT) kullan m . e-devletin kar la t  ve a lmas  için özel önlemler (örne in 
kanun de i ikli i) gerektiren engellere ise d  engeller denilmektedir.. D  engel-
ler, ço u zaman, e-devlete ili kin genel çerçevedeki hatalar, eksiklikler ya da es-
neklikten yoksunluk ile ilgilidir. Bunlar ço u zaman e-devletin etkin bir ekilde uy-
gulanmas na engel te kil eder. Kamu hizmetlerine eri im yollar  (internet, telefon 
ya da bir kamu kurumuna gitmek gibi) kanallar olarak ifade edilmektedir. Farkl  

74 Bili im Terimleri Sözlü ü, TSE Yay n , Ankara, 2006, sf. 106.
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türde kullan c lar farkl  hizmet eri im kanallar  kullan r. Portal ise, çe itli sa lay c -
lardan bilgi ve hizmetleri koordine ederek, kullan c lar n ihtiyaçlar  do rultusunda 
ekillenmi  bir içerikle sunan nternet sitesine verilen add r.

Kiklik do rulama: Kullan c lar n çevrimiçi bir bilgi sistemi ya da uygulamaya 
eri imine izin vermeden önce kimliklerini kontrol eden bir güvenlik önlemi.

Kurumsal mimari: Bir kurumun temel amaç ve stratejilerinin kurumun orga-
nizasyon süreçleri, bilgi sistemleri, personeli ve birimleri ile uyumu da kapsayan 
genel yap s .

Bili im Alan , bilgisayarlar  da kapsayan ve özellikle bilgisayar ve bu tür ayg t-
lar n yer ald  bir alan,75 verileri toplay p yerle tirdikten sonra bunlar  otomatik i -
lemlere tabi tutma imkân  veren manyetik sistemlerdir.76

Bili im Sistemi, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 243. madde gerekçesinde, bili-
im sistemi, “veri toplay p yerle tirdikten sonra bunlar  otomatik i lemlere tabi tutma 

olana n  veren manyetik sistemlerdir” eklinde tan mlan rken, Avrupa Konseyi Si-
ber Suç Sözle mesi’nin “Tan mlar” ba l kl  1. maddesinde “bilgisayar sistemi” te-
rimi, ‘bir veya birden fazlas  belirli bir yaz l m çerçevesinde otomatik olarak veri 
i leyebilen bir cihaz  veya birbirine ba l  veya birbiriyle ili kili bir dizi cihaz  ifade 
edecektir’,77 eklinde ifade edilmektedir. Bili im sisteminin biri maddi di eri de so-
yut olmak üzere iki bile eni bulunmaktad r. Bili im sisteminin, verileri depolamaya, 
i lemeye, kullanmaya ve nakletmeye yarayan cihazlar na donan m, bunlar n bu e-
kilde çal mas n  sa layan programlara da yaz l m denmektedir. Bili im sistemi, ya-
z c , modem gibi tüm çevre birimleri de dâhil olmak üzere bilgisayardan beklenen 
tüm amaçlar  gerçekle tirmeye elveri li donan m ve yaz l m ö elerinin bütünüdür.

Zararl  çerik, nternet üzerindeki içeriklerin yakla k % 8’i istenmeyen, zararl  içe-
rik olarak kabul edilmektedir. stenmeyen içerik 3 ba l k alt nda incelenebilir. Bunlar 
Yeti kin (Adult), Suç (Criminal) ve Sosyal Sapma (Social Deviance) içerikleridir.

Yeti kin(Adult): a) Pornografi, b) Erotik/Seks, 

Suç (Criminal): a) Anonim proxy’ler, b) Bili im suçlar , c) Yasad  
aktiviteler,d) Sa l k için tehlikeli madde temini, e) Zararl  yaz l mlar, f) iddet
g) Yaz l mh rs zl /Yasad  yaz l m/Hacking 

Sosyal Sapma (Social Deviance): a) A r  Uç/ Irkç l k, b) Sap k nançlar

75 Y. Yaz c o lu, 1997, s.131.
76 Ali ihsan Erda , 5237 Say l  TÜRK T CARET KANUNU’nda Bili im Suçlar , Adalet Ba-

kanl  Web sitesi.
77 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi, madde 1 - Tan mlar, www.internetvehukuk.org 

20.1.2004.



Türkiye Bankalar Birli i

46

Zararl  içeri e kar  Dünyada nternetin filtrelenmesi konusunda çe itli uygulama-
lar bulunmaktad r. Baz  ülkeler çe itli gerekçelerle ve herhangi bir hukuki de erlen-
dirmeye ihtiyaç duymaks z n bütün ülke nternet trafik ç k  üzerinden kapsaml  ve 
sansür anlam nda internet filtrelemesi yapmaktad r. AB ülkeleri ise genelde daha çok 
belirli suçlar çerçevesinde engelleme ve nesne temelli filtreleme i lemi gerçekle tir-
mekte ya da nternet konusunda özel bir kanunla düzenleme yapmak yerine internet 
ortam nda i lenen suçlarla mücadele etmeye çal maktad r. Nesne temelli filtreleme 
birçok ülke aç s ndan ekonomik bulunmamakla birlikte, zararl  içerikten ötürü adeta 
bir kitap nedeniyle bir kütüphaneyi kapatmaya benzeyen tüm site içeri ine eri imi 
yasaklama anlay na tercih edilmektedir. çlerinde Türkiye’nin de bulundu u baz  
ülkeler ise bu tür içeriklerle ilgili “uyar kald r (notice an takedown)” yöntemiyle suç 
unsuru ta yan k smi içeriklerin kald r lmas  için ilgili nternet siteleriyle irtibata ge-
çilmekte, böylelikle sak ncal  içeriklerin kald r lmas n  sa lamay  tercih etmektedir78.

Bili im Suçu, bili im alan ndaki geli melere paralel art  gösteren ve teknolo-
jinin yard m  ile genellikle sanal bir ortamda ki i veya kurumlara maddi veya ma-
nevi zarar verecek davran larda bulunmakt r.79 Bili im suçu, bili im sistemine yö-
nelik veya bili im sisteminin kullan ld  suçtur.80

Bizim de kat ld m z bir tan mda “bir bilgisayarda ya da bilgisayar olarak nite-
lendirilememesine ra men veri-ileti imi sa lad  için bili im alan n n unsurlar ndan 
oldu u kabul edilmesi gereken di er elektronik, manyetik, mekanik araçlar üze-
rinde (örne in, cep telefonlar , üzerindeki web paneli sayesinde a a ba lan p bilgi 
aktar m  yapabilen elektronik ev aletleri, üzerinde yüklü programlar arac l yla if-
reli yay nlar  alan, bunlar  i leyen ve bunlardan sonuç ç karan dekoderler) veyahut 
bunlar  veri-ileti imi için birbirine irtibatlayan soyut veya somut bir a  üzerinde ger-
çekle tirilebilir eylemler” bili im suçu olarak nitelendirilmektedir.81 Ne var ki, dokt-
rinde üzerinde uzla lm  bir bili im suçu tan m  da tam olarak bulunmamaktad r.

Bili im ortam nda i lenen suçlar  kar lamak için; Bilgisayarla (Kompüter) le-
nen Suçlar, Bilgisayar Suçu/ Suçlar , Bilgisayarla lgili Suç, Bilgisayar Suçlulu u, Bi-
li im hlali, nternet Suçlar , Bili im Suçlar , Siber Uzay Suçlar , leri teknoloji Suçu 
ve Çok Yarg sal Suçlar gibi kavramlar kullan lmaktad r. Bu kavramlardaki çe itlilik 
bütün ihlalleri tek bir kavram alt nda toplama ihtiyac n  do urmu tur.82

78 Türkiye konuyu 5651 say l  Yasayla düzenlemi , ayr ca Avrupa ülkelerinden farkl  olarak 
engelleme yap labilecek suç türlerini özellikle s n rland rm t r. T B, resen eri imin engel-
lenmesi kararlar , yasal olmayan içerik bar nd ran nternet sitelerine (örne in, çocukla-
r n cinsel istismar na sebep olan içerikler) ya da suç unsuru içerikleri ç karmamakta di-
renen nternet sitelerine uygulanmaktad r.

79 C. Tavukçuo lu, 2004, s.56.
80 A. Karagülmez, 2005, s.40.
81 Yenidünya ve De irmenci, 2003, s.31.
82 Y. Beceni, 2004. Aktaran: smail Ergün, Siber suçlar n Cezaland r lmas  ve Türkiye’de 

Durum, Adalet Yay nlar , Ankara, 2008. s.13.
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Türkiye’nin üyesi oldu u Avrupa Konseyi bili im suçlar n  nitelendirirken “Siber 
Suç” kavram n  kullanm t r. Uluslararas  platformlarda da yo unlukla yine siber 
suçlar kavram  kullan lmaktad r83.

Bili im suçu Türk Ceza Hukuku’na ilk kez 1991 y l nda 3756 say l  Kanun’la 
girmi tir. Mezkur Kanun, 

1. Sistemde yer alan ve s r te kil eden bilgiyi hukuka ayk r  ekilde elde edip ö -
renmeyi,

2. Ba kas na zarar vermek için sistemde bulunan bilgileri kullanmay  nakletmeyi 
ve ço altmay ,

3. Ba kas na zarar vermek veya kendisine yarar sa lamak maksad yla sistemi 
ve unsular n  tahrip etmeyi, de i tirmeyi, silmeyi ve sistemin i lemezine engel 
olmay , yanl  bir ekilde i lemesini sa lamay ,

4. Sistemi kullanarak kendisi veya ba kas  lehine hukuka ayk r  yarar sa lamay , 
doland r c l ,

5. Sistemi kullanarak sahtecilik yapmay , bili im suçlar  içinde ele alm t r.

Konu ilerleyen bölümlerde ayr nt l  olarak ele al nacak ve meriyetteki mevzuat ba-
k m ndan incelenecektir. Bu sebeple burada k saca de inilmesi yeterli olacakt r.

Siber suç kavram , “siber uzay ortam nda i lenen suç” olarak tan mlanmaktad r. 
Dünyada bilgisayar a lar nda i lenen suçlara (crimes related to computer networks) 
siber suçlar (cyber crime) tabiri kullan lmaktad r.84 Siber suç deyimi, bilgisayarlar 
aleyhine veya bilgisayarlar arac l yla i lenen suçlar olarak ta tan mlanmaktad r.85 

Herhangi bir suçun elektronik ortam içerisinde i lenebilme imkân  bulunuyor ve bu 
ortam içerisinde gerçekle tirilen fiil, genel olarak hukuka ayk r  veya suç olarak ta-
n mlanabiliyorsa bu suçlar  siber suçlar olarak de erlendirebiliriz. Siber suç, bilgisayar 
veya a  sistemleri yolu ile bilgisayar veya a  sistemleri içerisinde ya da bilgisayar 
ve a  sistemlerine kar  i lenebilir. Siber suçlar daha önceleri kanunlar taraf ndan 

83 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesinin orijinal ba l nda yer alan “cyber” kelimesi 
Türkçe’ye “siber” olarak çevrilmi tir. Bunun en önemli nedeni siber sözcü ünün geli-
imi içerisinde yüklenmi  oldu u kültürel ve dönemsel anlam bütünlü üdür. Siber; Yu-

nanca ba dümenci anlam na gelen kybernetes’ten türetilmi tir. lk kez 1984’ te William 
Gibson’ un “Neuromancer” roman nda telaffuz edilip ses görüntü ve histen olu an sa-
nal çevreyi tan mlamak için kullan lm t r. Merriam-Webster sözlü ünde “Cyber” kelime-
sinin etimolojik olarak kökeninin “cybernetic” ten geldi i ifade edilmektedir. “Cybernetic”, 
otomatik kontrol sistemleri (sinir sistemi gibi) çerçevesinde ileti im ve kontrol teorisinin 
yer ald  bilim dal  olarak tan mlanmaktad r. “Cyber” ise, “cybernetic”ten türemi  ve bil-
gisayar a lar  için kullan lm t r. 1980’li y llarda, bilgisayar a lar n n çevrimiçi dünyas  
“Cyber space” olarak adland r lm t r. Aktaran: smail Ergün, s. 14.

84 Y. Yaz c o lu, 2002, s.452, 3 nolu dipnot.
85 Hüseyin Çeken, “ABD’de nternet Yoluyla lenen Suçlardan Do an Ceza Sorumlulu-

unun Hukuki Esas ”, http://www.jura.uni.sb.de/turkish/HCekenl.html - 25.2.2005.
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suç olarak tan mlanm  fiillerin siber ortamda i lenmesi ve daha önce suç olarak 
tan mlanmam  bu ortam n karakteristi ine has bir tak m ihlallerin bir bütünüdür.86

Siber suç kavram yla bili im suçlar  ifade edilmekle birlikte, bili im suçlar n n tek 
bir bili im sisteminde i lenen ekli de il, bili im sistem a lar  vas tas yla (özellikle 
internet) i lenen suçlar kastedilmektedir.87 Siber suç “bilgisayar n amaç veya araç 
veya her ikisi olarak kullan ld  hukuka ayk r  eylem” eklinde ifade edilmi tir.88

Birle mi  Milletler 10. Kongresi’nde siber suçlar, bilgisayar a lar nda veya a -
lar na kar  gerçekle tirilen her türlü eylem olarak kabul görmekte ve bu suçlar dar 
anlamda siber suçlar ve geni  anlamda siber suçlar olmak üzere iki alt kategori 
içinde de erlendirilmektedir.89

Bu neviden suçlar  klasik suç tiplerinden ay ran ve kendine özgü suçlar olma-
s n  sa layan en önemli özellik, i lenme ekilleridir. 

Klasik suç tiplerinde suçun maddi unsurunu olu turan eylemler faillerin fiziki ha-
reketleriyle meydana gelmektedir. Bili im suçlar nda (siber suç veya internet orta-
m nda i lenen suçlar) ise, genellikle failin bilgisayar n klavyesine dokunmas  veya 
mouse t klamas  d nda fiziki hareket olmamakta ancak fiziki hareketlerle mey-
dana getirilebilecek zararlardan çok daha fazlas  bu ekilde olu abilmektedir.90 Bi-
li im alan ndaki suçlar, bilinen, klasik usullerin d nda çok daha h zl , kolay ve dik-
katlerden uzak i lenebilmekte, tespit edilebilmesi ise daha zor olmaktad r.91 Bu tür 
suçlar, sadece ç kar amaçl  yap lmamakta; kimi zaman da toplumda arad n  bu-
lamayan insanlar n, kendilerini ispat için ba vurduklar  bir yol olabilmektedir.92

Bu gün bili im suçlar n n büyük bir k sm  internet ortam  arac l yla gerçekle -
tirildi inden, fiiller de daha ziyade amaçlanan i i yerine getirmeye yönelik olarak 
yap lm  “y k c  yaz l mlar” ad  verilen programlar üzerinden yap lmaktad r. Bu ya-
z l m ya da tekniklere her gün yenileri eklenmekle birlikte, u ana kadar s k rastla-
nanlardan hareketle, örnek olarak sistem güvenli inin k r l p içeri girilmesi (hacking), 
salam tekni i, Truva at  (trojan horse), a  solucanlar  (Network worm), tav anlar 
(rabbits), bukalemunlar (chamelon), mant k bombalar  (logic bombs), virüsler, çöpe 
dalma, gizli dinleme, veri aldatmacas  v.s. verilebilir.93 

Konumuzla ilgisi bak m ndan bu türden yaz l mlara ili kin k saca bilgi aktarmak, 
terminolojiyi kavramak ve suçlar  anlamak bak m ndan yararl  olacakt r.

86 C. Tavukçuo lu, 2004, s.287.
87 Yenidünya ve De irmenci, 2003, s.33.
88 Yenidünya ve De irmenci, 2003, s.33.
89 Y. Yaz c o lu, 2002, s.460.
90 M. Dülger, 2004, s.69.
91 Y. Yaz c o lu, 1997, s.150.
92 Ak nc /Al ç/Er, 2004, s.158.
93 M. Dülger, 2004, s.69.
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Bili im alan nda en s kl kla rastlanan suç i leme yöntemi olan Truva at  yaz -
l m , Truva sava nda kullan lan tahta at n hediye olarak Truval lara gönderilip, tahta 
at kalenin içine girdikten sonra at n içine gizlenen dü man askerlerinin kaleyi ele 
geçirmelerindeki mant k ile çal maktad r. Bunlar internet üzerinden veya e-posta 
yoluyla bilgisayarlara s zan ve kullan c  fark na varmadan kendi kendilerine inter-
nete ba l  olundu u anlarda d ar ya veri gönderen programlard r. Ço unlukla in-
ternet üzerinden ücretsiz indirilen yaz l mlardaki sistem dosyalar  içine, Truva at  
yaz l m  eklenerek kullan c lara ula t r lmaktad r. Bu yaz l m  bilgisayar na yükle-
yen kullan c , görünü te yararl  olan yaz l m  bilgisayar na kurdu unda Truva at  
yaz l m  da kendisini fark ettirmeden çal maya ba lamaktad r.

Genel olarak bir trojan program  iki k s mdan olu ur; istemci k sm  ve sunucu 
k sm . Sunucu k sm , hedef seçilen ki inin bilgisayar nda, istemci k sm  ise di er 
bilgisayarda yani uzaktan yöneten ki inin bilgisayar nda çal r. Sunucu k sm  he-
defteki ki iye gönderilmeden önce gidece i adres, port, nerede saklanaca  gibi 
gerekli ayarlar yap lmaktad r. Bundan sonra Truva at  yaz l m  kurulmu  oldu u bil-
gisayar n i letim sisteminin aç klar ndan yararlanarak bütün sisteme hakim olmakta 
ve kendisini gönderen ki inin bütün komutlar n  yerine getirmektedir.94 Trojan prog-
ram n n bu özelli i nedeniyle faydal  i lerde de kullan lmas  söz konusudur. Örne in 
kurumsal sistem yöneticileri kendi sorumluluklar  alt nda olan bilgisayarlarda mey-
dana gelen ar zalar  giderebilmek için bizzat kendileri bilgisayar n bulundu u yere 
gidemediklerinde, ar zas  olan bilgisayara trojan program  gönderip bu program sa-
yesinde ar zal  bilgisayar n ar zas n  tespit ede rek giderebilmektedirler. Truva atlar  
her ne kadar sisteme zararl  bir yaz l m olmalar  sebebiyle bili im virüslerine benze-
tilebilirlerse de, kendi kendilerine ço alma özelliklerinin olmamas  ve zarars z yaz -
l mm  gibi görünebilme özellikleri nedeniyle bili im virüslerinden ayr lmaktad rlar.95

Truva at  metodunun bir türü de mant k bombalar d r. Bunlar, bilgisayar sis-
temini a rtmak, bozmak veya felç etmek için programlanmaktad r ve bunu ger-
çekle tirmek içinde, bilgisayara ya mant k d  ya da yap lan i lemin aksine sü-
rekli bilgi göndermektedir. Mant k bombalar , bili im sistemlerinde veya a lar nda, 
daha önceden belirlenmi  özel durumlar n gerçekle mesi durumunda zarar ve-
rici sonuçlar olu turur. Bir mant k bombas , belirlenmi  özel durum gerçekle ene 
kadar ‘Truva at ’ program  gibi davran r. Ancak özel durumun gerçekle mesinden 
sonra bili im sisteminde zararl  etkisini meydana getirir ve bu noktada her zaman 
kendisini gizli tutmaya çal an Truva at  program ndan ayr l r.96

A  solucanlar , virüs gibi kendisini bir bilgisayardan di erine kopyalamak için 
tasarlanm t r. Bunu otomatik olarak yaparlar. Bellek veya a  bant geni li ini tüke-

94 Olgun De irmenci, “Bili im Suçlar ”, Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, (Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal  Kamu Hukuku Bilim Dal ), stan-
bul, 2002, s.79.

95 M. Dülger, 2004, s.70., Aktaran: smail Ergün, s. 17.
96 O- De irmenci, 2002, s.101.
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tirler. Yak n geçmi teki solucanlar Sasser ve Blasser ad  verilen solucanlar olmu -
tur. A  solucanlar , kullan c n n etkisi olmadan kendi kendine çal abilen ve aynen 
kendisi gibi bir kopyas n , veri iletim a na ba lant s  olan di er bili im sistemlerine 
kopyalayabilen yaz l m türlerine verilen genel add r.97 A  solucanlar , bir ileti im a n-
daki sistemler aras nda herhangi bir donan m veya yaz l ma zarar verme zorunlu-
lu u olmaks z n dola rlar. A  üzerinden bir bili im sistemine gelen bir a  solucan , 
ya bir virüs gibi davranarak yaz l ma zarar verir ya da sisteme bir Truva at  b rak r. 
Ço u zaman ise ileti im a nda çal an sistem operatörlerine yakalanmamak için 
b rakt klar  tüm izleri silerler.98 Solucanlar, bilgisayar n haf zas na yerle en ve haf za 
k sm  yokmu  gibi davranarak sürekli olarak kendilerini buraya yazan yaz l mlard r.99

Tav anlar, çok h zl  üreyen, k sa zamanda kolonile erek bili im sisteminin bilgi 
i leme gücünü azaltan, bilgisayara veya bili im sitemine durmaks z n gereksiz i -
ler yapmas  için komut veren bir yaz l md r.100 Bunlar, i lemciye sürekli anlams z 
komutlar vererek i lemcinin bili im sisteminin normal i leyi ini sa layan komutla-
r n  vermesini engellemekte ve giderek sistemin yava  çal mas na ve en sonunda 
da sistemi çal amaz hale getirirler.101

Tav anlara örnek olarak u olay verilebilir. Büyük bir irketten at ld  için sinir-
lenen bir programc , giderken irketin bilgisayar na 400 byte’l k, tek i levi kendinin 
tam bir kopyas n  yapmak olan “Sarma k” ad nda bir program b rak r. Program 
i ten ç kar lan programc n n ayr lmas ndan 24 saat sonra uyan r, kendini kopya-
lad ktan sonra tekrar uyur. Bir gün sonra Sarma k’ n iki kopyas  kendilerini tekrar 
kopyalar ve bu i lem her gün katlanarak sürüp gider. ki haftan sonunda irket bil-
gisayar n n yan i levlerinde gecikmeler ve bariz hatalar olmaya ba lar. Art k belle i 
sarma k’ n t pat p ayn  16.3C kopyas n  bar nd rmaktad r, (yani 6,5 milyon byte’l k 
bir çöplük) 2 gün sonra ise bilgisayar hiçbir ey yapamaz hale gelir. Çünkü belle-
ini sarma k’ n yar m milyondan fazla kopyas  kaplam t r.102 Görüldü ü gibi çok 

küçük ve basit i levli bir program, çok k sa bir sürede kendisini fark ettirmeden bü-
yük bir irketin bütün sistemini çal amaz hale getirmi tir.

Bukalemun denilen ve sistem için normal çal an ve zarars z bir yaz l m gibi 
duran ve onun niteliklerine sahipmi  gibi görünen yaz l mlar, Truva atlar n n yak n 
akrabalar d r. Bir bukalemun her defas nda çok kullan c l  bir sistemde kullan c  ad-
lar  ve ifreleri için giri  iletilerini taklit edecek ekilde dâhiyane bir ekilde program-
lan r. Sisteme giren bütün kullan c lar n adlar n  ve ifrelerini gizli dosyaya kaydeder, 
daha sonra sistemin bak m için geçici süre kapat laca na ili kin bir mesaj verir. .103

97 M. Dülger, 2004, s.73.
98 O. De irmenci, 2002, s.87.
99 Y. Yaz c o lu, 1997, s.164.
100 O. De irmenci, 2002, s.103.
101 M. Dülger, 2004, s.74.
102 Adrian Berry, Sonsuzlu un K y lar , TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar , 2 Ankara, 6. Ba-

s m, s.226–227, Aktaran: smail Ergün, s. 24.
103 O. De irmenci, 2002, s. 104.
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Salam tekni i, çok fazla say da kaynaktan, çok az say da de erin transferini 
esas al r.104 Bu yöntem özellikle bankalar n bili im sistemlerinde gerçekle tirilen hu-
kuka ayk r  yarar sa lama suçlar  için kulla n lan etkin bir tekniktir. Sistemin esas  
çok fazla kaynaktan (örne in çok say da banka hesab ndan) kaynak ba na çok 
az miktarda hukuka ayk r  yarar sa lanmas  esas na dayan r.105

Bu yöntemde, hesaplardaki rakamlar n virgülden sonraki küsuratlar n n ya son 
rakam  ya da son iki rakam  yani kuru lar failin belirledi i bir hesaba aktar larak 
orada biriktirilmektedir.106 Böylelikle banka ya da hesap sahipleri hesaplarda mey-
dana gelen yetkisiz hareketi fark edememekte, ancak küçük miktarlar n çok sa-
y da kaynaktan toplanm  olmas  fail aç s ndan büyük miktarda bir hukuka ayk r  
yarar sa lamaktad r.107

Gizli Kap lar (Trap Door) tekni i ise, i letim sistemleri veya çok i levli kullan c  
sistemleri haz rlayan bilgisayar programc lar n n bunlar  meydana getirirken ileride 
ortaya ç kabilecek durumlara göre, sistem ifrelerinde de i iklik yapabilmeyi veya 
yeni ifreler girebilmeyi sa lamak üzere sisteme b rakt klar  çe itli giri  yollar na 
denmektedir.108 Bu mekanizmalar n, program veya i letim sistemi tamamland nda 
ortadan kald r lmas  gerekir, ancak bazen ya hata sonucu veya ileride kullan lmak 
amac yla bu mekanizmalar ortadan kald r lmaz. Bu gibi durumlarda, bu kap lar kötü 
niyetli ki ilerin yasad  faaliyetlerine hizmet etmesi amac yla kullan l r.109

Hacking denilen yöntemle, hedefle ilgili ke if yapan korsanlar önemli bilgilere 
ula makta ve bu verileri kullanarak internet üzerinden eylem gerçekle tirecekleri 
bili im sistemine girmektedirler. Bili im korsanlar , ula t klar  hedef sistemi taraya-
rak aç k portlar , i letim sistemini, çal an servisleri, payla lan kaynaklar  ve kulla-
n c  isimlerini belirlemektedirler.110 Bu giri  genellikle bili im sisteminin i letim yaz l -
m n  yazan ki ilerin gerekti inde yaz l m  ve dolay s yla sistemi korumak amac yla 
b rakt klar  arka kap lar  bularak buradan s zmak yoluyla gerçekle tirirler. Bu yolla 
sisteme s zan sanal korsanlar, bu andan itibaren sistemi çökertmektedirler. Sis-
teme s zmak için ‘hacker’lar n kulland  pek çok yöntem vard r. ifre k rmak, a  
gözetlemek, oturum çalmak, tampon belle i ta rmak, DOS sald r lar  yapmak bu 
yöntemlerden sadece baz lar d r.111

Bilgi aldatmacas , bilgisayara yanl  veri girilmesi veya baz  verilerin kas-
ten b rak lmas d r. Böylece fail, bilgisayara girdi i veya bilgisayarda b rakt  veri-

104 O. De irmenci, 2002, s.84.
105 M. Dülger, 2004, s.71.
106 Y. Yaz c o lu, 1997, s.155.
107 M. Dülger, 2004, s.71.
108 Y. Yaz c o lu, 1997, s.156-157.
109 O. De irmenci, 2002, s.85.
110 D. Y lmaz, 2004, s.227.
111 D. Y lmaz, 2004, s.372.
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ler ile mevcut veriler üzerinde istedi i yönde de i iklik yapma veya cihaz  istedi i 
yönde kullanma imkân na kavu maktad r.112 Bu yöntem, bili im sistemlerine yet-
kisiz veya yetkili müdahale imkân  olan ki ilerce i lenebilir. Bunlar; verileri yara-
tan, kaydeden, i lenme esnas nda nezaret eden, nakleden, kontrol eden, ifrele-
yen ki iler olabilir.113

Örne in, Almanya’da  ve çi Bulma Kurumu’nda çal an bir memur, çocuk 
zamm  ödemesi için düzenlenen evrakta, görevli memurun imzas n  taklit ederek, 
her seferinde 5.000 ve 10.000 DM aras nda bir mebla  kendisinin ve bir yak n -
n n hesab na aktarm  ve bu durumun ortaya ç kmas n  engellemek için, bilgisayar 
taraf ndan haz rlanan kontrol fi inin ilk hanesindeki mebla a ili kin verileri de sile-
rek, yakla k 10 ayda 29 ayr  müdahale sonucu 250.000 DM’l k bir haks z kazanç 
sa lam t r.114 Bu yöntemle i lenen suçlara ülkemizde de rastlanmaktad r. Örne in, 
i çi emeklilerinin ço unlukta oldu u bir ilçemizde Ziraat Bankas  ubesinin vezne-
dar  uzun süreden beri hareket görmeyen döviz hesapla r n  takip ederek, kasada 
mevcut döviz durumuna göre, k sa süreli olarak çal t  bilgisayar n ba ndan ay-
r lan görevlinin yoklu undan istifade ederek, ödeme talimat  verip veznede kendisi 
bulundu undan düzenledi i ödeme dekontunu para çekmek için vezneye gelen 
vatanda lara imzalat p dövizi kendi zimmetine geçirmi tir. Bu ekilde çok say da 
hesapta bulunan dövizleri çekmi tir. Bu olay hesap sahiplerinin bankaya müraca-
at na kadar ortaya ç kmam t r115.

Çöpe dalma veya art k toplama da denilen bir teknikle, herhangi bir bilgi-
sayar sisteminin çal mas ndan geriye kalan veri ve bulgular n toplanmas  i lemi 
ifade edilmektedir.116 Bu bilgilerin elde edilme yöntemlerinden ilki, ç kt  birimlerince 
kullan lan ve daha sonra çöpe at lan kâ t, yaz c  eridi vb. malzemeler üzerinde 
kalan bilgilerin toplanmas  yöntemidir. kincisi ise bili im sisteminin belle inde bu-
lunan ve art k ihtiyaç kalmayan silinmi  bilgiler geli mi  tekniklerle yeniden elde 
edilmektedir.117

Bir di er suç i leme yöntemi de gizlice dinlemedir. Bili im sistemlerinin veri 
naklinde kulland  a lara girilerek veya bili im sistemlerinin az da olsa yayd  
elektromanyetik dalgalar yakalanarak verilerin tekrar elde edilmesi tekni idir. Bu 
teknik bilgisayar ekranlar n n yayd  elektromanyetik dalgalar n yakalanmas  ve 
tekrar ekran görüntüsüne çevrilmesi suretiyle i lenebilece i gibi bilgisayarlar ara-
s nda veri naklinde kullan lan a lara yap lan fiziksel müdahaleler sonucu, a da 
nakledilen verilerin ele geçirilmesi eklinde de i lenmektedir.

112 Y. Yaz c o lu, 1997, s.152.
113 O. De irmenci, 2002, s.77-78.
114 O. De irmenci, 2002, s.78.
115 smail Ergün, s. 20.
116 Y. Yaz c o lu, 1997, s.159.
117 O. De irmenci, 2002, s. 76.
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Süper darbe, IBM uyumlu yaz l mlarda uygulanan ve disketten diskete prog ram n 
kopyalanmas n  önleyen “kopya koruma” programlar n  atlatan bir program olarak 
ortaya ç km t r. Daha sonralar , bütün kontrolleri geçerek, sisteme müdahale eden 
programlar olarak tan nm t r.118  dünyas nda kullan lan bilgisayarlar n ço unda h r-
s zl a kar  bir koruyucu güvenlik sistemi vard r.119 Sistemin kilitlendi i durumlarda, 
en k sa zaman içinde yeniden çal p i levsel olabilmeleri için “süper zap” program-
lar  kullan lmaktad r: bu programlar bir yandan sistemdeki çe itli emniyet tedbirlerini 
a arken, di er yandan da meydana gelen sorunlar  süratli bir ekilde düzeltmektedir.120 
Tüm güvenlik kontrollerini a arak, sistemde de i iklikler yapabilmesi bu program n 
kötüye kullan lmas na neden olmakta ve program kullan c s na hiçbir güvenlik kont-
rolüne u ramadan istedi i de i iklikleri gerçekle tirme imkân  tan maktad r.121

E zamans z sald r lar denilen bir teknik, i letim sistemlerinin e zamans z olan 
çal mas ndan yararlan r. Birçok sistemin, programlar  e zamanl  yani ayn  anda 
kullanamamas ndan hareket eden baz  failler, geli tirdikleri sald r  teknikleri ile, bil-
gisayar i letim sistemlerinde, daha do rusu programdaki veriler üzerinde çe itli 
ihlaller meydana getirmektedirler. Birçok i letim sistemi, uygulanan de i ik bilgi-
sayar programlar n n fonksiyonlar n  ifa etmek için e zamans z olarak çal rlar. 
Örne in bir ç kt  al nmas  s ras nda bu i lem için çe itli görevlerin s rayla ça r l-
mas  gerekir. letim sistemi bu istekleri bekletir ve kaynaklar ula labilir hale ge-
lince iste e uygun olarak istek s ras na göre veya bir öncelik düzenine göre yerine 
getirir. te, bu bekleme s ras nda iyi bir programlama bilgisine sahip baz  kimse-
ler çe itli rutin i lemler yard m yla veriler üzerinde istedikleri do rultuda de i iklik 
gerçekle tirebilmektedir.122

stem d  al nan elektronik postalar ya da “spam” dedi imiz e-mailler, pek çok 
kullan c n n ve bili im sorunudur. ngilizce anlam , “baharatl  domuz yollamak” olan 
“Spamming”, bir ki iye ya da bir siteye gereksiz veya kaba çok fazla say da mektup 
göndermenin internet dilindeki kar l d r. Burada, ayn  mesaj n çok say daki kop-
yas n n bu tip bir mesaj  alma talebinde bulunmam  ki ilere, bir nevi zorlay c  nite-
likte gönderilmesi söz konusudur. Bu sözcük, ürünlerinin reklâmlar n  nternet ara-
c l  ile binlerce ki iye yollayan baz  firmalar n kulland  tekni i tan mlamak için de 
kullan l r.123. Spam, genellikle bir ürünün reklâm , pazarlanmas  ve ‘pornografik içerikli 
reklâm ve mesajlar n dünya çap nda kitlelere ula t r lmas  amac n  ta maktad r.124 

118 O. De irmenci, 2002, s.83.
119 1,3 Hasan Dursun, “Bilgisayar le lgili Suçlar”, Yarg tay Dergisi, C.24, S.3, 1998, s.335.
120 Y: Yaz c o lu, 1997, s.156.
121 1,5 O. De irmenci, 2002, s.84.
122 Y. Yaz c o lu, 1997, s.158., Aktaran: smail Ergün, s. 21.
123 Philippa VVingate, nternet, Tübitak Popüler Bilim kitaplar , Ankara, Nisan 2004, 18. Ba-

s m, s.26. stenmeyen içerik anlam na kullan lan Spam kelimesi, ilk defa Firma Hormel 
Foods Corparation’un bir kutu içinde baharatl  domuz eti ve jambon için kulland  bir 
k saltmad r. “Spiced pork and ham” kelimelerinin ilk har erinden olu maktad r.

124 M. Dülger, 2004, s.77.
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Bili im virüsleri, kendi kendini ço altma özelli ine sahip, kopyalar n  ba ka 
sistemlere de bula t rarak etkileyen yaz l mlard r. Bunlar, biyolojik virüslerde oldu u 
gibi, kendi kendine ço al p, bula abilme ve sistemi hasta edebilme özelliklerine 
sahip olarak ve bula t klar  sistemde bulunan yaz l mlar  çökerterek, bili im siste-
mine en fazla zarar  verecek ekilde tasarlanmaktad rlar. Sisteme giren virüs, ya 
hemen ya da zaman ayarl  olarak birkaç hafta veya ay içinde harekete geçmekte; 
özellikle internet vas tas  ile çok h zl  yay lmaktad r.125

Kimlik h rs zl / kimlik av , Bir ba kas n n üçüncü ah slar  ve bilgi i lem sis-
temlerini kendisinin söz konusu ki i oldu una ikna ederek yan ltmas na, o ahs n 
ç karlar na zarar verip kendisine ç kar sa lamas na, ya da bu doland r c l a ola-
nak verecek bilgilere ula mas na “kimlik h rs zl ” veya “kimlik av ” denilmek-
tedir Birçok ki i bu suçlular n nas l evine bile girmeden bu bilgilere ula t na ina-
namaz. 126

Kimlik h rs zlar n n ba l ca yöntemleri: Kimlik kart , kredi kart  veya banka 
kart  çalmak, posta kutusundan ya da çöp kutusundan belge çalmak, cep telefo-
nundan ya da bilgisayardan dosya kopyalamak, acil bir telefonmu  gibi arayarak, 
“annen kaza geçirdi”, “araban z çal nm ”, “polis sizi ar yor”, vb. eyler söy-
leyerek kar daki ki inin pani e kap lmas n  sa lay p ki isel bilgilerini istemek, tam 
temizlenmemi  eski bilgisayar, eski disk, eski USB bellek ele geçirmek, güvenilir 
bir web sayfas n n (örne in çal t n z bankan n) benzerini kurbana sunup kimlik 
bilgilerini o yolla vermesini sa lamak, bilgi i lem sistemlerinde korsanl k (hacker) 
yapmak, kimlik h rs zl  amaçl  virüs yaz p bula t rmak, internette ki isel bilgiler 
aramak ve toplamak, kimlik belge ve bilgilerini ba kalar na çald rtmak, ki isel ifre 
ve parolalar  gizlice izlemek, yüz yüze veya telefonda ki ileri kand r p bilgi almak, 
nam na adres de i ikli i kaydettirip belgelerin korunmas z bir yere gönderilmesini 

125 Murat Önemli, 2005, s.29. Örne in, 2001 y l nda Filipinli bir bilgisayar ö rencisi taraf n-
dan yaz lan Love Bug (A k Virüsü) isimli virüs program , yay lmaya ba lad ktan 18 saat 
sonra dünyada yüz milyon bilgisayara bula m t r.

126 Özellikle halka aç k yerlerde yap lan telefon konu malar ndan, kafelerden, kütüphane-
lerde girilen internet sayfalar ndan, evlere gelen mektuplar n çal nmas ndan, kart kul-
lan lan bir i  yerinden, çöpe at lan belgelerden hareketle, kimlik h rs zlar  bütün önemli 
kimlik bilgilerine sahip olabilirler. Son y llarda nternet’ten kimlik bilgilerinin çal nmas  ol-
dukça artm t r. Banka kimlikleri ve ifreleri, fark nda bile olunmadan aç lan “spam” 
e-postalarla elde edilebilir. Özellikle, hiç duyulmad k bankalardan gelen “please con-

rm your personal info” ( lütfen ki isel bilgilerinizi teyit ediniz) veya yine hiç bilin-
meyen bir nans kurulu undan “your account is in danger, please respond imme-
diately” ( hesab n z tehlikede, lütfen hemen cevap veriniz) gibi sahte e-postalar ile 
ki ilerin kimlik bilgilerini yazacaklar  bir nternet sitesine yönlendirilerek kimlik bilgilerine 
ula lmak isteyenler bulunmaktad r.. Ayr ca, geni  mü teri portföyü olan bankalar n veya 
e-ticaret irketlerinin adlar  kullan larak, “hesab n z tehlikede lütfen hemen kimlik bilgi-
lerinizi gönderin yoksa hesabiniz kapat lacak” 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, ki inin bilinen bilgilerinden bilinmeyen bilgilerini tahmin etmek, gasp ya 
da zor kullanarak kimlik bilgilerine ula mak, olarak say labilir127. Kimlik h rs zlar na 
av olmaktan korunman n yollar  ise genel olarak hassas ki isel bilgilerin neler oldu-
unu bilmek ve nerelerde bulundu unu bilmek bunlara bilgilere kimlerin normalde 

ula abildi ini bilmekten, bilgileri kilit alt nda tutmak, ifrelemek, bellek malzemesini 
elden ç karmadan önce tam silmek, yay nlamamak, yazarken elini gizlemek, ge-
rekmiyorsa yazmamak, silmek, bulundurmamak, ta mamak, TC kimlik numara-
s n , adresi, anne k zl k soyad n , vb. bilgileri almaya çal acak kimlik h rs zlar na 
kar  ba ta çocuklar olmak üzere tüm aile bireylerini bilinçlendirmek gibi tedbirler-
den; keza, bilgi taleplerine kar  temkinli olmaktan, ki isel bilgileri sadece güvenilir 
ve ili kiler dolay s yla ihtiyac  olan ki ilere ve ihtiyaç oldu u kadar bilgi vermekten, 
ki isel bilgilerin aç k edilme riskinin fark edildi inde önüne geçmekten, aç k edil-
mi  gizli bilgileri/kaybolan belgeleri bir an önce gerekli mercilere haber vermek ve 
de i tir(t)mek, emniyet’e giderek durumu belgeler ile birlikte anlatmak, dava aç l-
mas n  sa lamaktan geçmektedir128.

B. İNTERNETİN ÜLKEMİZDEKİ KAMUSAL KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ 
VE TEMEL YASAL DÜZENLEMELER

1. İnternet Kurulu (İK)

Ula t rma Bakanl na ba l  olarak 5651 say l  Kanunun 10. maddesi129 uya-
r nca ve 3348 say l  Ula t rma Bakanl  Te kilat ve Görevleri Hakk ndaki Kanu-
nun Ek-1 maddesi çerçevesinde kurulan nternet Kurulu’nun ana i levi, Ula t rma 
Bakanl ’na dan manl k yapmakt r. Türkiye’de internetin alt yap dan ba layarak 
tüm boyutlar  ile k sa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek bu hedeflere eri -
mek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararlar n al nmas  ve uygulanmas ; bilgi 
ve ileti im teknolojilerindeki geli melerin ortaya ç kard  yeni konular n ve bunla-
r n ülkemizde uygulanabilirli i ile ilgili olarak olu turulacak politikalar n tespiti; inter-
net üzerinde yap lan yay nlar ve hizmetlerle ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve 
bilgi toplumu olma yolunda sa l kl  yöntemlerin tespiti süreçlerinde Ula t rma Ba-
kanl na önerilerde bulunmak nternet Kurulu’nun amac d r. 

127 http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (22.04.2010).
128 http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri (22.04.2010).
129 nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suç-

larla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun’un 10. maddesinin be inci f kras : “Ba kanl k; 
Bakanl k taraf ndan 3348 say l  Ula t rma Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda 
Kanunun ek 1 inci maddesi uyar nca, Adalet Bakanl , çi leri Bakanl , çocuk, kad n 
ve aileden sorumlu Devlet Bakanl  ile Kurum ve ihtiyaç duyulan di er bakanl k, kamu 
kurum ve kurulu lar  ile internet servis sa lay c lar  ve ilgili sivil toplum kurulu lar  ara-
s ndan seçilecek bir temsilcinin kat l m  suretiyle te kil edilecek nternet Kurulu ile ge-
rekli i birli i ve koordinasyonu sa lar; bu Kurulca izleme, ltreleme ve engelleme yap -
lacak içeri i haiz yay nlar n tespiti ve benzeri konularda yap lacak öneriler ile ilgili gerekli 
her türlü tedbir veya kararlar  al r.”
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Kurul bilgi ve ileti im teknolojilerinin sa l kl  geli mesi ve bu kapsamda ülke-
mizde internetin toplumsal faydas n n en üst düzeye ç kar lmas  için temel öne-
riler olu turmak amac n  gerçekle tirmek için, Adalet Bakanl , çi leri Bakanl , 
çocuk, kad n ve aileden sorumlu Devlet Bakanl  ile Kurum ve ihtiyaç duyulan di-
er bakanl k, kamu kurum ve kurulu lar  ile internet servis sa lay c lar  ve ilgili si-

vil toplum kurulu lar  aras ndan seçilen toplam 32 üyeden te ekkül eder.

Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kurulu lar n n kat l mc lar ndan olu an Ku-
rul, y lda en az iki kez toplanmakta ve kurulun üyeleri iki y ll k süreler için seçil-
mektedir. Kurulun çal malar n n finansman  Ula t rma Bakanl  bütçesinden sa -
lanmaktad r. Kurulun Ba kan  ve Ba kan Vekili, Kurul taraf ndan salt ço unlukla 
seçilmektedir. Kurul Sekreterine ba l  olarak sekretarya görevi Ula t rma Bakan-
l  Haberle me Genel Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir. 

Kurul, toplam üye say s n n salt ço unlu u ile toplan r ve toplant ya kat lan 
üyelerin salt ço unlu u ile karar al r. Oylar n e it olmas  halinde Kurul Ba kan ’n n 
oyu belirleyici olur.

Kurul, yukar da belirtilen amaçlar  gerçekle tirmek üzere a a  say lan ilkeler 
çerçevesinde görev yapar:

a) Teknolojik Gelişmeleri İzleme

1-  Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli melerin izlenmesi ile internet altyap s  
ve hizmetlerinin geli tirilmesi konusunda önerilerde bulunulmas

2-  nternet konusunda, orta ve uzun vadeli geli meleri yönlendirecek ve stra-
tejilere baz te kil edecek önerilerde bulunulmas

b)  Değerlendirme 

1-  nternet kullan c lar n n görü  ve önerilerini de dikkate alarak ilgili kurulu -
lardan temin edilecek veriler çerçevesinde, Türkiye’de internet geli iminin 
de erlendirilmesi ve yayg nla t r lmas  için öneriler olu turulmas

2-  Sektörde gözlenen aksakl klar n belirlenmesi ve giderilmesi için öneriler olu -
turulmas

3-  Kamuoyu görü lerinin toplanarak de erlendirilmesi için mekanizmalar olu -
turulmas

c)  Verimliliğin Sağlanması 

1-  nternet kullan m n n verimli ve daha faydal  hale getirilebilmesi için gerekli 
politikalar n belirlenmesine katk da bulunulmas

2-  nternet kullan m n n faydalar  konusunda toplumda fark ndal n olu turul-
mas  
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3-  e-devlet uygulamalar n n yayg nla t r lmas , Kamu Kurulu lar n n birbirleri 
ile olan ili kilerinde ve vatanda a sunduklar  hizmetlerde internet ortam n n 
daha yayg n kullan m  konusunda çal malar yaparak önerilerde bulunul-
mas

d)  Koordinasyon 

nternete ili kin etkinliklerin düzenlenmesine öncülük edilmesi/destek verilmesi, et-
kinli in ve verimlili in sa lanabilmesini teminen ilgili kurulu larla (üniversite, kamu, 
özel ve sivil toplum) e güdümü sa lamaya dönük çal malar yap lmas

e)  Güvenli İnternet

1-  nternetin güvenli kullan m  konusunda ara t rmalar yaparak uygun politika-
lar n belirlenmesi, bu konuda Telekomünikasyon leti im Ba kanl yla ko-
ordineli bir çal ma içerisinde uygulamaya esas al nacak güvenlik kriterleri-
nin tespiti ve benzeri konularda önerilerde bulunulmas ,

2-  nternetin yayg n ve güvenli kullan m n  sa lamaya yönelik e itim etkinlikle-
rinin desteklenmesi,

3-  Çocuklar ve gençler ba ta olmak üzere bireylerin ve toplumun internet üze-
rinden yap lan zararl  yay nlardan korunmas na yönelik olarak ulusal bazda 
yaz l m programlar n n haz rlanmas  konusunda çal malar yap lmas  ve 
önerilerde bulunulmas

f)  Ulusal İçerik Zenginliği 

nternet içerik ve yer sa lay c l n n yayg nla t r lmas  ve ulusal arama motoru 
te kili konusunda gerekli çal malar n yap lmas  ve önerilerde bulunulmas

g)  Ar-Ge Teşviki 

Bilgi ve ileti im teknolojilerinde kullan lan tüm ürünler için AR-GE deste i ile 
yerli üretimin art r lmas na yönelik önerilerde bulunulmas

h)  Düzenleme 

nternet ile ilgili mevzuat n, Uluslararas  kurulu larca kabul gören uygulamalar  
ve Avrupa Birli i’nin bu alandaki mevzuat  ile uyumlu olmas na özen gösteril-
mesi için önerilerde bulunulmas

i)  Projelendirme 

Ulusal ve uluslararas  say sal uçurum olarak adland r lan farkl l klar n giderilmesi 
ve Bilgi toplumu olu umuna katk da bulunmak amac yla projeler ve önerilerin 
belirlenmesi, uygulanabilirliklerinin de erlendirilmesi, risk analizlerinin yap lmas  
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ve kabul gören tekliflerin gerçekle tirilmesine katk da bulunulmas , uygulama 
planlar n n olu turulmas

j)  Diğer Konular 

Bakanl k politikalar n n belirlenmesine katk  sa lamak amac yla, talep edilen di-
er konularda çal ma ve ara t rmalar yap lmas  

2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu130 (BİT) ve Ulaştırma Bakanlığı

nternet servis ve eri im sa lay c  irketler aç s ndan en önemli kurulu  Bilgi 
Teknolojileri ve leti im Kurumu’dur. Ula t rma Bakanl  izin ve ruhsat konu-
sunda son i lemi yapsa da internet irketlerinin kurulu  a amas nda gerekli ha-
z rl klar  yapt ran, kurulduktan sonra denetimlerini yapan ve onlar n uymas  ge-
rekli kurallar  koyan Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’dur. Bilgi Teknolojileri 
ve leti im Kurumu 27.01.2000 tarihinde 4502 say l  Kanun ile 2813 say l  Telsiz 
Kanunu’nun 5. maddesinde yap lan de i iklikle kurulmu tur. Söz konusu madde 
hükmüne göre Kurum; kanunlarda öngörülen yetki ve sorumluluklar  uygulamak 
ve verilen di er görevleri yapmak üzere kamu tüzel ki ili ine sahip idari ve mali 
özerkli i olan özel bütçeli ve görevlerini yerine getirirken ba ms z bir kurulu -
tur. Ula t rma Bakanl  ile ili kilidir. Elektronik Haberle me Kanunu, Ula t rma 
Bakanl ’n n elektronik haberle me sektörü ile ilgili görev ve yetkilerini u e-
kilde s ralam t r: 

a) Numaraland rma, internet alan adlar , uydu pozisyonu, frekans tahsisi gibi k t 
kaynaklara dayal  elektronik haberle me hizmetlerine ili kin strateji ve politika-
lar  belirlemek. 

b) Elektronik haberle me sektörünün; serbest rekabet ortam nda geli imini te vik 
etmeye ve bilgi toplumuna dönü ümün desteklenmesini sa lamaya yönelik he-
def, ilke ve politikalar  belirlemek ve bu amaçla te vik edici tedbirleri almak.

c) Elektronik haberle me alt yap , ebeke ve hizmetlerinin; teknik, ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlara, kamu yarar na ve millî güvenlik amaçlar na uygun olarak 
kurulmas , geli tirilmesi ve birbirlerini tamamlay c  ekilde yürütülmesini sa la-
maya yönelik politikalar  belirlemek.

ç) Elektronik haberle me cihazlar  sanayisinin geli mesine ili kin politikalar n olu-
umuna ve elektronik haberle me cihazlar  bak m ndan yerli üretimi özendirici 

tedbirleri almaya yönelik politikalar  belirlemeye katk da bulunmak.
d) Ülkemizin üyesi bulundu u elektronik haberle me sektörü ile ilgili uluslararas  

birlik ve kurulu lar nezdinde 5/5/1969 tarihli ve 1173 say l  Milletleraras  Müna-

130 Kurumun ad , 5/11/2008 tarih ve 5809 say l  ELEKTRON K HABERLE ME KANUNU 
le Telekomünikasyon Kurumu (TK) iken, Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu (B T) ola-
rak de i tirilmi tir.
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sebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakk nda Kanun hükümleri sakl  kal-
mak üzere Devleti temsil etmek veya temsile yetkilendirmek, çal malara kat -
l m ve kararlar n uygulanmas  konusunda koordinasyonu sa lamak.

e) Elektronik haberle me politikalar n n tespiti ve uygulanmas  amac yla gerekli 
ara t rmalar  yapmak ve yapt rmak.

f) Elektronik haberle menin do al afetler ve ola anüstü haller nedeniyle aksa-
mamas n  teminen gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu sa lamak. Haber-
le menin aksamas  riskine kar  önceden haberle menin kesintisiz bir biçimde 
sa lanmas na yönelik alternatif haberle me alt yap s n  kurmak, kurdurmak ve 
ihtiyaç durumunda söz konusu sistemi devreye sokmak.

g) Ola anüstü hal ve sava ta elektronik haberle me hizmetlerini, 16/7/1965 ta-
rihli ve 697 say l  Kanun hükümleri dahilinde planlamak, gerekli i leri yapmak 
ve yapt rmak. 

) Elektronik haberle me sistemlerinin yerli tasar m ve üretimini, bu amaçla sek-
töre ili kin ara t rma, geli tirme ve e itim faaliyetlerini teknik ve maddi destek 
de dahil olmak üzere te vik etmek ve Kurumun gelirlerinin % 20’sini a mamak 
kayd yla söz konusu faaliyetlere ili kin olarak ay raca  kayna  belirlemek ve 
bu kayna n kullan m na ili kin gereken düzenlemeleri yaparak bu kayna  kul-
land rmak. 

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu, izin verilen ve verilmeyen frekanslarda ya-
p lacak usulsüz yay nlar n ve enterferanslar n izlenmesi ve önlenmesi amac yla ge-
rekli kontrol tertip ve tedbirleri alarak, milli ve milletleraras  teknik monitör hizmeti 
ve faaliyetlerini yürütür. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 2/f maddesine göre; Kurum, 
Türk Telekom dahil i letmecilerle imzalad  sözle melerin ve verdi i genel izin ve 
telekomünikasyon ruhsatlar n n artlar na uyulmas n n sa lanmas  için gereken 
tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözle mesi, telekomü-
nikasyon ruhsat  veya genel izin artlar na uygun yürütülmesini izleme ve denet-
lemeye, ayk r l k halinde ilgili i letmecinin bir önceki takvim y l ndaki cirosunun % 
3’üne kadar idari para cezas  uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu 
hizmetinin gere i gibi yürütülmesi amaçlar yla gerekli tedbirleri almaya, gerekti inde 
tesisleri tazminat kar l nda devralmaya ya da a r kusur halinde imtiyaz sözle -
mesini, telekomünikasyon ruhsat n  ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.

Kurum’un karar organ  bir kurul ba kan  ve dört üyeden olu an Telekomünikas-
yon Kurulu’dur. Kurul Ba kan , Kurum’un en üst amiri olup, Kurum’un genel yöne-
tim ve temsilinden sorumludur. Kurul ba kan ve üyeleri be  y l için Bakanlar Kurulu 
taraf ndan atan rlar ve süre sonunda yeniden atanabilirler. Kurul ba kan  Ula t rma 
Bakan ’n n gösterece i aday aras ndan, üyelerden ikisi telekomünikasyon sektörü 
temsilcilerinden, biri telsiz hizmetlerinden ve bir ba kas  ise tüketici temsilcilerin-
den atan r. Kurul üyeleri ve kurum personeli, denetleme ve inceleme s ras nda ö -
rendikleri gizli bilgileri ve ticari s rlar  yetkili mercilerden ba kas na aç klayamaz ve 



Türkiye Bankalar Birli i

60

kendi yararlar na kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayr ld ktan sonra da de-
vam eder. Kurum’un para ve mallar  Devlet mal  hükmünde olup, Kurul üyeleri ve 
Kurum personeli i lenen suçlar aç s ndan Devlet memuru say l r. Kurum Say tay 
taraf ndan denetlenir. Kurum ta ra te kilat  kurabilir.

Kurumun ba l ca gelirleri; 406 say l  Telgraf ve Telefon Kanunu uyar nca imti-
yaz sözle meleri imzalayan ve telekomünikasyon ruhsat  alan ki ilerden 406 say l  
Kanunun 19. maddesi gere ince al nacak ücretlerin on binde be i ile katk  ama-
c yla bu ki ilerden al nacak di er ücretler, idari para cezalar , mü avirlik ücretleri 
ve genel bütçeden yap lacak yard mlard r.

Kanun’un 2. maddesi’ne göre, hiç kimse Ula t rma Bakanl ’yla bir görev, im-
tiyaz sözle mesi yapm  olmad kça veya Bakanl k taraf ndan bir telekomünikas-
yon ruhsat  veya genel izin verilmi  olmad kça, telekomünikasyon hizmeti yürüte-
mez ve/veya altyap s  kuramaz ve i letemez. Bu düzenlemeden de anlayaca n z 
gibi Ula t rma Bakanl  internet servis sa lay c  irketlerin çal mas n  sa layan 
izni veren yetkili son kurumdur.

Elektronik Haberle me Kanunu’nun 6. maddesinde Kurumun, elektronik haber-
le me sektörüne ili kin görev ve yetkileri u ekilde belirtilmi tir:

a) Elektronik haberle me sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, reka-
beti engelleyici, bozucu veya k s tlay c  uygulamalar n giderilmesine yönelik 
düzenlemeleri yapmak, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip 
i letmecilere ve gerekli hallerde di er i letmecilere yükümlülükler getirmek ve 
mevzuat n öngördü ü tedbirleri almak.

b) Bu Kanun ve bu Kanuna dayan larak yap lan düzenlemelere ayk r  olarak, elekt-
ronik haberle me sektöründe ortaya ç kan rekabet ihlallerini denetlemek, yap-
t r m uygulamak, mevzuat n öngördü ü hallerde elektronik haberle me sektö-
ründe rekabet ihlallerine ili kin konularda Rekabet Kurumundan görü  almak.

c) Abone, kullan c , tüketici ve son kullan c lar n haklar  ile ki isel bilgilerin i len-
mesi ve gizlili inin korunmas na ili kin gerekli düzenlemeleri ve denetlemeleri 
yapmak.

ç) letmeciler ile tüketicileri ilgilendiren Kurul kararlar n  gerekçe ve süreçleri ile 
kamuoyuna aç k tutmak. 

d) Bu Kanun çerçevesinde gerekti inde i letmeciler aras nda uzla t rma prosedü-
rünü i letmek, uzla ma sa lanamad  takdirde ilgili taraflar aras nda aksi ka-
rarla t r l ncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tedbirleri almak.

e) Elektronik haberle me sektöründeki geli meleri takip etmek, sektörün geli imini 
te vik etmek amac yla gerekli ara t rmalar  yapmak veya yapt rmak ve bu ko-
nularda ilgili kurum ve kurulu larla i birli i halinde çal mak.
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f) Bu Kanunun 5. maddesinin (a) bendini de göz önünde bulundurarak, elektronik 
haberle me hizmetlerinin sunulmas  ve elektronik haberle me ebeke ve alt-
yap lar n n tesis ve i letilmesi için gerekli olan frekans, uydu pozisyonu ve nu-
maraland rma planlamas n  ve tahsisini yapmak.

g) Elektronik haberle me ile ilgili olarak Bakanl n strateji ve politikalar n  dikkate 
alarak, yetkilendirme, tarifeler, eri im, geçi  hakk , numaraland rma, spektrum 
yönetimi, telsiz cihaz ve sistemlerine kurma ve kullanma izni verilmesi, spekt-
rumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi de dahil gerekli dü-
zenlemeler ile denetlemeleri yapmak.

) Telsiz sistemlerinin belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak kurulmas n n 
ve çal t r lmas n n kontrolünü yapmak, elektromanyetik giri imleri tespit etmek 
ve giderilmesini sa lamak. 

h) letmecilerin ticari s rlar  ile kamuoyuna aç klanabilecek bilgilerinin kapsam n  
belirlemek, i letmecilerin ticari s rlar  ile yat r m ve i  planlar n n gizlili ini koru-
mak ve bunlar  adli makamlar n talepleri d nda muhafaza etmek.

) Elektronik haberle meyle ilgili olarak, i letmeciler, kamu kurum ve kurulu lar  ile 
gerçek ve tüzel ki ilerden ihtiyaç duyaca  her türlü bilgi ve belgeyi almak ve 
gerekli kay tlar  tutmak, Bakanl k taraf ndan elektronik haberle me sektörüne 
yönelik strateji ve politikalar n belirlenmesinde ihtiyaç duyulanlar , talebi üze-
rine Bakanl a iletmek.

i) Bu Kanunun 5. maddesinin birinci f kras n n ( ) bendi uyar nca Bakanl kça ya-
p lacak düzenlemeler çerçevesinde, elektronik haberle me sektörüne ili kin 
ara t rma, geli tirme ve e itim faaliyetlerine ili kin olarak, mevcut Kurum gelir-
lerini göz önünde bulundurarak gelirlerinin % 20’sini a mamak kayd yla ay ra-
ca  kayna  Bakanl a aktarmak. Bu aktar m, katma de er vergisi ve damga 
vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istis-
nad r.

j) Kullan c lara ve eri im kapsam nda di er i letmecilere uygulanacak tarifelere, 
sözle me hükümlerine, teknik hususlara ve görev alan na giren di er konulara 
ili kin genel kriterler ile uygulama usul ve esaslar n  belirlemek, tarifeleri onay-
lamak, tarifelerin denetlenmesine ili kin düzenlemeleri yapmak.

k) letmeciler taraf ndan haz rlanan referans eri im tekliflerini onaylamak. 

l) Yürütülecek elektronik haberle me hizmetleri, ebeke ve/veya alt yap s  ile il-
gili olarak yap lacak yetkilendirmelere ili kin hüküm ve artlar  belirlemek, uy-
gulanmas n  ve yetkilendirmeye uygunlu u denetlemek, bu hususta gereken 
i  ve i lemleri yürütmek ve mevzuat n öngördü ü tedbirleri almak.

m) Radyo ve televizyon yay nc l na ili kin ilgili kanununda belirtilen hükümler sakl  
kalmak kayd yla, frekans planlama, tahsis ve tescil i lemlerini, güç ve yay n sü-
relerini de göz önünde tutarak uluslararas  kurulu larla i birli i de yapmak su-
retiyle yürütmek.



Türkiye Bankalar Birli i

62

n) Elektronik haberle me sektöründe kullan lacak her çe it sistem ve cihazlar n, 
uyumla t r lm  ulusal standartlar n  yay mlatmak ve uygulanmas n  sa lamak, 
teknik düzenlemelerini yapmak, piyasa denetimini yapmak ve/veya yapt rmak, 
bu amaçla laboratuarlar kurup i letebilmek ve bu laboratuarlarda verebilece i 
e itim ve dan manl k hizmetleri kar l nda al nacak ücretleri belirlemek.

o) Elektronik haberle me sektöründe tesis, ölçüm ve bak m-onar m yapacak ku-
rulu lar n yetkilendirmesini bu konuda görevli kurulu larla koordine etmek. 

ö) Elektronik haberle me sektörüne yönelik pazar analizleri yapmak, ilgili pazar  
ve ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip i letmeci veya i letmecileri belirle-
mek.

p) Elektronik haberle me sektörü ile ilgili uluslararas  birlik ve kurulu lar n çal -
malar na kat lmak, kararlar n uygulanmas n  takip etmek ve gerekli koordinas-
yonu sa lamak.

r) Bu Kanunun 46. maddesinde belirtilen ücretlerle ilgili olarak terkin de dahil ol-
mak üzere her türlü usul ve esaslar  belirlemek, Kurumun y ll k bütçesini, gelir-
gider kesin hesab n , y ll k çal ma program n  onamak, gerekirse bütçede he-
saplar aras nda aktarma yapmak veya gelir fazlas n  mevzuat çerçevesinde 
genel bütçeye devretmek. 

s) Elektronik haberle me sektöründe faaliyet gösterenlerin mevzuata uymas n  
denetlemek ve/veya denetlettirmek, konu ile ilgili usul ve esaslar  belirlemek, 
ayk r l k halinde mevzuat n öngördü ü i lemleri yapmak ve yapt r mlar  uygu-
lamak.

) Elektronik haberle me sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni 
veya kamu hizmetinin gere i gibi yürütülmesi amac yla mevzuat n öngördü ü 
tedbirleri almak.

t) Ara ba lant  ve ulusal dola m da dahil eri im ile ilgili uygulanacak usul ve 
esaslar  belirlemek ve mevzuat n öngördü ü düzenlemeleri yapmak, elektro-
nik haberle me sa lanmas  amac yla imzalanan anla malar n rekabeti k s tla-
yan, mevzuata ve/veya tüketici menfaatlerine ayk r  hükümler içermemesi ama-
c yla mevzuat n öngördü ü tedbirleri almak.

u) lgili kanun hükümleri dahilinde, evrensel hizmetlere ili kin hizmet kalitesi ve 
standartlar  da dahil olmak üzere, gerekti inde her türlü elektronik haberle me 
hizmetine yönelik hizmet kalitesi ve standartlar n  belirlemek, denetlemek, de-
netlettirmek ve buna ili kin usul ve esaslar  belirlemek.

ü) Elektronik haberle me sektöründe, ba ms z denetim faaliyetine ili kin esas-
lar , ba ms z denetleme faaliyetlerinde bulunacak kurulu lar n kurulu  artla-
r n , çal ma esaslar n  ve çal t raca  personelin niteliklerini belirlemek.

v) Bu Kanunla verilen görevlere ili kin yönetmelik, tebli  ve di er ikincil düzenle-
meleri ç karmak. 
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“Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’nun Te kilat ve Görevleri ile Çal ma Esas 
ve Usulleri Hakk nda Yönetmelik”in 31. maddesi gere ince ise; Kurum, internet 
hizmet sa layanlar n hizmetlerine ili kin genel ilkeleri saym t r. Madde 32’de ise 
Kurum’un görevleri genel olarak say lm t r. Buna göre Kurum; genel izin haz r-
lanmas  için Ula t rma Bakanl ’na öneri götürür, i letmelerin genel izne riayetini 
denetler, ücret tarifelerine ili kin kurallar  belirler. Tarifeleri onaylar ve uygulama-
s n  izler, rekabet ortam n  izler ve korumak için gereken tedbirleri al r, tüketicile-
rin menfaatlerini korur, kullan lan araç ve teçhizat  denetler, Bakanl a gerekli ra-
por ve dan ma görevlerini yapar.

Bu bölümde internet servis sa lay c  kurulu lar n, kurulu  a amas ndan ba -
layarak hizmetlerini nas l vereceklerini düzenleyen temel hukuki kurallar  a a da 
birkaç ba l k alt nda inceleyece iz.

a. Telgraf ve Telefon Kanunu

406 say l  Kanundaki baz  tan mlar konumuz aç s ndan büyük önem ta mak-
tad r. Bu nedenle burada aktar lmas nda yarar görülmü tür.

Telekomünikasyon: Her türlü i aret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sin-
yallerine dönü türülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, 
elektro manyetik, elektro kimyasal, elektro mekanik ve di er iletim sistemleri vas -
tas yla iletilmesi, gönderilmesi ve al nmas . 

Telekomünikasyon altyap s : Telekomünikasyonun, üzerinden veya arac l  ile 
gerçekle tirilmesini sa layan anahtarlama ekipmanlar , donan m ve yaz l mlar, ter-
minaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü ebeke birimleri.

Telekomünikasyon altyap s  i letimi: lgili altyap ya ili kin gerekli telekomünikas-
yon tesislerinin kurulmas , kurdurulmas , kiralanmas  veya herhangi bir surette te-
min edilmesi ile bu tesisin di er i letmecilerin veya talep eden di er gerçek ve tü-
zel ki ilerin kullan m na sunulmas .

Telekomünikasyon hizmeti: Telekomünikasyon tan m na giren faaliyetlerin bir 
k sm n n veya tümünün hizmet olarak sunulmas .

Telekomünikasyon ruhsat : letmeci taraf ndan söz konusu telekomünikas-
yon ruhsat nda belirtilen telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya alt-
yap s n n i letilmesi için Bakanl k taraf ndan verilen ruhsat.

Yukar da belirtti imiz gibi, Kanunun 2. maddesine göre, hiç kimse Ula t rma Ba-
kanl yla bir görev, imtiyaz sözle mesi yapm  olmad kça veya Bakanl k taraf ndan bir 
telekomünikasyon ruhsat  veya genel izin verilmi  olmad kça, telekomünikasyon hizmeti 
yürütemez ve/veya altyap s  kuramaz ve i letemez. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 
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18. maddesi gere ince; 2. maddeye ayk r  olarak genel izin ve ruhsat almaks z n te-
lekomünikasyon hizmeti verenlerin tesisleri Kurum’un talebi üzerine ilgili mülki amir-
lerce kapat larak hizmetlerine son verilir. Ayr ca 60 milyar liraya kadar para cezas  
verilir. Tekerrürü halinde failleri hakk nda iki y la varan hapis cezas na hükmolunur.

b. Evrensel Hizmetin Sağlanması Hakkında Kanun

leti im; temel bir hak olan dü ünce aç klama özgürlü ünün gerçekle tiricisi ol-
du undan Yeni Ça ’da art k bir temel hak olarak an lmaktad r. Bu aç dan ileti im 
ki iler ve kurulu lar için vazgeçilmez bir hizmettir. Tabi bizde abartma huyu oldu-
undan i  Dünya ad ndaki bu planeti de a m  ve isimlendirilirken “evrensel hiz-

met” denilmi tir. nternet ve telefon irketlerinin Anayasas  a a daki Kanun’dur.

5369 say l  “Evrensel Hizmetin Sa lanmas  Hakk ndaki Kanun”; co rafi konum-
lar ndan ba ms z olarak Türkiye Cumhuriyeti s n rlar  içinde herkes taraf ndan eri-
ilebilir, önceden belirlenmi  kalitede ve herkesin kar layabilece i makul bir be-

del kar l nda asgari standartlarda sunulacak olan, temel internet eri imi de dahil 
elektronik haberle me hizmetlerini, “evrensel hizmet” olarak tan mlam t r. Kanun 
ayr ca a a daki baz  tan mlamalar  yapm t r.

Elektronik haberle me: aret, sembol, ses, görüntü ve elektrik i aretlerine dö-
nü türülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektroman-
yetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve di er iletim sistemleri vas tas yla iletilme-
sini, gönderilmesini ve al nmas .

Evrensel hizmet yükümlüsü: Elektronik haberle me sektöründe görev ve im-
tiyaz sözle meleri ile ruhsat ve genel izin uyar nca bu Kanun kapsam ndaki hiz-
metleri sa lamakla yükümlü k l nan i letmeci.

Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir i letmecinin, evrensel hizmet yükümlülü-
ünün gereklerini yerine getirmek için sa lad  durum ile hiç yükümlü olmasayd  

içinde bulunaca  durum aras ndaki net maliyet fark .

letmeci: Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu ile yap lan görev ve imtiyaz söz-
le meleri ile ruhsat ve genel izin uyar nca elektronik haberle me hizmetlerini yürü-
ten ve/veya elektronik haberle me alt yap s n  i leten bir sermaye irketi. Telefon 
ve nternet eri im ve servisleri sa layan irketler Telekomünikasyon mevzuat nda 
i letmeci olarak tan mlan rlar.

5369 Say l  Kanun, evrensel hizmetin sa lanmas nda ve bu hususta yap lacak 
düzenlemelerde a a daki ilkelere uyulaca  hususunu hüküm alt na alm t r..

a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti s n rlar  içerisinde ya ayan herkes, 
bölge ve ya ad  yer ay r m  gözetilmeksizin yararlan r.
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b) Evrensel hizmet, fert ba na gayrisafi yurt içi has lat tutar  da göz önünde bu-
lundurularak kar lanabilir ve makul fiyat seviyesinde sunulur.

c) Dü ük gelirliler, özürlüler ve sosyal deste e ihtiyac  olan gruplar n da evrensel 
hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatland rma ve teknoloji seçeneklerinin 
uygulanabilmesine yönelik tedbirler al n r.

d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmi  hizmet kalitesi standartlar nda sunulur.
e) Evrensel hizmetin sunulmas nda ve ula lmas nda devaml l k esast r.

5369 say l  Kanun’un 4. maddesine göre; i letmeciler, bu Kanunda belirlenen 
evrensel hizmeti sa lamakla yükümlüdür. mtiyaz ve görev sözle meleri ile ruhsat 
ve genel izinlerde her ne ad alt nda olursa olsun bu Kanun’un 3. maddesinde be-
lirtilen ilkelere ayk r  düzenlemeler yap lamaz. Evrensel hizmetin kapsam na temel 
internet hizmetleri dâhildir. Evrensel hizmetin kapsam ; ülkenin sosyal, kültürel, eko-
nomik ve teknolojik artlar  da göz önünde bulundurularak, üç y l  a mamak üzere 
belirli aral klarla, Kurumun ve i letmecilerin de görü lerini alarak Bakanl kça yap -
lacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

406 say l  Kanunun 29. maddesi gere ince; i letmeciler, telekomünikasyon hiz-
metlerinin yürütülmesi ve/veya altyap  i letilmesi kar l nda alacaklar  ücretleri il-
gili mevzuat, tabi olduklar  görev veya imtiyaz sözle mesi, telekomünikasyon ruh-
sat  veya genel izin ile Kurum düzenlemelerine ayk r  olmayacak ekilde serbestçe 
belirleyebilirler. Ancak a a daki hallerde Kurum, hat ve devre kiralar  da dâhil ol-
mak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst s n rlar n , makul ve ay r m 
gözetmeyen artlarla, 30. maddede belirlenen genel ilkeler çerçevesinde ç kar la-
cak yönetmelikler, tebli ler ve sair idari düzenlemeler, imtiyaz sözle meleri ve te-
lekomünikasyon ruhsatlar n n hüküm ve artlar  da gözetilerek tayin ve tespit et-
meye yetkilidir. Bu haller unlard r:

a) Türk Telekom veya ba ka bir i letmecinin, vermekle yükümlü oldu u evrensel 
hizmet dâhil, baz  hizmetlerin maliyetini ba ka hizmetlerin ücretlerinden kar -
lamak zorunda oldu u haller,

b) lgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir i letmecinin hukuki veya fiili bir tekel 
oldu unun veya ilgili hizmet veya co rafi piyasada hakim konumda bulundu-
unun Kurum taraf ndan belirlendi i haller,

c) Ücretlerin Kurum düzenlemelerine ayk r  i lem ve eylemlerle belirlendi inin tes-
pit edildi i haller,

d) Kurum’un ç karaca  yönetmeliklerde belirleyece i di er durumlar.

406 say l  Kanun’un 30. maddesine göre; yukar da say lanlar n yan  s ra Ku-
rum, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyap  i letilmesi kar -
l nda al nacak ücretlere ili kin düzenlemeleri, a a daki genel ilkelerin gerçek-
le tirilmesi hususunu göz önünde tutarak yapar:



Türkiye Bankalar Birli i

66

a) Ücretler adil olmal  ve benzer konumdaki ki iler aras nda hakl  olmayan ne-
denlerle ay r m gözetmemelidir. Bu genel ilke, toplumdaki ihtiyaç sahibi kesim-
lere özel ve kapsam  aç kça ve s n rl  olarak belirlenmi  kolayl klar sa lanma-
s n  engellemez,

b) 29. madde kapsam na giren durumlarda; ücretlerin 4. maddenin (k) bendinde 
öngörülen ekilde yat r m ve i letme maliyetleri de dâhil olmak üzere, mümkün 
oldu unca ilgili hizmetin maliyetlerini yans tacak ekilde belirlenerek tarifelerin 
dengelenmesi esas olup, bir hizmetin maliyetinin di er bir hizmetin ücreti yo-
luyla desteklenmesinden veya kar lanmas ndan kaç n l r,

c) Ücretler; kendisine bir maliyet yükleyen ve an lan ücretin kapsam nda olan her 
hizmet kalemini ayr  ayr  gösterir,

d) Ücretlerin, uygun oldu u ölçüde, geli en teknolojik artlar çerçevesinde ulusla-
raras  standartlara ve ölçeklere yakla t r lmas  esast r.

e) Ücretlerin, de i ik hizmet türü ve kategorileri için, teknolojik geli meyi ve yeni 
yat r mlar  te vik etmeye yönelik düzeyde olmas  gözetilir.

f) Ücretlerin belirlenmesinde, Türkiye’nin taraf oldu u uluslararas  anla malar ve 
uluslararas  kurulu lar n tavsiyeleri uygun oldu u ölçüde dikkate al n r.

g) Hakl  gerekçelerin varl  halinde, ücretlere zorunlu maliyetleri ve makul bir öl-
çüde kâr  da yans tmak kayd yla üst s n r konulabilir.

c. Elektronik Haberleşme Kanunu131

Kanunun amac ; elektronik haberle me hizmetlerinin yürütülmesi, elektronik ha-
berle me alt yap  ve ebekesinin tesisi ve i letilmesi, geli tirilmesi, yeni elektronik 
haberle me ebeke ve hizmetlerinin te vik edilmesi hususlar  ile ilgili politika, hedef 

131 Elektronik Haberle me Kanunu ile elektronik haberle me alan nda de i ik kanunlarla 
düzenlenen mevzuat n toparlanmas , da n kl n giderilmesi için, 406 say l  Telgraf ve 
Telefon Kanunu ile 2813 say l  Telsiz Kanunu ek ve de i ikliklerinin yürürlükten kald r l-
mas  amaçlanm t r. Ancak, 2813 say l  Kanununda, Kurumun kurulu una ili kin 5 inci 
ve personel niteliklerine ili kin 8 inci maddesi ile K y  Emniyeti ve Gemi Kurtarma let-
meleri Genel Müdürlü üne ili kin ek 2nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve be inci 
f kralar n n yeni bir düzenleme yap l ncaya kadar, geçerlili ini devam ettirmesi öngörül-
mü tür. dare hukukunda bir kamu hizmetinin bir kamu idaresi taraf ndan kendi tüzel ki-
ili i içinde, kendi personel ve paras yla do rudan do ruya i letilmesi “emanet yöntemi” 

olarak adland r lmaktad r. Oysa, 406 say l  Telgraf ve Telefon Kanunu ile öngörülen yet-
kilendirme türleri, bir kamu hizmetinin özel te ebbüs taraf ndan ticari amaçlar gözeti-
lerek yürütülmesini temel almaktad r. Dolay s yla Kurum taraf ndan yetkilendirilen ser-
maye irketlerinde as l amaç kâr elde etmektir. Bununla birlikte K y  Emniyeti ve Gemi 
Kurtarma letmeleri Genel Müdürlü ü, herhangi bir ticari yarar gözetmeksizin bir kamu 
hizmetini ifa eden K T statüsündedir. Bu nedenle K y  Emniyeti ve Gemi Kurtarma -
letmeleri Genel Müdürlü ünün Kurum taraf ndan yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile 
hizmet vermesi gerekmektedir. Bu madde ile Ky Emniyeti ve Gemi Kurtarma letmeleri Ge-
nel Müdürlü ünün Kurum tarafndan yetkilendirilmeksizin, emanet usulü ile hizmet vermesi öngörül-
mü tür.
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ve ilkelerin tespiti, elektronik haberle me sektöründe rekabetin tesisi ve korunmas , 
tüketici haklar n n gözetilmesi, kaynaklar n etkin ve verimli kullan lmas , sektörün 
düzenlenmesi, denetlenmesi ve bunlara ili kin usul ve esaslar ile bu sektörde fa-
aliyet gösterenlerin hak, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olarak ifade edilir-
ken; kapsam , elektronik haberle me hizmetlerinin rekabete dayanan pazar eko-
nomisi içinde yürütülmesi ve elektronik haberle me alt yap  ve ebekesinin tesisi 
ve i letilmesi ile her türlü elektronik haberle me cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, 
sat , kurulmas , i letilmesi, frekans dahil k t kaynaklar n planlamas  ve tahsisi ile 
bu konulara ili kin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzla t rma faaliyetle-
rinin yürütülmesi olarak ifade edilmi tir.

Millî güvenlik ve kamu düzeni ile ola anüstü hal, s k yönetim, seferberlik, sava  
hallerinde ve do al afet durumlar nda elektronik haberle me hizmetlerinin sa lan-
mas na ili kin özel kanunlar n ve 697 say l  Ula t rma ve Haberle me Hizmetle-
rinin Ola anüstü Hallerde ve Sava ta Ne Suretle Yürütülece ine Dair Kanun hü-
kümleri sakl  tutulurken, Türk Silahl  Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanl  ile 
Sahil Güvenlik Komutanl  ve kurulu  kanunlar nda belirtilen görev sahalar  ile il-
gili konularda olmak üzere Millî stihbarat Te kilat  ve Emniyet Genel Müdürlü ünün 
elektronik haberle me cihaz, sistem ve ebekeleri ile bedeli bu kurumlar taraf ndan 
ödenerek i letmeciler taraf ndan kurulan veya kurulacak elektronik haberle me ci-
haz, sistem ve ebekeleri hakk nda 36. ve 39. maddeler hariç, bu Kanun hüküm-
lerinin uygulanamayaca  belirtilmi tir.

Kanunda elektronik haberle me, elektriksel i aretlere dönü türülebilen her 
türlü i aret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, 
elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve di er iletim sistemleri vas ta-
s yla iletilmesini, gönderilmesini ve al nmas n ,

Elektronik haberle me alt yap s : Elektronik haberle menin, üzerinden veya 
arac l yla gerçekle tirildi i anahtarlama ekipmanlar , donan m ve yaz l mlar, ter-
minaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü ebeke birimlerini, ilgili tesisleri 
ve bunlar n bütünleyici parçalar n , 

Elektronik haberle me alt yap s  i letimi: lgili alt yap ya ili kin gerekli elekt-
ronik haberle me tesislerinin kurulmas , kurdurulmas , kiralanmas  veya herhangi 
bir surette temin edilmesiyle bu tesisin di er i letmecilerin veya talep eden gerçek 
veya tüzel ki ilerin kullan m na sunulmas n ,

 406 say l  Kanunun, Türk Telekomünikasyon A. .’ne ili kin; 1 inci maddesinin birinci, 
ikinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu f kralar  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 36nc , geçici 1, geçici 
2, geçici 3, geçici 7, geçici 8, geçici 9, geçici 10, geçici 11 ve geçici 12nci maddeleri d -

ndaki maddelerinin yürürlükten kald r lmas  amaçlanm t r.
 Ayr ca di er kanunlarda 406 ve 2813 say l  Kanunlara yap lm  at ar n bu Kanuna ya-

p lm  say laca  belirtilmi tir. 



Türkiye Bankalar Birli i

68

Elektronik haberle me hizmeti: Elektronik haberle me tan m na giren faali-
yetlerin bir k sm n n veya tamam n n hizmet olarak sunulmas n ,

Elektronik haberle me ebekesi: Bir veya daha fazla nokta aras nda elekt-
ronik haberle meyi sa lamak için bu noktalar aras  ba lant y  te kil eden anahtar-
lama ekipmanlar  ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü iletim sistemleri a n , 

Elektronik haberle me sektörü: Elektronik haberle me hizmeti verilmesi, 
elektronik haberle me ebekesi sa lanmas , elektronik haberle me cihaz ve sis-
temlerine yönelik üretim, ithal, sat  ve bak m-onar m hizmetlerinin yürütülmesi ile 
ilgili sektörü,

Elektronik haberle me ebekesi sa lanmas : Elektronik haberle me ebe-
kesi kurulmas , i letilmesi, kullan ma sunulmas  ve kontrolünü, 

Elektromanyetik giri im (Enterferans): lgili mevzuat hükümlerine uygun ola-
rak yap lan her türlü elektronik haberle meyi engelleyen, kesinti do uran veya ka-
litesini bozan her türlü yay n veya elektromanyetik etkiyi,

Evrensel hizmet: Türkiye Cumhuriyeti s n rlar  içinde co rafi konumlar ndan 
ba ms z olarak herkes taraf ndan eri ilebilir, önceden belirlenmi  kalitede ve her-
kesin kar layabilece i makul bir bedel kar l nda asgari standartlarda sunulacak 
olan, internet eri imi de dahil elektronik haberle me hizmetleri ile bu Kanun kap-
sam nda belirlenecek olan di er hizmetleri, 

Geçi  hakk : letmecilere, elektronik haberle me hizmeti sunmak için gerekli 
ebeke ve alt yap y  kurmak, kald rmak, bak m ve onar m yapmak gibi amaçlar 

ile kamu ve özel mülkiyet alanlar n n alt ndan, üstünden, üzerinden geçmeleri için 
tan nan haklar ,

lgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir 
elektronik haberle me hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen di er 
elektronik haberle me hizmetlerinden olu an pazar ,

lgili tesisler: lgili ebeke ve/veya hizmet arac l yla hizmetlerin sunulmas n  
sa layan ve/veya destekleyen bir elektronik haberle me ebekesine ve/veya bir 
elektronik haberle me hizmetine ili kin tesisleri,

nternet alan ad : nternet üzerinde bulunan bilgisayar veya internet sitelerinin 
adresini belirlemek için kullan lan internet protokol numaras n  tan mlayan adlar ,

nternet alan ad  sistemi: Okunmas  ve ak lda tutulmas  kolay olan ve genelde 
aranan adres sahipleri ile ili kilendirilebilen simgesel isimlerle yap lan adreslemede, 
kar l  olan internet protokolü numaras n  bulan ve kullan c ya veren sistemi,
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Kullan c : Aboneli i olup olmamas na bak lmaks z n elektronik haberle me hiz-
metlerinden yararlanan gerçek veya tüzel ki iyi,

Kullan m hakk : Frekans, numara, uydu pozisyonu gibi k t kaynaklar n kulla-
n lmas  için verilen hakk ,

Son kullan c : Elektronik haberle me hizmeti ve/veya elektronik haberle me 
ebekesi sa lamayan gerçek veya tüzel ki ileri,

Standart: Üzerinde mutabakat sa lanm  olan, kabul edilmi  bir kurulu  tara-
f ndan onaylanan, mevcut artlar alt nda en uygun seviyede bir düzen kurulma-
s n  amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullan mlar için ürünün özellikleri, i leme ve 
üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, i aretleme, eti-
ketleme ve uygunluk de erlendirmesi i lemleri hususlar ndan biri veya birkaç n  
belirten ve bu kapsamda uyulmas  ihtiyari olan düzenlemeyi, 

ebeke sonlanma noktas : Elektronik haberle me ebekesinde aboneye eri-
imin sa land  fiziksel noktay , anahtarlama veya yönlendirme ihtiva eden ebe-

kelerde ise abone numaras  veya ismi ile ili kilendirilebilen özel bir ebeke adre-
siyle tan mlanan noktay ,

Tüketici: Elektronik haberle me hizmetini ticari veya mesleki olmayan amaç-
larla kullanan veya talep eden gerçek veya tüzel ki iyi,

Ulusal dola m: Bir i letmeciye ait hizmetlerin, teknik uyumluluk artlar  sakl  
kalmak üzere, di er bir i letmecinin abonelerine ait ekipmanlar üzerinden sunul-
mas na veya bir di er sistemin ara ba lant s na imkân sa layan sistemler aras  
dola m ,

Uyumla t r lm  Avrupa standard : Avrupa Toplulu u Resmi Gazetesinde 
ismi yay mlanan standard ,

Uyumla t r lm  ulusal standart: Uyumla t r lm  Avrupa standartlar na uy-
gun olarak Türk Standartlar  Enstitüsü taraf ndan uyumla t r larak kabul edilen ve 
Kurum taraf ndan listeleri tebli ler ile yay mlanan Türk standartlar n ,

Yerel a : Sabit elektronik haberle me ebekesinde abone taraf ndaki ebeke 
sonlanma noktas n , abonenin ba l  bulundu u ana da t m çat s na veya e de-
er tesise ba layan fiziksel devreyi,

Kanunun 4. maddesinde “her türlü elektronik haberle me cihaz, sistem ve e-
bekelerinin kurulmas  ve i letilmesine müsaade edilmesi, gerekli frekans, numara, 
uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yap lmas  ile bunlar n kontrolü Dev-
letin yetki ve sorumlulu u alt ndad r” denilirken; ilgili merciler taraf ndan elektronik 
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haberle me hizmetinin sunulmas nda ve bu hususta yap lacak düzenlemelerde 
geçerli olacak u ilkeler say lm t r:

a) Serbest ve etkin rekabet ortam n n sa lanmas  ve korunmas .
b) Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi.
c) Kalk nma planlar  ve Hükümet programlar ndaki hedefler ile Bakanl k taraf n-

dan belirlenen strateji ve politikalar n gözetilmesi.
ç) Herkesin, makul bir ücret kar l nda elektronik haberle me ebeke ve hizmet-

lerinden yararlanmas n  sa layacak uygulamalar n te vik edilmesi.
d) Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmad kça veya toplumdaki ihtiyaç sa-

hibi kesimlere özel, kapsam  aç k ve s n rlar  belirlenmi  kolayl klar sa lanmas  
halleri d nda, e it artlardaki aboneler, kullan c lar ve i letmeciler aras nda ay-
r m gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer konumdaki ki iler taraf ndan e it art-
larla ula labilir olmas .

e) Bu Kanunda aksi belirtilmedikçe ya da objektif nedenler aksini gerektirmedikçe, 
niteliksel ve niceliksel devaml l k, düzenlilik, güvenilirlik, verimlilik, aç kl k, ef-
fafl k ve kaynaklar n verimli kullan lmas n n gözetilmesi.

f) Elektronik haberle me sistemlerinin uluslararas  normlara uygun olmas .
g) Teknolojik yeniliklerin uygulanmas  ile ara t rma-geli tirme faaliyet ve yat r m-

lar n n te vik edilmesi.
) Hizmet kalitesi art r m n n te vik edilmesi.

h) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlar na öncelik 
verilmesi.

) Bu Kanunda, ilgili mevzuatta ve yetkilendirmelerde aç kça belirlenen durumlar 
haricinde, i letmecilerin, ara ba lant  da dahil olmak üzere eri im ücretleri ile 
hat ve devre kiralar n  da kapsayacak biçimde, elektronik haberle me hizmeti 
sunulmas  kar l  alacaklar  ücretleri serbestçe belirlemesi.

i) Elektronik haberle me cihaz ve sistemlerinin kurulmas , kullan lmas  ve i letil-
mesinde insan sa l , can ve mal güvenli i, çevre ve tüketicinin korunmas  
aç s ndan asgarî uluslararas  normlar n dikkate al nmas .

j) Elektronik haberle me hizmetlerinin sunulmas nda ve bu hususlarda yap lacak 
düzenlemelerde tarafs zl n sa lanmas .

k) Teknolojik yeniliklerin kullan lmas  da dâhil olmak üzere özürlü, ya l  ve sos-
yal aç dan korunmaya muhtaç di er kesimlerin özel ihtiyaçlar n n dikkate al n-
mas .

l) Bilgi güvenli i ve haberle me gizlili inin gözetilmesi.

Kanun’un 12. maddesi, elektronik haberle me sektöründe faaliyet gösteren -
letmecilerin görev yükümlülüklerini düzenlemi tir. 
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Kurum, i letmecilere a a daki hususlarla s n rl  olmamak kayd yla yükümlü-
lükler getirebilir: 

a) dari ücretler.
b) Hizmetlerin birbiriyle uyumlu çal abilmesi ve ebekeler aras  ara ba lant n n 

sa lanmas .
c) Ulusal numaraland rma plan ndaki numaralardan son kullan c lara eri imin sa -

lanmas .
ç) Ortak yerle im ve tesis payla m .
d) Ki isel veri ve gizlili in korunmas .
e) Tüketicinin korunmas .
f) Kuruma bilgi ve belge verilmesi.
g) Kanunlarla yetkili k l nan ulusal kurumlarca yasal dinleme ve müdahalenin ya-

p lmas na teknik olanak sa lanmas .
) Afet durumlar ndaki haberle menin kesintisiz devam edebilmesi için gerekli ted-

birlerin al nmas .
h) Elektronik haberle me ebekelerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara 

kamu sa l n  tehdit edecek ekilde maruz kal nmas n n engellenmesi ile ilgili 
önlemlerin bu Kanun çerçevesinde al nmas .

) Eri im yükümlülükleri.
i) Elektronik haberle me ebekelerinin bütünlü ünün idame ettirilmesi.
j) zinsiz eri ime kar  ebeke güvenli inin sa lanmas .
k) Hizmet kalitesi de dahil olmak üzere standartlar ve spesifikasyonlara uyumlu-

luk.
l) lgili mevzuat uyar nca Kurum taraf ndan istenen hizmetleri yerine getirmek.

letmecilerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenir. 
letmeciler, elektronik haberle me sistemleri üzerinden millî güvenlikle ilgili talep-

lerin kar lanmas na yönelik teknik alt yap y , elektronik haberle me sistemini hiz-
mete sunmadan önce kurmakla yükümlüdür. Halen elektronik haberle me hizmeti 
sunan i letmeciler de; söz konusu teknik alt yap y , Kurum taraf ndan belirlenecek 
süre içerisinde ayn  artlarla ve tüm harcamalar  kendilerine ait olmak üzere kur-
makla” yükümlüdürler.

Kanun, elektronik haberle me hizmetlerine ili kin tarifelerin düzenlenmesine 
ili kin ilkeleri de 14. madde kapsam nda saym t r. Buna göre: “Kurum, her türlü 
elektronik haberle me hizmetinin sunulmas  kar l nda uygulanacak tarifelere ili -
kin düzenlemeleri yaparken, a a daki ilkeleri göz önünde bulundurur:
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a) Kullan c lar n makul bir ücret kar l nda elektronik haberle me hizmetlerinden 
yararlanmas n  sa layacak uygulamalar n te vik edilmesi.

b) Tarifelerin, 5369 say l  Kanunun 3. maddesinin birinci f kras n n (c) bendinde 
belirtilen ihtiyaç sahibi kesimlere mahsus, kapsam  aç k ve s n rlar  belirlenmi  
kolayl klar sa lanmas  halleri sakl  olmak üzere, benzer konumdaki kullan c -
lar aras nda hakl  olmayan nedenlerle ayr m gözetilmeksizin adil ve effaf ol-
mas . 

c) Tarifelerin, sunulan elektronik haberle me hizmetlerine ili kin maliyetleri müm-
kün oldu unca yans tmas .

ç) Bir hizmetin maliyetinin di er bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmemesi veya 
kar lanmamas . 

d) Tarifelerin, rekabetin engellenmesi, bozulmas  veya k s tlanmas na neden ola-
cak ekilde belirlenmemesi.

e) Uluslararas  uygulamalar n uygun oldu u ölçüde dikkate al nmas .
f) Tarifelerin, teknolojik geli meyi ve yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullan lma-

s na olanak veren yat r mlar  te vik edecek nitelikte olmas .
g) Tüketici menfaatinin gözetilmesi.
) Tüketicilerin tarifelere ili kin hususlar  bilmesinin sa lanmas . 

h) Rakip i letmecilerin kendi kullan c lar na sunaca  elektronik haberle me hiz-
metleri için etkin piyasa gücüne sahip i letmeciden talep edece i temel girdi 
niteli inde olan elektronik haberle me hizmetlerinde olu an fiyatlar  da dikkate 
almas .

22. madde ile düzenlenen geçi  hakk  kapsam  ile ilgili olarak Kanun’da; “elekt-
ronik haberle me hizmeti vermek amac yla, her türlü elektronik haberle me alt ya-
p s n  ve bunlar n destekleyici ekipmanlar n , kamu ve/veya özel mülkiyete konu 
ta nmazlar n alt ndan, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yap y  kurmak, de-
i tirmek, sökmek, kontrol, bak m ve onar mlar n  sa lamak ve benzeri amaçlarla 

söz konusu mülkiyet alanlar n  bu Kanun hükümleri çerçevesinde kullanma hakk n  
kapsar.” denilirken, geçi  hakk  talebinin kabulü ile ilgili müteakip maddede;

“Ta nmaza kal c  zarar verilmemesi, bu ta nmaz üzerindeki haklar n kullan -
m n n sürekli biçimde aksat lmamas  ko uluyla, teknik olarak imkan dahilinde, se-
çeneksiz ve ekonomik aç dan orant s z maliyetler ihtiva etmeyen geçi  hakk  ta-
lepleri, makul ve hakl  sebepler sakl  kalmak üzere, kabul edilir.

Kamu kurum ve kurulu lar , kendilerine yap lan geçi  hakk  talebini içeren ba -
vurular  öncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden, de erlendirir ve altm  
gün içinde sonuçland r rlar. Benzer konumdaki i letmeciler aras nda ayr m gözet-
meksizin effaf davran l r.”.demektedir. Keza, Kanun’un 26. maddesinde çevrenin 
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korunmas  hususu düzenlenmi ; “Geçi  hakk  kapsam nda tan nan haklar n kul-
lan m  s ras nda geçi  yollar nda ve etraf nda bulunan a açlar n ve çevresel de-
erlerin korunmas  esast r. Geçi  hakk  uygulamas nda tarihi eserler ile kültür ve 

tabiat varl klar n n korunmas na ili kin mevzuat hükümleri sakl d r. Bu konuda al n-
mas  gereken izinlere ili kin ba vurular ilgili kurulu larca altm  gün içinde sonuç-
land r l r” denilmi tir.

Kanun, di er alt yap larla ili kili durumlarla ilgili olarak da 27. madde ile u hükmü 
getirmi tir: “ letmeciye ait elektronik haberle me ebekesi ve bunlar n destekleyici 
ekipmanlar , geçi  hakk n n kullan laca  ta nmaz üzerinde hâlihaz rda bulunan, 
kanalizasyon, su, gaz kanallar , demiryollar , elektrik tesisleri, di er elektronik ha-
berle me ebekesi ve benzeri kamu hizmeti alt yap s na zarar vermeyecek ekilde 
ve mesafede tesis edilir. Yeni alt yap  ve ebeke tesis edecek i letmeci, ilgili kamu 
kurumu ve kurulu u ile gerekli koordinasyonu sa layarak hareket eder. Zaruri hal-
lerde söz konusu kamu hizmetlerinin kesintiye u ramamas  için al nacak önlemler-
den do an masraflar  geçi  hakk n  kullanan taraf tazmin eder. Geçi  hakk na ili -
kin çal malardan kaynaklanan tüm masraflar i letmeci taraf ndan kar lan r.”

Kanun’un 34. maddesinde “Elektronik haberle me hizmetleri ile ilgili olarak abone 
veya kullan c lara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullan m  ile internet alan 
adlar  gibi intifa ve kullan m haklar  ile i letmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir ekilde 
haczedilemez.” hükmü getirilirken, 35. maddede alan adlar  hususu u ekilde dü-
zenlenmi tir: ‘tr’ uzant l  internet alan adlar n n tahsisini yapacak kurum veya kuru-
lu  ile alan ad  yönetimine ili kin usul ve esaslar Bakanl k taraf ndan belirlenir.”

Ülkemizde internete ili kin en önemli sorun mevzuat eksikli idir, maalesef inter-
net alan na münhas r kanuni düzenleme bulunmamaktad r. Ancak de i ik kanun-
larda geçen ifadelerle sorunlar n çözümü ve internetin etkin ve verimli kullan m  
sa lanmaya çal lsa da günümüzde ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle, 
“tr” uzant l  internet alan adlar n n tahsisinin ve buna ili kin usul ve esaslar n, elekt-
ronik haberle me alan nda politika belirleyicisi olan Bakanl k taraf ndan yap lmas  
öngörülmü tür. 

Kanun’un Dördüncü K sm , tüketici ve son kullan c  haklar n  düzenlemi tir. 

E it hizmet alabilme hakk , 47. madde ile u ekilde ele al nm t r: “ letmeci-
ler, sa lad klar  elektronik haberle me hizmetlerini benzer konumdaki tüketici ve 
son kullan c lara e it ko ullarda ve ayr m gözetmeden sunmakla yükümlüdür. Ku-
rum bu madde ile ilgili usul ve esaslar  belirler.” 

Takip eden maddede ise, “Kurum, elektronik haberle me hizmetlerinden ya-
rarlanan tüketici ve son kullan c lar n, hizmetlere e it ko ullarda eri ebilmelerine 
ve hak ve menfaatlerinin korunmas na yönelik usul ve esaslar  belirler.” denilirken; 
49. madde de effafl n sa lanmas  ve bilgilendirme konusunda “Kurum, son kul-
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lan c  ve tüketicilerin azami fayday  elde edebilmeleri ve hizmetlerin effafl k ilke-
sine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler 
ile tarife paketlerinin yay mlanmas na ve benzer hususlarda abonelerin bilgilendi-
rilmesine yönelik olarak i letmecilere yükümlülükler getirebilir.

letmeciler, özellikle hizmetler aras nda seçim yap l rken ve abonelik sözle -
mesi imzalan rken tüketicilerin karar vermelerinde etkili olabilecek hususlar ile dü-
rüstlük kural  gere ince bilgilendirilmelerinin gerekli oldu u her durumda talep ol-
maks z n tüketicileri bilgilendirir. 

Kurum bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar  belirler.” hükmü 
getirilmi tir.

Kanun’un 50. maddesi, abonelik sözle melerine ili kindir ve öyledir: “Tüke-
ticiler, elektronik haberle me hizmetine abone olurken bu hizmeti sa layan i let-
meciyle sözle me yapma hakk na sahiptir. Abonelik sözle melerinde asgari olarak 
elektronik haberle me hizmeti sa layan i letmecinin ad  ve adresi, sunulacak hiz-
metler, teklif edilen hizmet kalitesi seviyeleri ve ilk ba lant n n gerçekle tirilebilme 
süresi, sunulacak bak m ve onar m hizmetlerinin çe itleri, uygulanacak tarifelerin 
içeri i ve tarifelerdeki de i iklikler hakk nda güncel bilgilerin hangi yollardan ö re-
nilebilece i, sözle menin süresi, sona ermesi ve yenilenmesine ili kin ko ullar, i -
letmecinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle sözle mede belirtilen hizmet ka-
lite seviyesinin sa lanamamas  halinde tazminat ya da geri ödemeye ili kin i lem, 
abone ile i letmeci aras nda uzla mazl k ç kmas  halinde uygulanacak çözüm yön-
temleri gibi bilgilere yer verilir.

Kurum, re’sen veya ikâyet üzerine abonelik sözle melerini i letmecilerden is-
teyebilir, inceler ve de i tirilmesi uygun görülen hususlar  i letmeciye bildirir. let-
meciler Kurum düzenlemelerine uygun olarak gerekli de i iklikleri belirtilen sürede 
yapmakla yükümlüdür.

Abonelik sözle melerinde yer alan ve taraflar n sözle meden do an hak ve yü-
kümlülüklerinde, dürüstlük ilkesine ayk r  dü ecek biçimde abone aleyhine denge-
sizli e neden olan hükümler geçersizdir.

letmeci taraf ndan abonelik sözle me ko ullar nda de i iklik yap ld n n abo-
neye bildirilmesinden sonra, abone herhangi bir tazminat ödemeden sözle meyi 
feshedebilme hakk na sahiptir. letmeciler, sözle mede yap lacak de i iklikler yü-
rürlü e girmeden en az bir ay önce abonelerini bilgilendirmekle ve söz konusu de-
i ikliklerin abone taraf ndan kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir taz-

minat ödemeden sözle meyi fesh edebilme haklar n n bulundu unu bildirmekle 
yükümlüdürler. Aboneler yaz l  olarak bildirmek kayd yla aboneliklerini her zaman 
sona erdirebilir.
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Abonenin önceden izni al nmadan otomatik arama makineleri, fakslar, elekt-
ronik posta, k sa mesaj gibi elektronik haberle me vas talar n n kullan lmas  su-
retiyle do rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi mak-
satlarla istek d  haberle me yap lmas  halinde, abone ve kullan c lara gelen her 
bir mesaj  bundan sonras  için almay  reddetme hakk  kolay bir yolla ve ücretsiz 
olarak sa lan r.

Kurum bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar  belirler.”

Ki isel bilgilerin i lenmesi ve gizlili in korunmas  konusu Kanun’un 51. maddesi’nde 
ele al nm ; Kurum’un, elektronik haberle me sektörüyle ilgili ki isel bilgilerin i len-
mesi ve gizlili inin korunmas na yönelik usul ve esaslar  yönetmelikle belirleyece i 
hükme ba lanm t r.

52. madde ise hizmet kalitesine ili kindir ve - Kurum’un hizmet kalite sevi-
yesine ili kin olarak tüketici ve son kullan c lar n kapsaml , yeterli ve anla la-
bilir bilgiye ula mas n  sa lamak amac yla, hizmet kalitesinin seviyesine ili -
kin ölçütleri, i letmeciler taraf ndan yay nlanacak bilgilerin içeri ini, eklini ve 
hizmet kalite seviyesine ili kin di er hususlar  belirleyebilece i hükmünü ge-
tirmektedir.

letmeciler, mevzuat uyar nca Kurum taraf ndan elektronik haberle me hizmet-
lerinin tümü için belirlenebilecek hizmet kalitesi ölçütlerine ili kin her türlü bilgiyi ve 
hizmet kalite standartlar na uyumu istenen ekilde ve belirlenen sürede sa lamakla 
yükümlüdür. Kurum belirleyece i usul ve esaslarla i letmeciler taraf ndan gönderi-
len hizmet kalitesine ili kin bilgileri yay mlayabilece i gibi, i letmecilere yay mlama 
yükümlülü ü de getirebilir. Kurum bilgilerin do rulu unu ve hizmet kalitesi ölçüt ve 
standartlar na uyumu denetleyebilir veya denetletebilir. 

Kurum i letmecilere, elektronik haberle me hizmetlerine ve elektronik haber-
le me alt yap  veya ebeke unsurlar na yönelik hizmet seviyesi taahhütleri haz r-
lama ve bu taahhütleri belirlenen biçimde ve sürede yay mlama yükümlülü ü geti-
rebilir. Kurum, i letmecilerden, hizmet seviyesi taahhütlerinde de i iklik, iyile tirme 
ve düzeltme yap lmas n  isteyebilir. letmeciler, söz konusu de i iklik, iyile tirme 
ve düzeltmeleri Kurum taraf ndan belirtilen sürede yerine getirmekle yükümlüdür. 

letmeciler, her hal ve artta do ru faturalama yapma ve fatura içeri i ile ilgili 
ihtilaf durumunda ispat yükümlülü ündedirler. 

Kurum faturalar n gönderimi, faturalarda bulunmas  gereken hususlar, ayr n-
t l  faturalar n düzenlenmesi ile abone taraf ndan faturalar n ödenmemesi halinde 
hizmetin kesilmesinde uygulanacak i lemleri ve bu maddeye ili kin usul ve esas-
lar  belirler. 
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Onaylanm  kurulu lar ile piyasa gözetimi ve denetimi 53. Madde ile ele al n-
m t r. Buna göre, Kanun kapsam ndaki cihazlar n Kurum taraf ndan yay mlanacak 
teknik düzenlemelere ve ilgili güvenlik ko ullar na uygunlu u, bu konularda üretici 
ve da t c lar n yükümlülü ü, bu cihazlar n piyasa gözetimi ve denetiminde Kuru-
mun yetki ve sorumlulu u ile Kurum taraf ndan belirlenecek onaylanm  kurulu -
lar n sorumluluklar  hususunda 4703 say l  Ürünlere li kin Teknik Mevzuat n Ha-
z rlanmas  ve Uygulanmas na Dair Kanunun ilgili hükümleri uygulan r.

Kurum, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli gördü ü durumlarda 
gözetim ve denetime konu cihaza ili kin uygunluk de erlendirme i lemlerinde yer 
almayan test, muayene ve/veya belgelendirme kurulu lar n n imkanlar ndan yarar-
lanabilir; kendi laboratuar imkanlar n  da ücreti mukabili talep edenlerin istifadesine 
belirleyece i usul ve esaslarla sunabilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetiminde 
nihai karar Kuruma aittir. Cihaz n güvenli olmad n n tespit edilmesi halinde, test 
ve muayeneye ili kin giderler üretici taraf ndan ödenir.

Elektronik haberle me cihazlar , güvenli hale getirilmesinin imkans z oldu u du-
rumlarda, masraflar üretici taraf ndan kar lanmak üzere, ta d klar  risklere göre 
k smen ya da tamamen Kurum taraf ndan bertaraf edilir veya ettirilir.

Onaylanm  kurulu lar ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esas-
lar 4703 say l  Kanun ve ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde Kurum taraf n-
dan belirlenir. 

54. Madde ise, “Kurum taraf ndan düzenlenmi  yetki belgesini haiz olmayan ger-
çek veya tüzel ki iler, ölçüm ve denetim hizmeti veremez.” derken, ancak ara t rma 
ve geli tirme amac yla yap lan prototip imalat  bu hükmün d nda tutmu tur.

Telsiz cihazlar na ait teknik bilgi ve ticari kay tlar n üretici ve üreticinin müte-
selsilen sorumlu oldu u da t c lar taraf ndan defter ve bilgisayar ortam nda tutul-
mas , takvim y l n n üçer ayl k dönemlerinde perakende sat  bilgileriyle birlikte da-

t m zincirinde yer alan da t c lara ait güncel bilgilerin üretici taraf ndan Kuruma 
bildirilmesi gereklidir. 

Kullan lm  veya eski telsiz cihazlar , fatura kar l nda piyasaya arz edilebilir. 
Bu cihazlar en az alt  ay süreyle garantili say l r. Cihaz faturas  ve ambalaj  üzerinde 
garanti süresi ve cihaz n ikinci el oldu una dair bilginin bulunmas  gereklidir.

Bu maddenin ikinci veya üçüncü f kralar n  bir y l içinde birden fazla ihlal eden-
lerin yetki belgeleri iptal edilir ve takip eden bir y l süresince yeni yetki belgesi ve-
rilmez.

Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarla ilgili 55. madde ile yap lan düzenle-
mede, “Kurum taraf ndan izin verilmedikçe, abone kimlik ve ileti im bilgilerini ta-
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yan özel bilgiler veya cihaz n te hisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeni-
den olu turulamaz, de i tirilemez, kopyalanarak ço alt lamaz veya herhangi bir 
amaçla da t lamaz. 

Elektronik kimlik bilgisi de i tirilmi  cihaz, kart, araç veya gereçlerle, de i iklik 
yap lmas  amac na yönelik yaz l m, her türlü araç veya gereçlerin ithalât , üretimi, 
da t m  veya tan t m  yap lamaz, bulundurulamaz, arac l k edilemez.

Elektronik kimlik bilgisi de i tirilmi  cihaz, kart, araç veya gereçlerle, de i iklik 
yap lmas  amac yla kullan labilen yaz l m, her türlü araç veya gereçlere 4/12/2004 
tarihli ve 5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanununun 127. maddesi hükümlerine 
göre el konulur.” denilirken; abone ve cihaz kimlik bilgilerinin güvenli i 56. madde 
ile düzenlenmi tir:- “Abone kimlik ve ileti im bilgilerini ta yan özel bilgiler ile cihaz-
lar n elektronik kimlik bilgilerini ta yan her türlü yaz l m, kart, araç veya gereç yet-
kisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, da t lamaz, kendisine 
veya ba kas na yarar sa lamak maksad yla kullan lamaz.

letmeci veya ad na i  yapan temsilcisine abonelik kayd  s ras nda abonelik 
bilgileri konusunda gerçek d  belge ve bilgi verilemez.

Abonelik tesisi için gerekli kimlik belgeleri örne i al nmadan i letmeci veya ad na 
i  yapan temsilcisi taraf ndan abonelik kayd  yap lamaz.

Abonelik tesisine ili kin usul ve esaslar Kurum taraf ndan yönetmelikle belir-
lenir.”

Kanun, teknik uyumluluk konusunu 57. madde ile düzenlemi ; letmeciler, ka-
y p, kaçak veya çal nt  cihazlarla, Kurumun CEIR’ nda yer alan elektronik kimlik bil-
gileri de i tirilmi  cihazlara elektronik haberle me hizmeti veremeyece ini hükme 
ba lam  ve i letmecileri, yasal olmayan cihazlar n haberle me ebekelerine ba -
lan lmalar n  önlemek üzere EIR sistemlerini Kurumdaki CEIR sistemiyle birlikte 
uyumlu olarak çal r hâle getirmek, bununla ilgili teknik alt yap  ve sisteminin gü-
venli i ve güvenilirli ini sa lamak ve aksamaks z n i letmekle yükümlü k lm t r. 
Kanun’a göre, Sistemin i letilmesinden kaynaklanan sorunlar n i letmeci veya Ku-
rum taraf ndan tespit edilip derhâl bildirilmesinden itibaren Kurum taraf ndan so-
runlar n giderilmesi için i letmeciye be  i  günü süre verilir. Sorunlar n giderilme-
mesi hâlinde i letmeci derhâl gerekçelerini yaz l  olarak bildirerek ek süre verilmesi 
amac yla Kuruma ba vurur. 

Kanun’un 58. maddesine göre, elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz  çal nan, 
ya malanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun r zas  d nda elinden ç -
kan ki iler cihaz n n elektronik haberle me ba lant s n n kesilmesi için öncelikle 
bilgi ve ihbar merkezine ba vururlar. 
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Kurum’un re’sen veya kendisine intikal eden ihbar veya ikâyet üzerine dene-
timde bulunma yetkisi 59. madde ile düzenlenmi tir. Buna göre Kurum re’sen veya 
kendisine intikal eden ihbar veya ikâyet üzerine, bu Kanunda belirlenen görev-
leri ile ilgili olarak elektronik haberle me sektöründe yer alan gerçek ve tüzel ki i-
leri denetleyebilir, denetlettirebilir. Kurum, bu Kanunun kendisine verdi i görevleri 
yerine getirirken gerekli gördü ü hallerde, mahallinde de inceleme ve denetim ya-
pabilir ve/veya yapt rabilir. Mülki amirler, kolluk kuvvetleri ve di er kamu kurumla-
r n n amir ve memurlar  inceleme veya denetimle görevlendirilenlere her türlü ko-
layl  göstermek ve yard mda bulunmakla yükümlüdürler.

Denetimle görevlendirilenler, denetime tabi olanlar veya tesisleri nezdinde, def-
terler de dahil olmak üzere her türlü evrak ve emtian n, elektronik ortamdaki bilgi-
lerin, elektronik haberle me alt yap s n n, cihaz, sistem, yaz l m ve donan mlar n n 
incelenmesi, suret veya numune al nmas , konuyla ilgili yaz l  veya sözlü aç klama 
istenmesi, gerekli tutanaklar n düzenlenmesi, tesislerin ve i letiminin incelenmesi 
konular nda yetkilidir. Denetime tabi tutulanlar, denetimle görevli ki ilere her türlü ko-
layl  göstermek, yukar da say lan hususlarla ilgili taleplerini belirlenen süre içinde 
yerine getirmek, cihaz, sistem, yaz l m ve donan mlar  denetlemeye aç k tutmak, 
denetim için gerekli alt yap y  temin etmek ve çal r vaziyette tutmak için gerekli 
önlemleri almak zorundad r. Ayk r  davran ta bulunanlara bu Kanun ve ilgili mev-
zuat hükümlerine göre cezai i lem uygulan r.

Kurum, bu Kanunun kendisine verdi i görevleri yerine getirirken, bu görevleri 
ile ilgili gerekli gördü ü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kurulu lar  ile gerçek ve 
tüzel ki ilerden isteyebilir. Kurum gerekti inde di er kamu kurum ve kurulu lar n-
dan denetim konusunda uzman personel talep edebilir.

Kurum, belirlenecek esaslar dâhilinde i letmecileri denetlettirebilir. Denetim yet-
kisi verilenler ve ba ms z denetim kurulu lar  Kuruma sunacaklar  bilgi, belge, ra-
por ve mali tablolar n bu Kanun ve mevzuat hükümlerine uygunlu u ve hesaplar n 
do rulu undan ve genel kabul görmü  denetim ilke ve esaslar na göre inceleme 
ve denetiminden sorumludur. Bunlar, haz rlad klar  raporlardaki yanl  ve yan lt c  
bilgi ve kanaatler nedeniyle do abilecek zararlardan ve bu Kanun uyar nca yapt k-
lar  faaliyetler dolay s yla üçüncü ki ilere verecekleri zararlardan sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Kurum taraf ndan yönet-
melikle belirlenir.

Kurumun yetkisi ve idari yapt r mlar na ili kin 60. Madde: “Kurum; mevzuata, 
kullan m hakk  ve di er yetkilendirme artlar na uyulmas n  izleme ve denetlemeye, 
ayk r l k halinde i letmecilere bir önceki takvim y l ndaki net sat lar n n yüzde üçüne 
kadar idarî para cezas  uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizme-
tinin gere i gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanmas  amaç-
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lar yla gerekli tedbirleri almaya, gerekti inde tesisleri tazminat kar l nda devral-
maya, belirledi i süre içerisinde yetkilendirme ücretinin ödenmemesi ya da a r 
kusur halinde verdi i yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir. Ancak, Kurum, ulusal 
çapta verilecek frekans band  kullan m n  ihtiva eden ve s n rl  say da i letmeci ta-
raf ndan yürütülmesi gereken elektronik haberle me hizmetlerine ili kin yetkilen-
dirmelerin iptalini gerektiren hallerde Bakanl n görü ünü al r.

Kurum, i letmecinin faaliyete yeni ba lam  olmas  halinde, ihlalin niteli i, ihlal 
neticesinde herhangi bir ekonomik kazanç elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gö-
nüllü bildirim gibi ölçütleri de dikkate alarak önceden belirleyece i usul ve esaslar 
çerçevesinde bin liradan bir milyon liraya kadar idarî para cezas  ile bu Kanunda 
belirtilen di er idarî yapt r mlar  uygulamaya yetkilidir. 

Kurum, kamu hizmetinin gerekleri ve kamu düzeninin korunmas  amac yla yö-
netmelikle önceden belirleyece i hallerde, i letmecinin faaliyetinin geçici olarak 
durdurulmas na ya da ihlalin önlenmesi için i letmeciye somut tedbirler uygulama 
zorunlulu u getirmeye de yetkilidir.

Elektronik haberle me hizmeti sunan bir i letmeci ile abonelik sözle mesi yapan 
gerçek ve tüzel ki iler faaliyetlerinin gere i olarak ald klar  hizmeti üçüncü ki ilere üc-
retli veya ücretsiz verebilir. Aboneler yararland klar  hizmeti ticaret amac yla üçüncü 
ki ilere sunamazlar. Aksine davrananlar n abonelik sözle meleri iptal edilir.

Kurumun belirledi i usul ve esaslar çerçevesinde elektronik haberle me tesis-
leri ile ilgili bildirimlerin yap lmamas  veya güvenlik sertifikas  al nmadan kurulmas  
veya Kurum veya Kurum taraf ndan yetki verilen kurulu larca yap lacak ölçümler 
sonucu Kurum taraf ndan belirlenen elektromanyetik alan iddeti limit de ere uy-
gun bulunmamas  hallerinde, bunlar n sahibine bu Kanuna ekli ücret tarifesinde 
belirlenen ruhsatname ücretinin elli kat  idarî para cezas  her bir cihaz için ayr  ayr  
uygulan r. Bu Kanunun 46. maddesinin ikinci f kras nda telsiz ruhsatnamesi ve y l-
l k kullan m ücretinden muaf tutulanlar hakk nda da bu madde hükümleri uygulan r. 
Bu f kradaki idarî para cezalar  Kurumun ta ra te kilat  taraf ndan da verilebilir.

Bu Kanunun 53 üncü maddesinin birinci f kras na ayk r l k hallerinde, 4703 sa-
y l  Kanunun 12. maddesinde da t c , üretici ve onaylanm  kurulu lar bak m n-
dan öngörülmü  bulunan idarî para cezalar  bir kat ndan dört kat na kadar art r -
larak uygulan r.

Bu Kanunun 57. maddesinin birinci f kras na ayk r  hareket edenlere, cihaz ba-
na on bin liradan yirmi bin liraya kadar; ikinci f kras na ayk r  hareket edenlere on 

milyon liraya kadar idarî para cezas  verilir.

Bu maddedeki idarî para cezalar  Kurum taraf ndan verilir.
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Bu maddenin uygulanmas na ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin i letme-
ciler taraf ndan yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idarî para cezalar na ili -
kin hususlar Kurum taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.” demektedir.

dari para cezalar n n uygulanmas , tahsili ve zamana m  ise 61. maddede be-
lirtilmektedir: “Kurum taraf ndan verilen idarî para cezalar , 6183 say l  Kanun hü-
kümlerine tabi olup, tebli  tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurum hesaplar na 
ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen idarî para cezalar , Kurumun bildirimi üze-
rine ilgili vergi dairesince 6183 say l  Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kurum 
taraf ndan verilen idarî para cezalar na kar  aç lacak davalar hakk nda 6/1/1982 
tarihli ve 2577 say l  dari Yarg lama Usulü Kanunu uygulan r. Tahsil olan idarî para 
cezalar n n tamam  Kurum hesaplar na aktar l r.”

Kurumun sektörle ilgili düzenleyici i lemlerine kar  aç lacak davalar n ilk de-
rece mahkemesi olarak Dan tay’da görülece i 62. madde ile hükme ba lanm -
t r. Bu davalar Dan tay taraf ndan acele i lerden say l r.

Kurum taraf ndan aç lacak davalarda teminat aranmaz.

Kanun’un 63. maddesi, cezai hükümleri ele almaktad r. Buna göre: “Bu Kanu-
nun 9. maddesine ayk r  olarak Kuruma bildirimde bulunmaks z n elektronik ha-
berle me hizmeti verenler ve/veya tesisleri kuranlar ve/veya i letenler hakk nda 
bin günden on bin güne kadar adli para cezas na hükmolunur.

Bu Kanunun 9. maddesine ayk r  olarak kullan m hakk  olmadan elektronik ha-
berle me hizmeti verenler, tesisi kuranlar ve/veya i letenler hakk nda alt  aya kadar 
hapis ve be  bin günden on be  bin güne kadar adli para cezas na hükmolunur.

Elektronik haberle me hizmeti vermek üzere yetkilendirilmi  bulunan i letme-
cilerin personelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 say l  Türk Ceza Kanunu’nun kinci 
Kitab n n kinci K sm n n Dokuzuncu Bölümünde düzenlenen, özel hayata ve ha-
yat n gizli alan na kar  suçlar  i lemesi halinde haklar nda bu bölümde öngörü-
len cezalara hükmolunur. Ancak 137. maddeye göre yap lacak art r m bir kat ola-
rak uygulan r. 

Kurma ve kullanma izni ile ruhsatname al nmas  gereken telsiz cihaz  veya sis-
temlerini bu Kanunun 37. maddesine ayk r  olarak, Kurumdan izin almaks z n satan, 
kuran, i leten ve kullananlar hakk nda iki bin güne kadar adlî para cezas  uygulan r. 
Bu cihazlar , gerekli izinler al nm  olsa bile millî güvenli i ihlal amac yla kullanan-
lar eylemleri daha a r cezay  gerektiren bir suç olu turmad  takdirde alt  aydan 
bir y la kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l rlar.

Kurum taraf ndan yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yap lan ki iler taraf n-
dan;
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a) Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine 
uygun olmayan bir ekilde kurulmas , i letilmesi, fiziki yerinin, frekans n n ve di er 
teknik özelliklerinin de i tirilerek amac  d nda kullan lmas  halinde ayk r l n gi-
derilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum taraf ndan belirlenecek sürede al nmamas ,

b) Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere 
uygun olarak çal t r lmamas  sonucu her ne suretle olursa olsun di er elektro-
nik haberle me sistemleri üzerinde elektromanyetik giri im veya di er her türlü 
bozucu etkiye sebebiyet verildi inin tespiti üzerine söz konusu elektromanye-
tik giri im veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tara-
f ndan belirlenecek sürede al nmamas , hallerinde, yüz günden az olmamak 
üzere adlî para cezas  uygulan r. 

Bu Kanunun 39. maddesine ayk r  olarak kodlu ve kriptolu haberle me yapan 
ve yapt ranlar be  yüz günden bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r.

Bu Kanunun 53. maddesinin üçüncü f kras na ayk r  olarak Kurum taraf ndan 
bertaraf ettirilmek üzere üretici, da t c  veya kullan c s na teslim edilen cihazlar n 
piyasaya arz edildi i veya kullan ld n n tespiti halinde sorumlular  hakk nda bin 
günden be  bin güne kadar adli para cezas  verilir.

Bu Kanunun 54. maddesine ayk r  hareket edenler hakk nda be  bin güne ka-
dar adli para cezas  uygulan r. 

Bu Kanunun 55. maddesinin birinci ve ikinci f kralar na ayk r  hareket edenler 
hakk nda bin günden on be  bin güne kadar adlî para cezas na hükmolunur.

Bu Kanunun 56. maddesinin birinci f kras  hükümlerine ayk r  hareket edenler 
bin günden be  bin güne kadar; ikinci f kras  hükümlerine ayk r  hareket edenler 
yirmi günden yüz güne kadar; üçüncü f kras  hükümlerine ayk r  hareket edenler 
yüz günden be  yüz güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r.

Bu maddede tan mlanan suçlar n bir örgütün faaliyeti çerçevesinde i lenmesi 
halinde, verilecek cezalar yar s  oran nda art r l r. Bu faaliyette bulunan tüzel ki i 
ise, hakk nda 5237 say l  Kanundaki bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de hük-
molunur.”

d. Yönetmeliklerdeki Kuruluş ve Hizmete İlişkin Düzenlemeler132

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’nun görevleri genel olarak 2813 say l  Tel-
siz Kanununda say lmakla birlikte, 15.09.2000 tarihli “Bilgi Teknolojileri ve leti im 

132 Elektronik Haberle me Kanunu ile birlikte, 406 say l  Kanun ile 2813 say l  Telsiz Ka-
nunu büyük ölçüde yürürlükten kalkm  olaca ndan, mezkur Kanun’un Geçici 1. mad-
desi ile ad  geçen Kanunlara dayan larak yetkilendirmeye yönelik haz rlanan yönetme-
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Kurumu’nun Te kilat ve Görevleri ile Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda Yönet-
melik” ve 26.08.2004 tarihli “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yet-
kilendirme Yönetmeli i”nde bu görevler ayr nt lar  ile say lm t r. Kitab m z  ve ko-
numuzu ilgilendirmesi bak m ndan bu bölümde sadece Kurum’un nternetle ilgili 
görevlerinin üzerinde durulacak ve internet servis sa lay c  irketlerin kurulu u a a-
mas nda ve sonras nda hizmetlerini yerine getirirken uymas  gereken temel yü-
kümlülükleri incelenecektir. “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetki-
lendirme Yönetmeli i”nde EK-A6 bölümünde internet servis sa lay c l  hizmetleri 
hakk nda düzenlemeler yap larak baz  tan mlar verilmi tir. Bu düzenlemeye göre; 

nternet Servis Sa lay c l  Hizmeti, kullan c lara internet ebekesi üzerin-
den sunulan internet eri imi hizmetidir.

nternet ebekesi, Dünya üzerinde bulunan birbirinden farkl  büyüklükteki ye-
rel bilgisayar a lar n  birbirine ba layan, donan m ve yaz l mdan ba ms z olarak 
sistemler aras  haberle menin TCP/IP protokol grubu ile yap ld , paket anahtar-
lamal  veri iletiminin desteklendi i, bilgisayarlar, terminaller, yönlendiricilerden olu-
an, sistemler aras  ba lant lar n kablo, uydu, telsiz gibi uygun telekomünikasyon 

altyap lar  yoluyla sa land  küresel ebekedir.

nternet Servis Sa lay c l  (ISS) hizmetini yürütmek isteyen sermaye irket-
leri (i letmeci); daha öncede belirtti imiz gibi Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu 
ve Ula t rma Bakanl  nezdinde genel izin kapsam nda kay tlanmak suretiyle yet-
kilendirilir. letmecinin bu Yönetmeli in ana metninde yer alan haklar na ilaveten 
EK-A6’da bu hizmet kapsam ndaki haklar  a a da belirtilmi tir.

• letmeci, bu hizmet kapsam nda gereken yaz l m ve cihazlar  kendisi kurabi-
lir. Ancak bunlar n d nda kalan tüm altyap y  ilgili mevzuata uygun olarak di-

lik, tebli  gibi ikincil düzenlemeler hukuki dayanaktan yoksun kalacakt r. Bu Kanuna göre 
yeniden haz rlanacak yönetmelik, tebli  gibi düzenlemelerin yay mlanmas  uzun zaman 
alaca ndan, bu süreçte meydana gelebilecek yasal bo lu u önlemek için mevcut dü-
zenlemelerin bu Kanuna ayk r  olmayan hükümlerinin uygulanmaya devam olunaca  
düzenlemesi getirilmi tir.

 Yine bu çerçevede, Geçici 2. Madde ile, Kanunun yürürlü e girmesinden önce teleko-
münikasyon ruhsat  veya genel izin ile yetkilendirilmi  olan i letmecilere, Kanunun yürür-
lü e girdi i tarihten itibaren Kuruma bildirimde bulunmu  ve gerekli oldu u durumlarda 
kullan m hakk n n verilmi  say laca  esas  getirilmi tir. Madde ile Kanunun yürürlü e gir-
di i tarihten önce Kurumla imzalanm  olan görev ve imtiyaz sözle melerinin; süre bitimi, 
fesih, iptal veya ba kaca herhangi bir nedenle sona ermelerine kadar mevcut hükümleri 
uyar nca geçerliliklerini devam ettirece i, 406 say l  Kanunun 1 inci maddesinin son f kra-
s nda yer alan tan mlar n bu Kanunun 1 inci maddesinde yer alan tan mlarla aç kça çe-
li medi i sürece bu f kra uygulamas nda geçerliliklerini sürdürece i öngörülmü tür.Di er 
taraftan, Kanunun yürürlü e girmesinden önce yetkilendirmeye tabi olmayan elektronik 
haberle me hizmetleri için Kurum taraf ndan sistem kurma ve kullanma izni verilmi  olan 
kullan c lar n kaynak kullan m haklar n n devam edece i hüküm alt na al nm t r.
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er i letmecilerden temin edebilir ve/veya ilgili yetkilendirmeyi al p kendi altya-
p s n  kurabilir.

• letmeci, ayn  yerle im yerinde veya farkl  ehirlerde birden fazla say da ofis 
kurarak ve/veya bayileri arac l yla hizmet verebilir.

• letmeci, internet ebekesinin yan  s ra di er internet servis sa lay c  i letme-
cilere ilgili mevzuat do rultusunda irtibatlanabilir.

• letmeci, internet ebekesi içerisinde, sanal a  olu turarak, kullan c lar na in-
ternet eri im hizmeti verebilir.

• letmeci, eri im alanlar  için ulusal ve uluslararas  dola m anla mas  yapabilir. 
“Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin 
ana metninde yer alan yükümlülüklerine ilaveten EK-A6 gere ince i letmeci-
nin yerine getirmek zorunda oldu u baz  asgari yükümlülükler a a da belir-
tilmi tir.

• letmeci, yetkilendirme kapsam nda kullan c lara internet üzerinden telefon hiz-
metleri sunamaz.

• letmeci, kullan c lar n n internet üzerindeki yetkisiz ve rahats z edici giri imle-
rine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

• letmeci, verece i hizmete ve sisteminde kullan lacak cihazlara, yetkisiz ki i-
lerin eri imi ve bozucu/de i tirici müdahalelerini önlemek amac yla gerekli ted-
birleri almakla yükümlüdür.

• letmeci, her bir kullan c  için, kullan c  taraf ndan sisteme ba l  kal nan süre, 
trafik miktar  ve trafik yolu bilgilerini en az alt  ay süreyle muhafaza etmekle yü-
kümlüdür.

• letmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulmas  için gereken tedbirleri almakla 
yükümlüdür.

• letmeci, internet servis sa lay c l  hizmetini tan tmaya yönelik olarak ‘tr’ uzan-
t l  en az bir internet sitesi kurmakla yükümlüdür.

• letmeci, internet servis sa lay c l  hizmetini, kendi ad na vermekle yükümlü 
olup, söz konusu hizmeti internet servis sa lay c l  yetkisi olmayan ki i veya 
irket ad na sunulacak ekilde veremez. Ancak, gerçek veya tüzel ki iler, al-

d klar  internet eri im hizmetini, ki isel telekomünikasyon tesisi içerisinde halka 
aç k olarak verebilir.

• letmeci, eri im sistemini kullan c lara internet eri im hizmeti verilmesi haricinde 
ba ka amaçlar için kullanamaz. Ki isel telekomünikasyon tesisi alan  d nda 
bu sistemler noktadan noktaya kablosuz veri iletim amac yla kullan lamaz.

• Eri im sisteminin kurulaca  yer ile ilgili gerekli izinlerin al nmas , sistemin te-
sis edilmesi ve kullan lmas ndan kaynaklanan her türlü sorumluluk i letmeciye 
aittir.
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“Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin 
6. maddesine göre, hiç kimse, Kurum taraf ndan bir lisans verilmi  veya genel izin 
kapsam nda kay tlanm  olmad kça telekomünikasyon hizmeti yürütemez ve/veya 
altyap s  kuramaz ve i letemez. S n rl  say da i letmeci taraf ndan yürütülmesi ge-
rekmeyen ve 406 say l  Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 18. maddesi kapsa-
m nda yer almayan telekomünikasyon hizmetleri ve/veya kurulacak ve i letilecek 
telekomünikasyon altyap lar , Kurum nezdinde genel izin kapsam nda kay tlanma 
yoluyla yürütülür. Genel izin belgesi her y l vize edilir ve Bilgi Teknolojileri ve leti im 
Kurumu bu kurulu lar  sürekli denetler. Lisans ve genel iznin asgari de eri, Kuru-
mun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu taraf ndan belirlenir. Yönetmeli e göre Bakan-
l k Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumunun görü ünü alarak bu irketlerin uymas  
gerekli konular  ve artlar  tespit eder. Bu irketlerin sahip olmas  gereken özellik-
ler Yönetmeli in 28. maddesinde belirtilmi tir. 

Genel izin kapsam nda kay tlanma “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap -
lar na li kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin 32. maddesine göre öyle yap l r. 
Bu Yönetmeli in 29. maddesine göre Kuruma ba vuru yapan ve ba vurusu ilgili 
mevzuata ve bu Yönetmeli e uygun bulunan sermaye irketine Kurum taraf ndan 
belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine Müste arl ’n n ilgili banka hesab na ya-
t rmas  bildirilir. Ba vurunun ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
olmad  tespit edildi i takdirde, Kurum ba vuru sahibinden bu uygunsuzluklar n gi-
derilmesini ister. Uygunsuzluklar giderilmedi i sürece, ba vuru sahibi yetkilendirme 
ücretini ödemi  olsa bile genel izin kapsam nda kay tlanm  say lmaz, ödenen yet-
kilendirme ücreti iade edilmez. Uygunsuzluklar n, Kurum taraf ndan ba vuru sa-
hibine bildirim yap lmas n  müteakip üç ay içinde giderilmemesi halinde, ba vuru 
i lemden kald r l r. Ba vurunun veya ba vuru sahibinin ilgili mevzuata uygun ol-
mamas  nedeniyle do abilecek her türlü zarardan ba vuru sahibi sorumludur. Ku-
rumca uygunsuzluklar  giderdi i anla lan sermaye irketine Kurum taraf ndan be-
lirlenen genel izin ücretini Hazine Müste arl ’n n ilgili banka hesab na yat rmas  
bildirilir. Kurum taraf ndan belirlenen yetkilendirme ücretini Hazine Müste arl ’n n 
ilgili banka hesab na yat rarak banka hesap belgesini (dekontunu) Kurum’a teslim 
eden sermaye irketi genel izin kapsam nda kay tlanm  olur. Ba vuru konusu hiz-
metin kaynak tahsisi gerektirmesi halinde Kurum, istisnai haller d nda, ba vuru 
sahibinin Kuruma bu Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz ba vuru yapmas n  
müteakip, Ulusal Numaraland rma Plân  dahilindeki numaralar n tahsisine yöne-
lik karar n  üç hafta, Millî Frekans Plân  dahilindeki frekanslar n ve di er kaynak-
lar n tahsisine yönelik karar n  ise alt  hafta içerisinde verir. Kaynak tahsisine yö-
nelik karar n menfi olmas  halinde, sermaye irketi yetkilendirme ücretini ödemi  
olsa bile genel izin kapsam nda kay tlanmaz.

“Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin 
11. maddesine göre, i letmeci, lisans ve genel izin kapsam nda yürüttü ü teleko-
münikasyon faaliyetini Kurumdan yaz l  izin almad kça durduramaz veya hizmeti 
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sunmakla yükümlü oldu u bölgeden geri çekemez. Yönetmeli in 34 ve devam n-
daki maddelere göre internet irketleri Kurum’a bilgi verme ve hisselerin devrinde 
baz  yükümlülüklere tabidir. Yönetmeli in 36. maddesi gere ince internet servisi 
veren i letmeci, tüketici haklar na ili kin olarak tüm tedbirleri almakla ve bu konu-
daki ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

e. Yükümlülükler ve İdari Cezalar

5 Eylül 2004 tarihli idari para cezalar  hakk ndaki “Bilgi Teknolojileri ve leti im 
Kurumu Taraf ndan letmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar  ile Di er Mü-
eyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik”e göre Kurum internet irketlerine çe-
itli cezalar uygulayabilir. 

A a da belirtilen hallerde, Yönetmeli in 10. maddesine göre, i letmecinin bir 
önceki takvim y l ndaki cirosunun %1’ ine (yüzde bir) kadar idari para cezas  uy-
gulan r.

• letmecinin, i letti i ebekeleri ve vermekte oldu u hizmetleri teknolojik geli -
melere ve varsa hizmetle ilgili uluslararas  anla malara uygun olarak verme-
mesi veya yenilememesi,

• letmecinin, uluslararas  standartlara ve/veya Kurum’un belirledi i hizmet ka-
lite standartlar na uymamas , 

• letmecinin, tüm çal anlar n n mevzuata ve sözle me hükümlerine uygun dav-
ran ta bulunmas  için gerekli olan önlemi almamas  ve i in düzenli yürümesini 
sa lamamas ,

• letmecinin tarife de i ikliklerini abonelere düzenleyecekleri faturalar ile veya 
di er elveri li ileti im araçlar  ile duyurmamas  ve abonelere duyurulmayan ta-
rifeleri uygulamas ,

A a da belirtilen hallerin tespit edilmesi ve Kurum’un ihtar na ra men durumun 
düzeltilmemesi halinde, Yönetmeli in 13. maddesine göre, i letmecinin bir önceki 
y la ait cirosunun %1’ine kadar idari para cezas  uygulan r.

• Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan i letmecilerin hizmetlerini 
a r  fiyatlar  içerecek ekilde sundu unun tespiti ve Kurumun ihtar na ra men 
bu durumu düzeltmemesi,

• Hakim konuma veya etkin piyasa gücüne sahip olan i letmecilerin, tarifeleri-
nin rekabetin k s tlanmas n  hedefleyen fiyat indirimlerini ihtiva etti inin tespiti 
ve Kurumun ihtar na ra men bu durumu düzeltmemesi,

• Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan i letmecilerin, tarifelerinin 
ayn  veya benzer telekomünikasyon hizmetlerinin sunulmas nda kullan c lar ara-
s nda ay r m yap lmas na yol açacak nitelikte oldu unun tespiti ve Kurum’un 
ihtar na ra men bu durumu düzeltmemesi,
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• letmecinin herhangi bir telekomünikasyon hizmetini, onaylanmam  tarife ile 
sunmas  veya azami fiyat s n rlar n n üzerinde tarife uygulad n n tespiti,

• Hakim konum veya etkin piyasa gücüne sahip olan i letmecilerin, tarifelerini 
belirlerken bir hizmetin maliyetini di er bir hizmetin ücretiyle desteklemek su-
retiyle çapraz sübvansiyona yol açt n n tespit edilmesi ve Kurumun ihtar na 
ra men bu durumu düzeltmemesi. 

Yönetmeli in 15. maddesi’ne göre, mevzuat ve Kurum düzenlemeleri gere-
ince yap lmas  gereken zorunlu tarife teklifinin Kuruma onay için sunulmamas  

veya onayland ktan sonra yürürlü e sokulmamas  ve Kurumun ihtar na ra men 
bu durumun devam etmesi halinde i letmecinin bir önceki takvim y l na ait ciro-
sunun %1’ ine kadar idari para cezas  uygulan r. hlalin devam  veya tekrar  ha-
linde i letmecinin bir önceki y la ait cirosunun %2’sine kadar idari para cezas  
uygulan r.

A a da belirtilen hallerde, Yönetmeli in 11. maddesine göre, i letmecinin bir 
önceki takvim y l ndaki cirosunun % 2’ine kadar idari para cezas  uygulan r.

• letmecinin, tüketici haklar na ili kin kurum düzenlemeleri ve yetki belgesinden 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüketiciye yanl  veya yan l-
t c  bilgi vermesi, 

• letmecinin, abonelerle Kurum taraf ndan onaylanmayan “abonelik sözle mesi” 
imzalamas  veya abonelik sözle mesinde Kurum taraf ndan istenen de i ikli i 
yapmamas ,

• letmecinin, abonelik sözle melerinde yer alan yükümlülüklerini yerine getir-
memesi,

• letmecinin, yetki belgesi çerçevesinde verece i hizmetlere ili kin yükümlülük-
lerini mücbir sebep halleri veya Kurul taraf ndan kabul edilebilir hakl  nedenler 
olmaks z n yetki belgesindeki ko ullara uygun bir ekilde, kesintisiz olarak ye-
rine getirmemesi.

A a da belirtilen hallerde, Yönetmeli in 12. maddesine göre, i letmecinin bir 
önceki takvim y l ndaki cirosunun % 3’üne kadar idari para cezas  uygulan r.

• letmecinin, irket, lisans ve hisselerinin devrine ili kin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi,

• letmecinin, sözle me kapsam ndaki tesisleri sözle me süresinin sonuna ka-
dar iyi ve çal r durumda bulundurmamas ,

• letmecinin, haberle menin gizlili ine, milli güvenlik ve kamu düzenine ay-
k r  davran ta bulunmas , i letmeci ve çal anlar n yasalar n öngördü ü is-
tisnalar d nda haberle meyi engellemesi, gizlili ine dokunmas , ba kalar na 
bildirmesi ve aç klamas , yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Ka-
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nunla yetkili k l nan ki i ve kurulu lara verilmesinin ve elde edilmesinin en-
gellenmesi.

Yönetmeli in 19. maddesine göre, i letmeci ve çal anlar  millî güvenli e ayk r  
davran ta bulunmamakla ve bu konularda gereken özeni ve önceli i göstermekle 
yükümlüdür. Milli güvenli e ayk r  i letmecilik yap ld n n yetkili makamlarca tes-
piti ve Kurum’a bildirimi halinde bu durum a r kusur say larak i letmecinin yetki 
belgesi fesih/iptal edilir. Milli güvenli e ayk r  davran n i letmecinin çal anlar n-
dan kaynakland n n yine yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde 
i letmeciye ihlalin sonland r lmas  ve gerekli tedbirlerin al nmas  hususunda yaz l  
uyar da bulunulur. Uyar ya ra men ayk r  davran n sürdürüldü ünün yetkili ma-
kamlarca tespiti halinde bu durum yine a r kusur say larak i letmecinin yetki bel-
gesi fesh/iptal edilir. 

Yönetmeli in 20. maddesine göre, “kamu düzenine ayk r ” fiillerde a a daki 
müeyyideler uygulan r.

a) letmeci ve çal anlar , haberle menin engellenmemesi veya haberle menin 
gizlili ine veya içeri ine dokunulmamas  ilkesine ayk r  davran ta bulunamaz. 

letmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu Yönetmeli in 
12. maddesindeki para cezalar  hükümleri sakl  kalmak üzere, i letmeci veya 
çal anlar  taraf ndan bu madde de belirtilen yükümlülüklerin ihlalinin tespiti 
halinde i letmeciye ihlalin sonland r lmas  ve gerekli tedbirlerin al nmas  husu-
sunda yaz l  uyar da bulunulur. Uyar ya ra men ayk r  davran n sürdürülmesi 
veya i letmeci taraf ndan mevzuat ve yetki belgesi ile bu hususa ili kin olarak 
getirilmi  bulunan yükümlülüklerin ihlalinin yayg n bir hal almas  nedeni ile a r 
kusur olu tu unun Kurum taraf ndan tespiti halinde i letmecinin yetki belgesi 
fesh/iptal edilir.

b) Bu maddenin (a) bendindeki ihlalin i letmeci ve çal anlar  taraf ndan resmi gö-
revleri dolay s yla kamu görevlilerine kar  i lenmi  oldu unun mahkemelerce 
tespiti halinde bu Yönetmeli in 19. maddesi hükümleri sakl  kalmak kayd yla 
i letmeci hakk nda (a) bendinde belirtilmi  olan idari yapt r m uygulan r.

c) letmeci taraf ndan kamu düzeninin ihlal edildi inin Kurum ya da yetkili ma-
kamlarca tespiti halinde bu Yönetmeli in 12. maddesindeki para cezalar  hü-
kümleri sakl  kalmak üzere, i letmeciye derhal ihlalin sonland r lmas  ve gerekli 
tedbirlerin al nmas  hususunda yaz l  uyar da bulunulur. Uyar ya ra men ayk r  
davran n sürdürülmesi halinde; ihlalin niteli i, tekrarlanan veya devam eden 
ihlalin varl  dikkate al narak söz konusu ihlalin a r kusur te kil etti ine karar 
verilmesi halinde i letmecinin yetki belgesi fesh/iptal edilir.

Yönetmeli in 21. maddesi gere ince, telekomünikasyon hizmetlerinde, teleko-
münikasyon mevzuat  ve yetki belgelerinde belirtilen artlara uygun olarak kamu 
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hizmetinin gere i gibi yürütülmemesi halinde idari para cezas na ili kin hükümler 
sakl  kalmak üzere, i letmeci önce kamu hizmetinin gere i gibi yürütülmesi ve ge-
rekli tedbirlerin al nmas  için yaz l  olarak uyar l r. hlalin devam  ve kamu hizme-
tinin gere i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçeve-
sinde a r kusur olu turdu unun Kurul taraf ndan tespiti halinde i letmecinin yetki 
belgesi fesh/iptal edilir.

Yönetmeli in 23. maddesine göre, i letmeci, kamu güvenlik ve istihbarat ku-
rumlar n n, özel yasalar  ile kendilerine verilmi  bulunan görevleri yerine getirme-
lerine imkan sa layacak tedbirleri almaya yönelik olarak; Anayasa ve Kanun hü-
kümleri çerçevesinde; Kurum ve ilgili mevzuatlar  uyar nca güvenlik veya istihbarat 
kurumlar  taraf ndan talep edilecek hususlar  yerine getirmekle ve gerekli hallerde 
altyap  dahil olmak üzere sistemlerini uygun hale getirmekle ve bu alandaki gün-
cellemeleri uygulamakla yükümlüdür. Kurum taraf ndan verilen süre içerisinde bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde i letmecinin bir önceki takvim y l na 
ait cirosunun %3’üne kadar idari para cezas  uygulan r.

Yönetmeli in 25. maddesine göre, Kurum, milli güvenlik, kamu düzeninin ihlali, 
haberle menin engellenmesi ve gizlili ine dokunulmas , kamu hizmetinin gere i gibi 
yürütülmemesi sebepleri ile yetki belgesi fesh/iptal edilen irketlere ve söz konusu 
irket hisselerinden en az %5’ine sahip ortaklar ile tüzel ki ili i idareye yetkili ki i-

lere ve bunlar taraf ndan kurulmu  irketlere yeniden yetki belgesi verilmez.

Yönetmeli in 28 ve devam ndaki maddelerine göre, 406 say l  Telgraf ve Tele-
fon Kanunu’na göre Kurum taraf ndan verilen idari para cezalar  6183 Say l  Amme 
Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre Kurumun bildirimi 
üzerine Maliye Bakanl ’nca tahsil olunur. Bir i letmeci taraf ndan gerçekle tirilen 
ayn  veya farkl  ihlaller sebebiyle birden fazla idari para cezas n n verilmesi halinde 
hepsi ayr  ayr  tatbik olunur.

Ayn  takvim y l  içinde ayn  nitelikteki ihlalin tekrar  halinde tekrar edilen ihlal 
için bu Yönetmelikte öngörülen idari para cezas  oranlar n n üst s n r  ile ba l  ka-
l nmaks z n i letmecisinin bir önceki takvim y l ndaki cirosunun %3 ünü (yüzde üç) 
a mamak kayd yla idari para cezas  uygulanabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ihlal-
ler için düzenlenen idari para cezalar n n uygulanmas  di er idari yapt r mlar n uy-
gulanmas n  engellemez.

2.1. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)

Ülkemizde ileti imin denetlenebilmesi, yetkilerin kötüye kullan lmas n  önlemek 
ve uluslararas  standartlara uygun olarak bu tedbirleri uygulamak ve tüm ileti imin 
denetlenmesi tedbirlerinin tek bir merkezden yürütülmesi amac yla 5397 say l  Ka-
nunla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine eklenen hükümlerle 
Telekomünikasyon leti im Ba kanl  (T B) kurulmu tur.
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Mezkûr Kanun hükümlerine göre, gerek önleme ve gerekse adli amaçl  ileti i-
min denetlenmesi tedbirleri T B arac l yla uygulanacakt r. 

Kurumun çal ma usul ve esaslar  Telekomünikasyon Yoluyla Yap lan leti imin 
Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin De erlendirilmesi ve Kayda Al nmas na Dair 
Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon leti im Ba kanl n n Kurulu , Görevce Yet-
kileri Hakk nda Yönetmelik’te133 (T B Yönetmeli i) düzenlenmi tir. T B Ba kanl  
her türlü telekomünikasyon ortam n  izleme ve dinleme yetkisini haiz olmas  ba-
k m ndan konumuzla, özellikle internet ortam nda i lenen suçlar ve siber suçlar n 
takibi aç s ndan alakal d r. 

Telekomünikasyon leti im Ba kanl  (T B), Bilgi Teknolojileri ve leti im Ku-
rumu (TK) bünyesinde do rudan Kurum Ba kan ’na ba l  olarak faaliyet gösterir. 
Ba kanl k te kilat , Telekomünikasyon leti im Ba kan  ile teknik, hukuk ve idarî 
daire ba kanl klar ndan olu ur.

Ba kanl kta, Ba kan n görü ü do rultusunda Kurum Ba kan  taraf ndan Ku-
rum içinden veya Kurum d ndan yeteri kadar teknik, hukukçu ve idarî personel 
görevlendirilir. Millî stihbarat Te kilat , Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma 
Genel Komutanl n n ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu temsilciler 
Ba kanl k’taki görevleri esnas nda Ba kan’ n talimatlar na ve Ba kanl k taraf ndan 
belirlenen kurum içi düzenlemelere riayet ederler.

Telekomünikasyon leti im Ba kanl ’n n görevleri unlard r:

a. 2559 say l  Kanunun ek 7. maddesi, 2803 say l  Kanunun ek 5. maddesi ve 
2937 say l  Kanunun 6. maddesi uyar nca, telekomünikasyon yoluyla yap lan 
ileti imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de erlendirilmesi ve kayda al n-
mas na yönelik i  ve i lemleri tek bir merkezden yürütmek,

b. 5271 say l  Kanunun 135. maddesi kapsam nda yap lacak ileti imin tespiti, din-
lenmesi, kayda al nmas  ve sinyal bilgilerinin de erlendirilmesi ne yönelik i  ve 
i lemleri tek bir merkezden yürütmek,

c. (a) ve (b) bentleri kapsam ndaki taleplerin T B Yönetmeli ine ve di er ilgili mev-
zuata uygun olup olmad n  incelemek ve gerekti inde yetkili mercilere ba -
vuruda bulunmak,

d. (a) ve (b) bentleri uyar nca gerçekle tirilen i lemler sonucunda elde edilen ve-
rileri ve bilgileri ilgisine göre Millî stihbarat Te kilat  Müste arl na, Emniyet 
Genel Müdürlü üne ve Jandarma Genel Komutanl na, talep etmeleri halinde 
mahkemeye ve Cumhuriyet Ba savc l klar na iletmek,

e. T B Yönetmeli i çerçevesinde yap lacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin de-
erlendirilmesi ve kayda al nmas  faaliyetlerini olanakl  k lacak her türlü teknik 

133 Resmi Gazete 10.11.2005 / 25989 (T B Yönetmeli i).
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alt yap n n, kamu kurum ve kurulu lar  ile kamu hizmeti veren kurulu lar ve i -
letmeciler taraf ndan kurulmas n  sa lamak, sa latmak, gerekli alt yap y  kur-
mayan i letmecilerin cezaland r lmas  yönünde giri imde bulunmak,

f. Ba kanl k faaliyetleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kurulu lar  ile kamu hizmeti 
veren kurulu lar ile i letmecilerden gelen her türlü bilgi, belge ve kay tlar n bilgi 
güvenli i kriterlerine uygun olarak ar ivlenmesini sa lamak,

g. Görev alan na giren konularla ilgili mevzuatta, ulusal ve uluslararas  alanda 
meydana gelen geli meleri takip etmek,

h. Ba kanl k faaliyetleri için yurt içinden ve yurt d ndan teminine ihtiyaç duyulan 
her türlü malzeme, sistem, yaz l m ve donan m  belirleyerek Kurum Ba kan na 
bildirmek,

i. Ba kanl k faaliyetleriyle ilgili olarak talep etti inde derhal Ba bakana bilgi ver-
mek.

23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ileti imin tespiti, dinlenmesi, kaydedilmesi 
ve sinyal bilgilerinin de erlendirilmesi i lemlerini yapan tek kurum T B olup; ba ka 
hiçbir kurum veya kurulu  ile gerçek veya tüzel ki ilerin bu i lemleri yapma yet-
kisi bulunmamaktad r.

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’na ba l  faaliyet gösteren ve il ve ilçelerde 
temsilcilikleri bulunmayan T B, ileti imin izlenmesi, dinlenmesi faaliyetlerini Ankara’da 
sürdürmektedir. Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’nun de i ik yerlerde ubeleri 
veya bölge müdürlü ü bulunmakla birlikte, bu ube veya bölge müdürlüklerinin ile-
ti imin denetlenmesiyle ilgili hiçbir görevleri bulunmamaktad r.

Telekomünikasyon leti im Ba kan , Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu 
Ba kan ’n n teklifi üzerine, Ba bakan taraf ndan atan r. Ba kan, Telekomünikas-
yon Kurulu üyelerinin sahip oldu u özlük haklar na sahiptir. Ba kan, Ba kanl n 
genel yönetiminden ve emri alt ndakilerin faaliyetlerinden dolay , do rudan Kurum 
Ba kan na kar  sorumludur. Ba kan n yoklu unda Ba kanl a vekâlet edecek uz-
man, Ba kan n önerisi üzerine Kurum Ba kan  taraf ndan belirlenir.

Ba kan n görevleri unlard r:

a. Ba kanl  temsil etmek; Ba kanl n, Kurum ve di er kamu kurum ve kuru-
lu lar , kamu hizmeti veren kurulu lar ve i letmeciler ile ili kilerini düzenlemek 
ve yürütmek,

b. Ba kanl n etkin ve verimli çal mas n  sa lamak,
c. Ba kanl kta görevli bulunan ilgili kurum temsilcilerinin çal malar  hakk nda il-

gili kuruma y lda en az bir defa yaz l  olarak bilgi vermek, ilgili kurum temsilci-
lerinin, Ba kanl n etkin ve verimli çal mas n  aksatacak tutum ve davran -
lar n  tespit etti inde, ilgili kuruma bilgi vererek de i tirilmesini sa lamak,
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d. Teknik, hukuk ve idarî daire ba kanlar  ile ilgili kurum temsilcileri aras nda ç -
kabilecek görev ve yetki sorunlar n  çözmek,

e. Di er kurumlarla koordinasyonu sa lamak.

Hukuk Daire Ba kan n n görevleri unlard r:

a. 17. maddenin (a) ve (b) bentleri kapsam ndaki taleplerin Yönetmeli e ve ilgili 
mevzuata uygun olup olmad n  kontrol etmek; Yönetmeli e ve ilgili mevzu-
ata ayk r l n veya noksanl klar n tespiti halinde durumu Ba kana bildirmek,

b. Ba kan n görevlendirdi i konularla ilgili olarak hukukî görü  bildirmek,
c. Ba kanl n görev alan na giren konularda mevzuat  derlemek, de erlendir-

mek, de i iklikleri takip ederek zaman nda Ba kan  ve ilgilileri bilgilendirmek,
d. Ba kanl n faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt d  geli meleri takip etmek, bun-

lar n Ba kanl k hizmetlerine yans t lmas  için önerilerde bulunmak,
e. Ba kan taraf ndan verilen di er görevleri yerine getirmek.

Teknik Daire Ba kan ’n n görevleri unlard r:

a. 17. maddenin (a) ve (b) bentleri kapsam nda kalan taleplerin Yönetmeli e uy-
gun ekilde yerine getirilmesini sa lamak,

b. Ba kanl n faaliyetleri için gerekli sistemleri olu turmak, alt yap y  kurmak, kur-
durmak, geli tirmek, i letmek, bak m ve onar mlar n  yapmak veya yapt rmak ve 
bu alandaki teknolojik geli meleri takip etmek ve Ba kan’a görü  bildirmek,

c. Ayn  ileti im hakk nda birden fazla ilgili kurum taraf ndan hakim karar  al nmas , 
Cumhuriyet savc s  karar  al nmas  veya yaz l  emir verilmesi halinde, taleple-
rin ayn  anda kar lanarak ilgili kurumlar n her birine gerçek zamanl  olarak ile-
tilmesini sa lamak,

d. lgili kurumlar n sisteme kesintisiz, h zl  ve gerçek zamanl  eri imi için ilgili ku-
rumlarca talep edilecek miktar ve kapasitede ihtiyaç duyulan noktalar aras nda 
güvenli ileti im alt yap s n  kurmak,

e. Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dâhil her türlü ileti im bilgilerinin
ilgili kurumlara çözümlenmi  olarak, ortak formatta ula t r lmas  ve sistemin 
yirmi dört saat esas na göre çal mas n  sa lamak,

f. Yap lan kay tlar , ileti imin içeri i ve içeri in d nda kalan ileti ime ait bilgilerle 
birlikte tedbir devam etti i sürece saklamak,

g. Yap lan kay tlar içerisinde kriptolu haberle meye rastlan lmas  halinde çözüm-
lenme imkan  ara t r lmak üzere ilgili kuruma kayd n orijinal halini göndermek, 
ilgili kurumca talep edilmesi halinde kripto çözüm mekanizmas n n sisteme da-
hil edilmesini sa lamak,



Türkiye Bankalar Birli i

92

h. lgili kuramlara ait kay tlar , Ba kanl k ve ilgili kuramlar n sistem üzerinde ger-
çekle tirdikleri her türlü faaliyete ait bilgisayar kay t ve bilgileri kompart mantas-
yon ilkeleri çerçevesinde muhafaza etmek, olu turulacak yetki seviyeleri do -
rultusunda ilgili kurumlar n eri imine açmak,

i. Kurulan ve i letilen sistemlerin, kaydedilen verilerin güvenli ini sa lamak,
j.  Ba kanl k faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, sistem ve donan -

m n yurt içi ve yurt d ndan temin edilmesi konular nda görü  bildirmek,
k.  Ba kanl k için kurulacak ayr  ve özel bir a  üzerinden bilgi ak n n düzenli ve 

güvenli bir ekilde yap lmas n  sa lamak, ilgili kurumlarca Ba kanl a yap la-
cak ba lant lar n güvenli ini sa lamak.

darî Daire Ba kan ’n n görevleri unlard r:

a. 12. maddenin ikinci f kras  ile 15. maddenin üçüncü f kras  sakl  kalmak kay-
d yla, 21. madde kapsam  d ndaki Ba kanl k faaliyetleriyle ilgili olarak tutulan 
kay tlar ile kamu kurum ve kurulu lar , kamu hizmeti veren kurulu lar ve i let-
mecilerden gelen bilgi, belge ve kay tlar n bilgi güvenli i kriterlerine uygun ola-
rak ar ivlenmesini sa lamak,

b. Ba kan taraf ndan uygun görülen, Ba kanl n personel, muhasebe, finans-
man, lojistik ve ikmal aç s ndan her türlü hizmetlerini yerine getirmek amac yla 
Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sa lamak, Ba kanl k için ihtiyaç du-
yulacak her türlü fizikî güvenlik önlemini almak,

c. Ba kanl kla ilgili evrak n zaman nda i leme konulmas n  sa lamak, evrak hiz-
metleri ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d. Ba kanl k hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini hususunda 
Kurumun ilgili birimleriyle koordinasyonu sa lamak,

e. Ba kanl a gelen yaz  ve mesajlar  bilgisayar ortam na kaydetmek, ilgilisine ha-
vale etmek, gerekenleri Ba kana sunmak,

f. Ba kanl n faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt d  geli meleri takip etmek, bun-
lar n Ba kanl k hizmetlerine yans t lmas  için önerilerde bulunmak,

g. Ba kanl kta istihdam edilen personelin hizmet içi e itim programlar m haz rla-
mak ve yürütmek; personel temininde ilgili kurumlarca güvenlik ara t rmas  ya-
p lmas n  sa lamak.

lgili kurum temsilcilerinin görevleri unlard r:

a. 17. maddenin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda kendi kurumlar ndan ge-
len ve yerine getirilmesi Ba kanl kça uygun görülen kararlar n, ilgisine göre Tek-
nik, Hukuk ve/veya dari Daire Ba kan  nezaretinde Ba kanl k personeliyle bir-
likte yürütülmesini sa lamak.

b.  Ba kan taraf ndan verilecek di er görevleri yerine getirmek.
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Ba kanl n, Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Ba bakan n özel 
olarak yetkilendirece i ki i veya komisyon taraf ndan yap l r.

Emniyet Genel Müdürlü ü’nün Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle alakal  kendi 
birimlerindeki i lemlerine ili kin denetimi; s ral  kurum amirleri, Emniyet Genel Mü-
dürlü ü ve çi leri Bakanl ’n n Tefti  Kurulu elemanlar  ile Ba bakan’ n özel ola-
rak yetkilendirece i ki i veya komisyon taraf ndan yap l r.

Jandarma Genel Komutanl ’n n söz konusu Yönetmelik’te yer alan faaliyet-
lerle alakal  kendi birimlerindeki i lemlerine ili kin denetimi; s ral  kurum amirleri, 
Jandarma Genel Komutanl  ve çi leri Bakanl ’n n Tefti  Kurulu elemanlar  ile 
Ba bakan’ n özel olarak yetkilendirece i ki i veya komisyon taraf ndan yap l r.

Milli stihbarat Te kilat  Müste arl ’n n Yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ala-
kal  kendi birimlerindeki i lemlerine ili kin denetimi; s ral  kurum amirleri, Ba bakan-
l k Tefti  Kurulu elemanlar  ve Ba bakan’ n özel olarak yetkilendirece i ki i veya 
komisyon taraf ndan yap l r.

T B idari bir organ niteli indedir. Yapt  i  ve i lemler yarg sal denetime tabi-
dir. Bu nedenle gerekti inde denetim yap labilmesine elveri li ekilde, yap lan i  
ve i lemlerle ilgili defter ve kay tlar n tutulmas  esast r.

T B Yönetmeli inin 25. maddesinde Ba kanl n tutmas  gereken defter ve ka-
y tlar belirtilmi tir. Buna göre “Telekomünikasyon leti im Ba kanl ’nda; Kay t def-
teri, Zimmet defleri, Denetleme defteri ile ihtiyaç duyulan di er defterler veya bun-
lar n yerine geçebilecek elektronik kay tlar tutulabilir. Gerekli durumlarda, elektronik 
ortamda yap lan kay tlar kâ da dökülerek saklan r”.Esas itibariyle 3 defter tutul-
mas  gerekti i hükme ba lanm t r. Ancak T B’nda yap lan i lemlerin büyük bir 
k sm n n bilgisayar sistemleri üzerinden gerçekle tirildi i göz önüne al narak, bu 
nitelikteki i  ve i lemlerle ilgili kay tlar n elektronik ortamda tutulabilmesine imkân 
tan nm t r. Bu elektronik kay tlar n gerekmesi halinde yaz l  ortam da yedeklen-
mesi söz konusu olabilecektir.

Burada kay t ve saklama bak m ndan iki istisna öngörülmü tür. Bunlardan bi-
rincisi üpheli veya san n, tan kl ktan çekinme hakk  sahipleri ile kurduklar  ileti-
imin kayda al namayaca na ili kin istisnad r. Di er istisna ise, ileti imin denetlen-

mesine ili kin karar n uygulanmas  s  ras nda üpheli hakk nda kovu turmaya yer 
olmad na dair karar verilmesi veya cumhuriyet savc s  taraf ndan verilen karar n 
hâkim taraf ndan onaylanmamas  hallerinde, bu zaman içerisinde yap lan kay t-
lar n yok edilmesi ile ilgili istisnad r. Bu halde de kay tlar n yok edilmesi emredildi-
inden, T B taraf ndan kay t ve saklama yap lmayacakt r134.

134 Bkz. Mustafa Ta k n; Adli ve stihbari Amaçl  leti imin Denetlenmesi, Seçkin Yay nlar , 
Ankara, 2008. s. 70.
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TBMM taraf ndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 say l  nternet Orta-
m nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun ile; içerik sa lay c , yer sa lay c , eri im sa -
lay c  ve toplu kullan m sa lay c lar n yükümlülük ve sorumluluklar  ile internet or-
tam nda i lenen belirli suçlarla içerik, yer ve eri im sa lay c lar  üzerinden müca-
deleye ili kin esas ve usûlleri düzenlenmi tir. Mezkûr Kanun’la verilen görevlerin 
Kurum bünyesinde bulunan Ba kanl kça, yani T B taraf ndan yerine getirilece i 
10. madde ile hüküm alt na al nm t r.

Söz konusu Kanun ile T B’e, üstte zikredilen görevler d nda u görevler de 
ayr ca yüklenmi tir:

a)  Bakanl k, kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kurulu lar  ile içerik, yer ve eri-
im sa lay c lar ve ilgili sivil toplum kurulu lar  aras nda koordinasyon olu tu-

rarak internet ortam nda yap lan ve bu Kanun kapsam na giren suçlar  olu -
turan içeri e sahip faaliyet ve yay nlar  önlemeye yönelik çal malar yapmak, 
bu amaçla, gerekti inde, her türlü giderleri yönetmelikle belirlenecek esas ve 
usûller dahilinde Kurumca kar lanacak çal ma kurullar  olu turmak.

b)  nternet ortam nda yap lan yay nlar n içeriklerini izleyerek, bu Kanun kapsa-
m na giren suçlar n i lendi inin tespiti halinde, bu yay nlara eri imin engellen-
mesine yönelik olarak bu Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almak. 

c)  nternet ortam nda yap lan yay nlar n içeriklerinin izlenmesinin hangi seviye, za-
man ve ekilde yap laca n  belirlemek.

ç)  Kurum taraf ndan i letmecilerin yetkilendirilmeleri ile mülkî idare amirlerince 
ticarî amaçl  toplu kullan m sa lay c lara verilecek izin belgelerinde filtreleme 
ve bloke etmede kullan lacak sistemlere ve yap lacak düzenlemelere yönelik 
esas ve usûlleri belirlemek.

d)  nternet ortam ndaki yay nlar n izlenmesi suretiyle bu Kanunun 8. maddesinin 
birinci f kras nda say lan suçlar n i lenmesini önlemek için izleme ve bilgi ihbar 
merkezi dahil, gerekli her türlü teknik altyap y  kurmak veya kurdurmak, bu alt-
yap y  i letmek veya i letilmesini sa lamak.

e)  nternet ortam nda herkese aç k çe itli servislerde yap lacak filtreleme, perde-
leme ve izleme esaslar na göre donan m üretilmesi veya yaz l m yap lmas na 
ili kin asgari kriterleri belirlemek.

f)  Bili im ve internet alan ndaki uluslararas  kurum ve kurulu larla i birli i ve ko-
ordinasyonu sa lamak.

g)  Bu Kanunun 8. maddesinin birinci f kras nda say lan suçlar n, internet ortam nda 
i lenmesini konu alan her türlü temsili görüntü, yaz  veya sesleri içeren ürünle-
rin tan t m , ülkeye sokulmas , bulundurulmas , kiraya verilmesi veya sat n n 
önlenmesini teminen yetkili ve görevli kolluk kuvvetleri ile soru turma mercile-
rine, teknik imkânlar  dâhilinde gereken her türlü yard mda bulunmak ve koor-
dinasyonu sa lamak.



Bili im Hukuku

95

 (5) Ba kanl k; Bakanl k taraf ndan 3348 say l  Ula t rma Bakanl n n Te ki-
lat ve Görevleri Hakk nda Kanunun ek 1. maddesi uyar nca, Adalet Bakanl , 
çi leri Bakanl , Çocuk, Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl  ile Ku-
rum ve ihtiyaç duyulan di er bakanl k, kamu kurum ve kurulu lar  ile internet 
servis sa lay c lar  ve ilgili sivil toplum kurulu lar  aras ndan seçilecek bir tem-
silcinin kat l m  suretiyle te kil edilecek nternet Kurulu ile gerekli i birli i ve ko-
ordinasyonu sa lar; bu Kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yap lacak içe-
ri i haiz yay nlar n tespiti ve benzeri konularda yap lacak öneriler ile ilgili gerekli 
her türlü tedbir veya kararlar  al r.

Kanun’un tan mlar  içeren ikinci maddesinde getirilen baz  teknik tan mlar önem 
arz etmektedir. T B’in internetle ilgili görevlerinin daha iyi anla lmas  bak m ndan 
ba ta bir tan mlar bölümü sunmu  olsak da kanunda yer alan bu tan mlar  da bu-
raya dercetmekte yarar olacakt r:

Bilgi: Verilerin anlam kazanm  biçimini,

Eri im: Bir internet ortam na ba lanarak kullan m olana  kazan lmas n , 

Eri im sa lay c : Kullan c lar na internet ortam na eri im olana  sa layan her 
türlü gerçek veya tüzel ki ileri,

çerik sa lay c : nternet ortam  üzerinden kullan c lara sunulan her türlü bilgi 
veya veriyi üreten, de i tiren ve sa layan gerçek veya tüzel ki ileri,

nternet ortam : Haberle me ile ki isel veya kurumsal bilgisayar sistemleri d -
nda kalan ve kamuya aç k olan internet üzerinde olu turulan ortam ,

nternet ortam nda yap lan yay n: nternet ortam nda yer alan ve içeri ine be-
lirsiz say da ki ilerin ula abilece i verileri,

zleme: nternet ortam ndaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edil-
mesini, 

Toplu kullan m sa lay c : Ki ilere belli bir yerde ve belli bir süre internet or-
tam  kullan m olana  sa layan ,

Trafik bilgisi: nternet ortam nda gerçekle tirilen her türlü eri ime ili kin ola-
rak taraflar, zaman, süre, yararlan lan hizmetin türü, aktar lan veri miktar  ve ba -
lant  noktalar  gibi de erleri, 

Veri: Bilgisayar taraf ndan üzerinde i lem yap labilen her türlü de eri,

Yay n: nternet ortam nda yap lan yay n , 

Yer sa lay c : Hizmet ve içerikleri bar nd ran sistemleri sa layan veya i le-
ten gerçek veya tüzel ki ileri, ifade eder, denilerek, internet alan nda i lenen suç-
lar n izlenmesi ve takibi ile do rudan Telekomünikasyon leti im Ba kanl  görev-
lendirilmi tir.
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Keza, içerik, yer ve eri im sa lay c lar , yönetmelikle belirlenen esas ve usûller 
çerçevesinde tan t c  bilgilerini kendilerine ait internet ortam nda kullan c lar n ula-
abilece i ekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlü k l nm t r. Bu yüküm-

lülü ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eri im sa lay c s na Ba kanl k taraf ndan 
iki bin Yeni Türk Liras ndan on bin Yeni Türk Liras na kadar idari para cezas  ve-
rilece i hükme ba lanm t r.

Kanun, 4. madde ile, çerik sa lay c y , internet ortam nda kullan ma sundu u 
her türlü içerikten sorumlu tutmu tur. Fakat, maddenin devam nda “ çerik sa lay c , 
ba lant  sa lad  ba kas na ait içerikten sorumlu de ildir. Ancak, sunu  biçimin-
den, ba lant  sa lad  içeri i benimsedi i ve kullan c n n söz konusu içeri e ula -
mas n  amaçlad  aç kça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.” denilmi tir.

Kanun’a göre, yer sa lay c lar ise, yer sa lad  içeri i kontrol etmek veya hu-
kuka ayk r  bir faaliyetin söz konusu olup olmad n  ara t rmakla yükümlü de il-
dir. Yer sa lay c , yer sa lad  hukuka ayk r  içerikten, ceza sorumlulu u ile ilgili 
hükümler sakl  kalmak kayd yla, bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar 
edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulundu u ölçüde hukuka ayk r  içeri i ya-
y ndan kald rmakla yükümlüdür.

Eri im sa lay c lar n yükümlülükleri Kanun’un 6. maddesi’nde öyle ifade olun-
mu tur:

a) Herhangi bir kullan c s n n yay nlad  hukuka ayk r  içerikten, bu Kanun 
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme 
imkân  bulundu u ölçüde eri imi engellemek,

b) Sa lad  hizmetlere ili kin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt  aydan 
az ve iki y ldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar sakla-
makla 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 lay c lar na ve mü terilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ili kin kay tlar  yönet-
melikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak Kuruma teslim etmek. 

Eri im sa lay c , kendisi arac l yla eri ilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ayk r  
olup olmad klar n  ve sorumlulu u gerektirip gerektirmedi ini kontrol etmekle yü-
kümlü de ildir; (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini yerine getir-
meyen eri im sa lay c s na Ba kanl k taraf ndan on bin Yeni Türk Liras ’ndan elli 
bin Yeni Türk Liras ’na kadar idarî para cezas  verilir. 

Kanun’un 7. maddesinde, ticarî amaçla toplu kullan m sa lay c lar, mahallî mülkî 
amirden izin belgesi almakla yükümlü k l nm t r. Buna göre, izne ili kin bilgiler otuz 
gün içinde mahallî mülkî amir taraf ndan Kuruma bildirilir. Bunlar n denetimi mahallî 
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mülkî amirler taraf ndan yap l r. zin belgesinin verilmesine ve denetime ili kin esas 
ve usuller, yönetmelikle düzenlenir. Ticarî amaçla olup olmad na bak lmaks z n 
bütün toplu kullan m sa lay c lar, konusu suç olu turan içeriklere eri imi önleyici 
tedbirleri almakla yükümlüdür. Birinci f krada belirtilen yükümlülü e ayk r  hareket 
eden ki iye mahallî mülkî amir taraf ndan üç bin Yeni Türk Liras ’ndan onbe  bin 
Yeni Türk Liras ’na kadar idarî para cezas  verilir. 

Kanun’un 8. maddesi ile eri imin engellenmesi karar  ve yerine getirilmesi hu-
susu düzenlenmi tir. Buna göre, internet ortam nda yap lan ve içeri i a a daki 
suçlar  olu turdu u hususunda yeterli üphe sebebi bulunan yay nlarla ilgili olarak 
eri imin engellenmesine karar verilir:

a)  26/9/2004 tarihli ve 5237 say l  Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1)  ntihara yönlendirme (madde 84), 
2)  Çocuklar n cinsel istismar  (madde 103, birinci f kra),
3) Uyu turucu veya uyar c  madde kullan lmas n  kolayla t rma (madde 

190), 
4) Sa l k için tehlikeli madde temini (madde 194), 
5) Müstehcenlik (madde 226), 
6) Fuhu  (madde 227),
7) Kumar oynanmas  için yer ve imkân sa lama (madde 228), 

suçlar .

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 say l  Atatürk Aleyhine lenen Suçlar Hakk nda Ka-
nunda yer alan suçlar.

Eri imin engellenmesi karar , soru turma evresinde hâkim, kovu turma evre-
sinde ise mahkeme taraf ndan verilir. Soru turma evresinde, gecikmesinde sak nca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savc s  taraf ndan da eri imin engellenmesine karar 
verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savc s  karar n  yirmi dört saat içinde hâkimin 
onay na sunar ve hâkim, karar n  en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde 
karar n onaylanmamas  halinde tedbir, Cumhuriyet savc s  taraf ndan derhal kald -
r l r. Koruma tedbiri olarak verilen eri imin engellenmesine ili kin karara 4/12/2004 
tarihli ve 5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. 

Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savc s  taraf ndan verilen eri imin engellen-
mesi karar n n birer örne i, gere i yap lmak üzere Ba kanl a gönderilir. 

çeri i birinci f krada belirtilen suçlar  olu turan yay nlar n içerik veya yer sa la-
y c s n n yurt d nda bulunmas  halinde veya içerik veya yer sa lay c s  yurt içinde 
bulunsa bile, içeri i birinci f kran n (a) bendinin (2) ve (5) numaral  alt bentlerinde 
yaz l  suçlar  olu turan yay nlara ili kin olarak eri imin engellenmesi karar  re’sen 
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Ba kanl k taraf ndan verilir. Bu karar, eri im sa lay c s na bildirilerek gere inin ye-
rine getirilmesi istenir. 

Eri imin engellenmesi karar n n gere i, derhal ve en geç karar n bildirilmesi 
an ndan itibaren yirmi dört saat içinde yerine getirilir. 

Ba kanl k taraf ndan verilen eri imin engellenmesi karar n n konusunu olu tu-
ran yay n  yapanlar n kimliklerinin belirlenmesi halinde, Ba kanl k taraf ndan, Cum-
huriyet ba savc l na suç duyurusunda bulunulur. 

Soru turma sonucunda kovu turmaya yer olmad  karar  verilmesi halinde, eri-
imin engellenmesi karar  kendili inden hükümsüz kal r. Bu durumda Cumhuriyet 

savc s , kovu turmaya yer olmad  karar n n bir örne ini Ba kanl a gönderir. 

Kovu turma evresinde beraat karar  verilmesi halinde, eri imin engellenmesi 
karar  kendili inden hükümsüz kal r. Bu durumda mahkemece beraat karar n n bir 
örne i Ba kanl a gönderilir. 

Konusu birinci f krada say lan suçlar  olu turan içeri in yay ndan ç kar lmas  
halinde; eri imin engellenmesi karar , soru turma evresinde Cumhuriyet savc s , 
kovu turma evresinde mahkeme taraf ndan kald r l r. 

Koruma tedbiri olarak verilen eri imin engellenmesi karar n n gere ini yerine 
getirmeyen yer veya eri im sa lay c lar n n sorumlular , fiil daha a r cezay  ge-
rektiren ba ka bir suç olu turmad  takdirde, alt  aydan iki y la kadar hapis ce-
zas  ile cezaland r l r. 

darî tedbir olarak verilen eri imin engellenmesi karar n n yerine getirilmemesi 
halinde, Ba kanl k taraf ndan eri im sa lay c s na, on bin Yeni Türk Liras ndan yüz 
bin Yeni Türk Liras na kadar idarî para cezas  verilir. darî para cezas n n verildi i 
andan itibaren yirmi dört saat içinde karar n yerine getirilmemesi halinde ise Ba -
kanl n talebi üzerine Kurum taraf ndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

Bu Kanunda tan mlanan kabahatler dolay s yla Ba kanl k veya Kurum taraf n-
dan verilen idarî para cezalar na ili kin kararlara kar , 6/1/1982 tarihli ve 2577 sa-
y l  darî Yarg lama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna ba vurulabilir.

Kanun’un 9. maddesi ile içeri in yay ndan ç kar lmas  ve cevap hakk  konusu 
düzenlenmi tir. Buna göre, içerik nedeniyle haklar  ihlâl edildi ini iddia eden ki i, 
içerik sa lay c s na, buna ula amamas  halinde yer sa lay c s na ba vurarak ken-
disine ili kin içeri in yay ndan ç kar lmas n  ve yay ndaki kapsam ndan fazla ol-
mamak üzere haz rlad  cevab  bir hafta süreyle internet ortam nda yay mlanma-
s n  isteyebilir. çerik veya yer sa lay c  kendisine ula t  tarihten itibaren iki gün 
içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarf nda talep yerine getirilmedi i takdirde red-
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dedilmi  say l r. Talebin reddedilmi  say lmas  halinde, ki i onbe  gün içinde yer-
le im yeri sulh ceza mahkemesine ba vurarak, içeri in yay ndan ç kar lmas na ve 
yay ndaki kapsam ndan fazla olmamak üzere haz rlad  cevab n bir hafta süreyle 
internet ortam nda yay mlanmas na karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi 
bu talebi üç gün içinde duru ma yapmaks z n karara ba lar. Sulh ceza hâkiminin 
karar na kar  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebi-
lir. Sulh ceza hâkiminin kesinle en karar n n, birinci f kraya göre yap lan ba vuruyu 
yerine getirmeyen içerik veya yer sa lay c s na tebli inden itibaren iki gün içinde 
içerik yay ndan ç kar larak haz rlanan cevab n yay mlanmas na ba lan r. Sulh ceza 
hâkiminin karar n  bu maddede belirtilen artlara uygun olarak ve süresinde ye-
rine getirmeyen sorumlu ki i, alt  aydan iki y la kadar hapis cezas  ile cezaland r -
l r. çerik veya yer sa lay c n n tüzel ki i olmas  halinde, bu f kra hükmü yay n so-
rumlusu hakk nda uygulan r.

3.  Radyo- Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

RTÜK 3984 say l  Kanun’a göre 1994 y l nda kurulan görevi özel irketlerin 
ve üniversite ileti im fakültelerinin radyo ve televizyonlar n n denetimini yapmak 
olan özerk ve tarafs z bir kamu tüzel ki isidir. Üyeleri dört y ll k yüksek okul ve fa-
külte mezunlar ndan meslekleriyle ilgili en az on y l görev yapm  otuz ya n  dol-
durmu  ki ilerden olu ur. Toplam 9 üye vard r. Bunlar n hepsi Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi taraf ndan siyasi partilerce gösterilecek adaylar aras ndan seçilir. Görev 
süresi alt  y ld r.

15.05.2002 tarihine kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile internetin ke-
si me noktas  sadece, uydu ya da karasal vericilerden yap lan radyo ve televiz-
yon yay nlar n n internette de aktar m  noktas nda idi. Bu tarihte 3984 say l  Radyo 
ve Televizyonlar n Kurulu  ve Yay nlar  Hakk nda Kanun’un 31. maddesinde 4756 
say l  Kanun ile de i iklik yap larak; “Her türlü teknoloji ile ve her türlü ileti im or-
tam nda yap lacak yay n ve hizmetlerin usul ve esaslar , Haberle me Yüksek Ku-
rulunun belirleyece i strateji çerçevesinde Üst Kurulca tespit edilip, Haberle me 
Yüksek Kurulunun onay na sunulur. Bu yay n ve hizmetlerin mevzuata uygunlu u 
Üst Kurulca denetlenir” düzenlemesi getirilmi tir.

Bu de i iklik gündeme geldi inde günün artlar  do rultusunda RTÜK deneti-
minin interneti de kapsayaca n  dü üncesiyle, “internetin aç k ve özgür yap s n n 
s n rlay c  baz  kararlarla ortadan kald r lmaya yönelik bu giri imin” engellenmesi 
için sivil toplum örgütleri ve internet sektöründe i görenler ve kullan c lar yo un 
kampanyalar yürütmü lerdir.

An lan madde incelendi inde ilk bak ta, “her türlü ileti im ortam nda yap -
lacak yay n ve hizmetler” ibaresi interneti kapsayabilir ve bu nedenle Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu, internette yap lacak yay n n mevzuata uyup uymad n  
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denetlemeye yetkili gibi anla lmaktad r. Bu yasal de i iklik öncesi RTÜK’ün sa-
dece internet üzerinden yap lan radyo ve televizyon yay nlar n  denetleme yet-
kisi varken; de i iklik sonucu tüm nternet yay n  denetim kapsam na girmi  gibi 
gözüktü; daha da ilginci yay n d nda “hizmetler” de RTÜK denetimi kapsam na 
al nm  gibi alg land . Madde içinde yer alan “hizmetler” kavram n n RTÜK ta-
raf ndan nas l yorumlanaca  ve hangi hizmetlerin denetim kapsam na al na-
ca ?” internet kullan c lar  bak m ndan merak konusu oldu. O süreçte, RTÜK 
taraf ndan geni  bir yorumla hizmetler kavram na servis ve içerik sa lay c lar n 
verdikleri hizmetler ile bireysel ileti im yollar  olan mailler ve tüm site içerikleri-
nin de dahil edebilece i de ileri sürüldü. Ancak, RTÜK’ün yakla m , bütün bu 
endi eleri bo a ç kard . RTÜK, kanunla kendisine verilen görevin s n r n n inter-
net üzerinden yap labilecek radyo ve televizyon yay nlar yla s n rl  olaca n , di-
er internet içeriklerinin denetimlerinin kendileri taraf ndan yap lmas n n te kilat 

yap s , uzmanl k alan  ve görevleri göz önüne getirildi inde mümkün olmayaca-
n  ortaya koydu.

Zira, 3984 say l  Kanun RTÜK’ün görevini ve bu Kanun’un uygulama amac n  
belirlemektedir. Kanun’un 1. maddesi ba l  “amaç” olup, amac  da “radyo ve te-
levizyon yay nlar n n düzenlenmesi” ile s n rlamaktad r. 2. maddede ise “kapsam” 
ba l nda “Kanun’un radyo ve televizyon yay nlar  ile ilgili hususlar ” kapsad  be-
lirlidir. Bu nedenle RTÜK’ün yeni düzenleme sonucu tüm internet hizmet ve yay n-
lar  ile site içeriklerini denetleme gibi bir geni  görev yorumuyla hareket etme ola-
na  yoktur. Zaten Kanun’un 8. maddesinde de RTÜK’ün görevleri say lmaktad r. 
Bunlar hep radyo ve televizyon yay nc l  alanlar ndad r. Sonuç olarak, bu yeni 
yasal düzenleme do rultusunda RTÜK; sadece internet yoluyla yap lan radyo ve 
televizyon yay nlar n  görevi kapsam nda görmelidir, aksi takdirde yetkisini a m  
olur. Ayr ca RTÜK’ün denetleme sonuçlar na göre verece i cezalar da Kanunda 
say lm t r. Bunlar sadece radyo ve televizyonlar için say ld ndan ve internete 
özgü bir ceza Kanunda olmad ndan RTÜK denetim kapsam n  geni  bile yo-
rumlamaya kalksa verece i ceza yoktur. Zira suç ve cezas n n mutlaka kanun ile 
koyulmas  genel hukuk ilkesidir135.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun interneti ilgilendiren k sm  ile ilgili aç kla-
malar m z  burada bitirirken bu konuda daha geni  bilgi için 3984 say l  Kanun’a 
bak lmas n  öneririz.

4. Haberleşme Yüksek Kurulu (HYK)

Haberle me Yüksek Kurulu 4502 say l  Kanun ile 2813 say l  Telsiz Kanunu’nda 
yap lan de i iklikle 2000 y l nda kurulmu tur. Kurul; Ba bakan n veya görevlendi-
rece i bir Devlet Bakan n n ba kanl nda çi leri ve Ula t rma Bakanlar  ile Milli 

135 Bkz. B.Zakir Av ar- Gürsel Öngören; Radyo ve Televizyon Hukuku, Piramit Yay nlar  (2. 
Bask ) Ankara, 2005. s. 33-45.
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Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli stihbarat Te kilat  Müste ar  ve Genelkur-
may Muhabere Elektronik Ba kan ndan olu ur.

Kurul, Mart ve Eylül aylar nda olmak üzere y lda iki kez toplan r. Ba bakan 
re’sen veya Ula t rma Bakan n n teklifi üzerine gerekti inde ayr ca Kurul’u toplan-
t ya ça rabilir. Toplant lara gerek duyulan ki iler davet üzerine kat labilir.

Kurul’un sekretarya i leri Ula t rma Bakanl  Haberle me Genel Müdürlü ü 
taraf ndan yürütülür.

Kurul’un görevleri; telsiz haberle mesi alan nda Ula t rma Bakanl na tavsiye-
lerde bulunmak ve bu konulardaki uygulamalar  takip etmektir. 

Bu görevinin yan  s ra internet aç s ndan yukar da RTÜK k sm nda anlatt -
m z ekilde Kurul’un bir ba ka görevi 3984 say l  Kanun’un 31. maddesinde de-
i iklik yapan 4756 say l  Kanun ile verilmi tir. Bu Kanun de i ikli ine göre Kurul, 

her türlü teknoloji ile ve her türlü ileti im ortam nda yap lacak yay n ve hizmetle-
rin usul ve esaslar  ile ilgili stratejileri belirleyecektir. Ancak, Kurul’un belirleyece i 
stratejileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uygulama esaslar  haline getirecek ve 
onay için tekrar Kurul’a sunacak oldu undan RTÜK k sm nda belirtti imiz gibi bu 
sistem çal maz.

Asl nda, Kurul’un yap s na bakt m zda genel olarak ülke güvenli ine yönelik 
durumlar  takip etmek üzere olu turuldu unu görmekteyiz. 

Ancak belirtmeliyiz ki, Kurul fazlas yla teknik ve bürokratik bir yap  arz etmekte-
dir. Kurul’un böyle bir yap lanma yerine, bu teknik ki ilerin veya astlar n n, sivil top-
lum temsilcilerinin kat l m yla yeniden organize edilmesini ve internette dâhil tüm 
ileti im araçlar n n temel stratejilerini ve genel kurallar n  (çerçeve eklinde) belir-
lemesini daha faydal  bulmaktay z.
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II. Bölüm 

Kişisel İletişim Aracı Olarak İnternet

nternetin hayat m za girdikten sonra çe itli alanlarda kendini vazgeçilmez k l-
d  muhakkakt r. Elbette ki, bunlar n ilki ki isel ileti im alan d r.

leti imin nas l ba lad n  hiç dü ündünüz mü? Peki, insanlar n birbirlerine ha-
berleri, bilgileri nas l aktard klar n ? Binlerce y ldan beri ileti im dünyam zda mey-
dana gelen geli meleri biliyor musunuz?

nsanlar n ilk ça lardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlar ndan ba ta geleni 
haberle medir. Bunun için de ate  yakma, duman, ses i aretlerinden, davul, boru, 
düdük gibi bütün imkânlardan faydalan lmaya çal lm t r.

Peki, ileti im tarihi aç s ndan en önemli bulu un yaz  oldu unu bilmeyenimiz var 
m ? Yaz  ile birlikte insanlar n birbirlerine bilgi ve haber aktarmada yüz yüze ili ki-
nin d na ç kt klar n  görüyoruz. Önceleri uzaklara haber göndermek için, iletmek 
istedi i mesajlar  ezberletti i ulaklar kullanan veya meydanlarda herkesin duya-
ca  ekilde tellallar ça rtan insano lu, yaz  ile birlikte; posta güvercinlerini, yaz l  
mesaj götüren habercileri, mektup ve tabi ki postay  ileti im dünyas na eklemi tir. 
Sonra telgraf n, telefonun ileti im evrenimize girmesi ile h zla de i en ve dönü en 
bir dünyaya kavu tu umuz aç kt r…

Ancak, ülkemiz aç s ndan bütün bu daha önceki dönemleri ve ileti im yollar n  
dahi bir yana b rak r, 1980’lerden 2000 y llara uzanan bir hat rlama sürecine girer-
sek ne ile kar la r z? Ku kusuz ki, bu sat rlar  okuyanlar aras nda kom u i yer-
lerinde veya kamu kurulu lar nda bir yaz y  uzaktaki bir tan d a veya muhatab na 
ivedi yollamak için faks arayanlar veya ertesi günü bekleyip postaneye gidenler ç -
kacakt r. Yine evlerdeki telefonlar ndan ehirleraras  veya yurtd ndaki yak n  ile 
konu mak için “yazd ranlar” ç kacakt r. Hatta bu “çile”li muhaberat sonras  yüklü 
bir faturay  göze alanlar m z dahi bulunacakt r.
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Uzak yerlerde ve ülkelerdeki akrabalar n çocuklar n n ne kadar büyüdü-
ünü görmek için “yaz olsun da izne gelsinler” diye gözü yollarda kalanlardan 

da bu sat rlara göz atanlar ç kabilir. Bu okuyucular m zdan bilgisayar kullan-
may  bilenler için bütün bu s k nt lar n çok gerilerde kald  malumdur. Hatta 
ev veya i yerinde henüz bilgisayar  bulunmayanlar için de internet kafeler ku-
rulmu tur. steyen buralara gidip uzaklardaki yak nlar n  görüntülü ve sesli ola-
rak sohbet ortamlar na dâhil edebilmektedir. Acil bir evrak gerekiyorsa bilgi-
sayar nda scan edip, internetten fakslayabilmektedir. E-al veri  merkezlerine 
girip evinin market ihtiyaçlar n  gidermekte, kö e ba ndaki lokantadan yemek 
sipari i verebilmektedir.

te internetin ki isel ileti im arac  olarak devreye girmesi bir yandan ileti imin 
h z n , di er yandan kalitesini ve maliyetini de i tirmi tir.

Ki isel ileti im arac  olarak internetin hukuk ile “ilk kesi me noktas ” evinize veya 
i yerinize ald n z telefon hatt  veya mobil telefona ald n z telefon hatt d r. Bu 
hat genellikle ülkemizde sabit telefonlar n eski tekeli Türk Telekom taraf ndan sa -
lanmaktad r. Telgraf ve Telefon Kanunu ile ilgili kanunlarda de i iklik yapan 4502 
say l  Kanun’a göre, Türk Telekom, bu Kanun çerçevesinde her türlü telekomüni-
kasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyap s n  i letmeye yetkili-
dir. Bu yetkiye ili kin hak ve yükümlülükleri Ula t rma Bakanl  ile imzalanacak 
görev sözle meleri ile belirlenir. Kanuna göre Türk Telekom 2004’e kadar ulusal 
ve uluslararas  ses iletimi telefon hizmetlerini tekel olarak yürütmü tür. Sonra bu 
i e çe itli kartlarla özel irketlerde girmi tir. Bunun d ndaki ileti im hizmetlerinin 
kimlere, hangi ko ullarla gördürülece ini Ula t rma Bakanl  belirler. Bu hizmeti 
imtiyaz sözle mesi veya ba ka yolla alanlar adil ve e itlikçi olmak kayd yla ücret-
lerini kendileri belirlerler. Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 8. maddesi’ne göre hükü-
metin telefon görü melerinden dolay  sorumlulu u yoktur. 18. maddeye göre; Ka-
nuna ayk r  olarak telekomünikasyon tesisi kuran ve bu hizmeti verenlere altm  
milyar liraya kadar varan para cezalar n n yan  s ra bu i te srar edenlere iki y la 
kadar hapis cezas  da verilir. Türk Telekom’dan al nan numara yani hat kullan m  
hakk  haczedilemez. 

Mobil telefon hatlar  ise bir yurtd  kurulu tan veya Ula t rma Bakanl ’n n verdi i 
imtiyaz  pazarlayan Turkcell, Telsim ve Avea gibi kurulu lardan al nabilmektedir.

Kişisel İletişimde Abonelik Sözleşmeleri

Herhangi bir kurulu la abonelik sözle mesi imzalad n zda sözle medeki kü-
çük puntolu, okunmas  zor “kargac k burgac k” yaz lardan olu an sözle me art-
lar nda Borçlar Hukuku’nun “genel i lem artlar ” ve Tüketicinin Korunmas  Hak-
k ndaki Kanun devreye girer.
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Pek çok ülkede oldu u gibi, bizde de ne yaz k ki, kitleye ayn  anda sunulan bir 
ürün veya hizmete ili kin olarak i letmeler, hukukçular  marifetiyle “bu mü terilere 
nas l yapar z da hiç bir hak tan may z“ diye birçok maddeden olu an ve genellikle 
küçük puntolarla bas lm  bir metni ortaya ç kar rlar. Tüketiciler de (mü teriler) for-
malite deyip ürün ve hizmeti al rken bunu imzalar, sonra problem ç kt nda elle-
rindeki sözle meye bak p, ba ta okuma zahmetine katlanamad  küçük puntolu 
yaz lar  okuyup “hay Allah, öyle bir belgeye imza atm m ki hiç bir eye hakk m 
yok, bütün zararlar  sineye çekeyim” derler. 

Hâlbuki Borçlar Hukuku’na göre ürün veya hizmet sat c s n n tek tarafl  yararlar  
dü ünülerek haz rlanm  bu tip sözle melerdeki tüketicinin durumunu a rla t ran 
hükümlerin hepsi hakkaniyet ve adalete ayk r  dü tü ünden geçersizdir.136

Yine 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun’un Sözle melerdeki 
Haks z artlar ba l kl  6. maddesine göre bu sözle melerin tüketici zarar na olan 
maddeleri geçersizdir. Kanun’un 6. maddesinin önemli hükümleri öyledir. 

“Sat c  veya sa lay c n n tüketiciyle müzakere etmeden, tek tarafl  olarak söz-
le meye koydu u, taraflar n sözle meden do an hak ve yükümlülüklerinde iyi 
niyet kural na ayk r  dü ecek biçimde tüketici aleyhine dengesizli e neden olan 
sözle me ko ullar  haks z artt r. Taraflardan birini tüketicinin olu turdu u her 
türlü sözle mede yer alan haks z artlar tüketici için ba lay c  de ildir. E er bir 
sözle me art  önceden haz rlanm sa ve özellikle standart sözle mede yer al-
mas  nedeniyle tüketici içeri ine etki edememi se, o sözle me art n n tüketi-
ciyle müzakere edilmedi i kabul edilir. Sözle menin bütün olarak de erlendiril-
mesinden, standart sözle me oldu u sonucuna var l rsa, bu sözle medeki bir 
art n belirli unsurlar n n veya münferit bir hükmünün müzakere edilmi  olmas , 

sözle menin kalan k sm na bu maddenin uygulanmas n  engellemez. Bir sat c  
veya sa lay c , bir standart art n münferiden tart ld n  ileri sürüyorsa, bunu 
ispat yükü ona aittir.” 

Bakanl k bu düzenleme paralelinde “Tüketici Sözle melerindeki Haks z artlar 
Hakk nda Yönetmelik” ad yla bir yönetmelik ç karm t r. Yönetmeli in Haks z Söz-
le me artlar  Kar s nda Tüketicinin Haklar  ba l kl  7. maddesine göre; “Sat c , 
sa lay c  veya kredi veren taraf ndan tüketici ile akdedilen sözle mede kullan lan 
haks z artlar bat ld r. Yok say lan bu hükümler olmadan da sözle me ayakta tutu-
labiliyorsa sözle menin geri kalan  varl n  korur.” Ayn  Yönetmeli in Yarg sal De-
netim ba l kl  8. maddesine göre; “Me ru menfaati olan gerçek veya tüzel ki iler, 
genel olarak kullan lmak üzere haz rlanm  standart sözle melerde yer alan hak-
s z artlar n kullan lmas n n önlenmesi için dava açabilirler. Bu hallerde mahkeme, 
önleme için gerekli tedbirlere hükmeder.”

136 Tekinay, Akman, Burcuo lu ve Altop, Borçlar Hukuku, stanbul 1993, s157 vd.
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Hukuk ve internetin “ikinci kesi me noktas ” bir bilgisayar olmaktad r. Bunda 
ise Tüketicinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun ve Borçlar Kanunu’nun menkul mal 
al m  ile ilgili kurallar  geçerlidir. Elektronik Ticaret bölümünde geni  olarak al m sa-
t m ve tüketiciyi koruma hakk ndaki kurallar  aç klanmaktad r. 

Daha sonra bir internet servis sa lay c  kullanmak gerekecektir. Yurt d ndakiler-
den servis sa lay c lardan birini seçerek veya Ula t rma Bakanl  ve Türk Telekom’la 
ya da yurt d ndaki bir sistemle anla ma yapan ülkemizdeki servislerden biri üze-
rinden internete ba lan labilir. Bu servis sa lay c  ayn  zamanda eri im sa lay c , 
server ve host da olabilir. Bu kurulu larla elektronik imza kullanarak sözle me ya-
p labilir, böylece internet eri imi ve servislerinden yararlan labilir. Ancak baz  kuru-
lu lar n tüketiciye sunduklar  sözle meler, kimi zaman çok küçük puntolarla, hatta 
okunmas  zor yaz  karakterleri ile haz rlanm ; irketin hiçbir sorumlulu u olmad -

n  ve tüketicinin iletilen hizmet paketini kullanmaya ba lad  andan itibaren söz-
le menin tüm artlar n  kabul etmi  say ld n  belirten bir mahiyet arz etmektedir. 

Öncelikle Türk Hukukunda, Borçlar Kanunu ilk maddesine göre; sözle me ol-
mas  için taraf iradelerinin uyu mas  gerekir. Bu uyu ma baz  tür i lerde yaz l  
olarak yap lmak gerekiyorsa bile, genel olarak sözle de olabilir. Yaz l  olan sözle -
melerde uyu uldu unu ispatlaman n art , ayn  Kanunun 13. ve 14. maddelerine 
göre el yaz s  ile imzalanm  olmas d r. Örf ve adetçe kabul edilen hallerde mühür 
basma gibi bir alet vas tas yla imza da kabul görür. Sözlü anla malarda ise ispat-
lamak için görgü ve duyma tan klar  getirmek gerekir.

Bu kurallara göre sat n al nan paketin içine koyulan sözle melerde bizim im-
zam z olmad  için bunlar geçersizdir ve bizi ba lamaz. Yarg tay, ön taraf  imzal  
bir kon imento belgesinin arkas na yaz lm  baz  sözle me artlar n  bile alt nda 
imza olmad  için geçersiz oldu una karar vermi tir.137

Baz lar  da disketi yerle tirip program  yükledi inizde bir sözle me metni ç ka-
r p bunun alt na “kabul ediyorum” beyan n  yazarlar. Ancak bizim hukukumuzda 
bilgisayar ç kt lar n n delil olmas  için bu alanda ya bir özel delil sözle mesi olmas  
gerekir veya ilgili irketin bunun alt na bizim elle att m z imzam z  almas  gere-
kir. Yine Elektronik mza Kanunu’nun 22. maddesine göre güvenli elektronik imza, 
elle at lan imza ile ayn  ispat gücünü haizdir. Söz konusu Kanun’la de i tirilen Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 295/A maddesine göre de “usulüne 
göre güvenli elektronik imza ile olu turulan elektronik veriler senet hükmündedir, 
bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say l rlar, dava s ras nda bir taraf 
kendisine kar  ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile olu turulmu  veriyi inkâr 
ederse, HUMK’un 308. maddesi gere ince ya hâkim yeterli kanaate sahipse “bu 
imza unundur” diye kesin karar n  verir ya da hâkim taraflar  imza örnekleri için 
ça rarak bunun sonucuna göre karar verir.

137 Tekinay, Akman, Burcuo lu ve Altop, s 158.
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Elektronik imza veya slak imza ile imzalanm  olsa bile yine Borçlar Hukuku’nun 
genel i lem artlar  ve Tüketicinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun’un 6. maddesin-
deki “haks z art” do rultusunda; bu tip abonelik sözle me maddelerinin üzerinde 
pazarl k yapamad n z, hukuki anlamda irade uyu mas  sa lamad m z ve ol-
dubittiye getirilip adeta “almazsan güle güle” dendi i için bunlar n ço u geçersiz-
dir. Netice olarak servis sa lay c  sözle melerindeki ço u hükümlerin geçersiz ol-
du u sonucunu ç karabiliriz.

nternet ba lant s n  sa lad n z irketle sözlü bir sözle me yapt n z da dü-
ünülebilir. Sözlü sözle meler her türlü yolla kan tlanabilir ve bunlar hakk nda ta-

n k gösterilebilir. Ama Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre belli bir miktar  
a an davalarda arada akrabal k ili kisi veya bu yönde bir teamül yoksa tan k gös-
terilemez. Ayr ca Ticaret Mahkemelerindeki tacirler aras ndaki ve ticari i lere ili kin 
davalarda tan k dinlenme yolu kullan lmad ndan bunlarda ispat sorunu ya an r.

Peki, “Tüketiciyi bu kadar korudunuz, acaba servis sa lay c  olsan z ne ya-
pard n z?” diye sorarsan z, ku kusuz ki onun da cevab  vard r. Öncelikle elekt-
ronik imza kullan lmas n  uygun ortam  olu turulmal d r, daha olmad  Tüketi-
cinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun’a uygun bir sözle menin posta, kurye vb. 
yöntemlerle ve bu sözle menin bir tak m cazibe artlar  ve vaatlerle slak imza 
ile imzalan p geri yollanmas n  sa lamak do ru olacakt r. Ya da henüz tüketici 
taraf ndan elektronik imza kullan lm yorsa, bir sözle me bilgisayar ortam nda 
“kabul ediyorum” butonuna bas larak kabul edilmi  ise, öyle bir bilirki i bulun-
mal  ki bu verileri izleyip kabul edenin bilgisayar ndan gelen “kabul ediyorum” 
beyan n  raporda yaz p takdiri delil olarak mahkemede kullan lmas na imkân 
versin. Burada imza olmasa bile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 367. 
maddesi gere i hâkim karar verirken bu gibi raporlar  sözle menin kuruldu una 
ili kin ispat arac  ve dayanak alabilir. Yarg tay bilgisayarda tutulan muhasebe 
kay tlar n n bilirki ilerce incelenmesi sonucu yaz lan raporlar nda aradaki ala-
cak verecek ili kisi için bilgisayar kay tlar n  delil olarak kabul etmektedir138. s-
pat konusuna e-ticaret aç s ndan sözle menin kurulmas  safhas nda ayr ca 
de inece iz.

Kişisel İletişim Aboneliklerinde Tüketici Hakları

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu, telekomünikasyon hizmetlerinden yararla-
nan tüketicilerin haklar n  ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esaslar  belir-
lemek amac yla “Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Haklar  Yönetmeli i” 
ad yla bir yönetmelik ç karm t r. Bu Yönetmelik, telekomünikasyon hizmetlerinden 
yararlanan tüketicilerin haklar  ile i letmecilerin yükümlülüklerini ve i letmeciler ile 

138 Yarg tay 19. H.Dairesi 95/4594 E. 95/5616 K. Say l  karar  ( www.yargitay.gov.tr. Site-
sinden al nm t r).
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tüketiciler aras nda imzalanan abonelik sözle melerine ili kin temel esaslar  kap-
sar. Bu Yönetmeli in 4. maddesine göre; 

Abone; telekomünikasyon hizmeti sunan bir i letmeci ile ilgili hizmetten yarar-
lanmaya ili kin sözle me yapan tüketiciyi, 

Abonelik Sözle mesi; telekomünikasyon hizmetlerine ili kin olarak i letmeci 
ile tüketici aras nda akdedilen ve i letmecinin bir bedel kar l nda dönemsel ya 
da sürekli olarak bir hizmet ve/veya mal teminini yerine getirmeyi üstlendi i söz-
le meyi, 

Promosyonlu Kampanya; i letmecinin sözle me konusu hizmet ve/veya ma-
l n bedeline hiçbir ilâve yapmaks z n, bu hizmetin ifas  ve/veya mal n mülkiyeti ile 
birlikte, promosyon konusu mal n da mülkiyetini geçirmeyi ve/veya hizmet edimini 
de ifa etmeyi, tüketicinin ise sadece sözle me konusu hizmet ve/veya mal n be-
delini ödemeyi taahhüt etti i kampanyay , 

Tam Yetkili Bayi; abonelikten ayr lma i lemini yapmak üzere yetkilendirilmi  
bayii/ ube, acente ve di er temsilcilikleri, tan mlayan kavramlard r.

Yönetmeli in 5. maddesine göre; telekomünikasyon hizmetlerinden yararlanan 
tüketiciler a a da s ralanan haklara sahiptir;

a)  Benzer konumdaki tüketiciler aras nda, ayr m gözetmeyen adil ücretlerle hiz-
met alma hakk ,

b)  Telekomünikasyon hizmeti sunan i letmecilerle abonelik sözle mesi yapabilme 
hakk ,

c)  Ki isel bilgilerinin kamuya aç k rehberlerde yer al p almamas n  talep etme 
hakk ,

d)  Rehber hizmetinden ücretli ve/veya ücretsiz yararlanma ve abone rehberine 
ay r m gözetmeksizin kaydolma hakk ,

e)  Acil telefon numaralar  hakk nda bilgilendirilme ve bu numaralara ücretsiz eri-
ebilme hakk ,

f)  letmecinin teknik imkânlar  dâhilinde ayr nt l  fatura talep edebilme ve baz  
numaralar n kendi telefonundan aranmas na s n rland rma konulmas n  isteme 
hakk ,

g)  letmecinin sunaca  telekomünikasyon hizmetinin kapsam  hakk nda bilgi ala-
bilme hakk ,

h)  Ald klar  hizmet için uygulanacak tarifeler ve tarife paketleri konusunda aç k, 
detayl  ve güncel bilgilere eri ebilme hakk  ile tarife ve tarife paketlerindeki de-
i iklikler yürürlü e girmeden önce bilgilendirilme hakk ,
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)  Ar zalar n giderilmesinde, sa l k, yang n, afet, güvenlik vb. acil durum ve gü-
venlikle ilgili kurum ve kurulu lar d nda, tüketiciler aras nda ay r m gözetmeme 
temelinde bir uygulamay  talep etme hakk ,

j)  Uluslararas  standartlar ile Kurumun belirleyece i standartlara uygun kalitede 
hizmet alma hakk .

Yönetmeli in 11. ve 12. maddelerine göre; i letmeciler, mal ve/veya hizmetlerin 
sürümünü art rmak için yapt klar  özel ko ullar içeren kampanyalar dâhilinde taah-
hüt ettikleri tüm edimleri tam ve gere i gibi yerine getirmekle yükümlüdür. Promos-
yonlu kampanyalara kat lmak isteyen aboneler, i letmeciler taraf ndan sözle menin 
kurulu u öncesinde ayr nt l  olarak bilgilendirilir. Kampanya ko ullar n  kabul eden 
aboneler, bu artlara uymakla yükümlüdür. letmeciler, tarife ve fiyat de i iklikle-
rini abonelerine, k sa mesaj, internet, bas n, yay n organlar  veya posta ile de i ik-
lik yürürlü e girmeden önce duyurmakla yükümlüdür. Sunulan telekomünikasyon 
hizmetinin çe itli tarife paketlerini içermesi ve abonenin seçmi  oldu u tarife pa-
ketini belirlenen faturaland rma süresi içerisinde de i tirmek istemesi halinde, de-
i iklik en geç bir sonraki faturaland rma döneminde uygulamaya konur. letme-

cinin, abone taraf ndan ko ullar  önceden kabul edilmi  olan özel tarife paketleri 
ve kampanyalar için bu maddenin ikinci f kras ndaki hüküm uygulanmaz. Hizmete 
ili kin ücretlendirme hizmetin fiilen tüketiciye sunulmas yla ba lar.

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu Yönetmeli in 17. maddesine göre abonelik 
sözle melerine müdahale edebilmektedir. Bu nedenle Kurum, re’sen veya ikâyet 
üzerine abonelik sözle melerini i letmecilerden isteyebilir. Kurum, abonelik sözle -
melerini inceler ve de i tirilmesi uygun görülen hususlar  i letmeciye bildirir. let-
meci, söz konusu de i iklikleri onbe  gün içinde yerine getirir.

TKHK’daki haks z artlara ili kin düzenleme, Yönetmeli in 18. maddesinde de 
düzenlenmi tir. letmecinin aboneyle müzakere etmeden, tek tarafl  olarak söz-
le meye koydu u ve taraflar n sözle meden do an hak ve yükümlülüklerinde, dü-
rüstlük kural n n gereklerine ayk r  olarak ölçüsüz ekilde aboneyi ma dur eden 
kay tlar geçersizdir. Sözle mede yer alan kayd n aç k ve anla l r bir biçimde ka-
leme al nmam  olmas  halinde bir ma duriyetin varl  sonucuna var labilir. Abo-
nelik sözle mesinde yer alan bir kay t, kendisinden ayr lan yasal düzenlemenin 
temelinde yatan asli dü ünceye ayk r  dü üyorsa veya sözle menin do as ndan 
gelen temel hak ve borçlar , sözle menin amac na ula mas n  tehlikeye dü ürecek 
ölçüde s n rland r yorsa, bu kayd n, tereddüt halinde, dürüstlük kural n n gerekle-
rine ayk r  olarak abone aleyhine ölçüsüz ma duriyete neden oldu u kabul edilir. 
Hal ve artlara ve özellikle sözle menin d  görünümüne göre, i letmecinin kar -
s nda yer alan sözle me taraf n n hesaba katmas  beklenemeyecek ölçüde al l-
mam  nitelikteki sözle me artlar , sözle me kapsam na dâhil say lmaz. Abone-
lik Sözle mesinde yer alan bir kay t, bu maddenin birinci f kras na göre geçersiz 
veya üçüncü f kras na göre k smen veya tamamen sözle meye dâhil olmam sa, 
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sözle me, kalan muhtevas  ile geçerli olarak kal r. Bu gibi durumlarda sözle me-
nin içeri i yasal düzenlemelere göre tayin edilir. Sözle menin içeri inin bu ekilde 
belirlenmesiyle meydana gelen de i iklik, sözle menin taraflar ndan biri için bek-
lenemeyecek sonuçlar do uruyorsa, sözle me bütünüyle geçersiz hale gelir. Söz-
le mede yer alan artlar n dürüstlük kural n n gereklerine ayk r  olarak abone aley-
hine ölçüsüz bir ma duriyete neden olup olmad  hususunda tereddüde dü ülmesi 
durumunda abone lehine olan anlam dikkate al n r. Bu Yönetmeli in ekinde yer 
alan yol gösterici mahiyette ve s n rlay c  olmamak üzere haks z olarak kabul edi-
lebilecek artlar unlard r.

a) letmecinin, sadece kendisi taraf ndan belirlenen ko ullarda edimini ifa edece i, 
buna kar l k tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutuldu u kay tlar,

b) letmeciye, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketiciden, olaylar n normal 
ak na göre gerçekle mesi beklenebilecek zarar  a acak ölçüde yüksek bir 
götürü tazminat talep etme imkân  tan yan hükümler,

c) letmeciye sözle meyi tek tarafl  olarak sona erdirme hakk  tan yan ancak tü-
keticiye ayn  hakk  vermeyen kay tlar,

d) letmeciyi, di er tarafa ihtarda bulunma veya ek süre vermeye ili kin yasal bir 
külfetten kurtarmaya ili kin kay tlar,

e) letmeciye hakl  sebeplerin varl  d nda süresiz bir abonelik sözle mesini 
her hangi bir uyar da bulunmaks z n sona erdirme hakk  tan yan kay tlar,

f) Süreli bir abonelik sözle mesinde, tüketicinin aksine bir beyan  olmamas  ha-
linde sözle menin kendili inden uzat lm  say laca n n öngörüldü ü durum-
larda, tüketicinin sözle meyi uzatmama yönündeki iradesini beyan etmesi için 
sözle menin sona erece i tarihten itibaren 30 günden uzun bir tarih öngören 
kay tlar,

g) Tüketicinin, abonelik sözle mesinin kurulmas ndan önce fiilen bilgi sahibi ola-
mayaca  sözle me artlar n , aksi ispat edilemeyecek ekilde kabul etti ini 
gösteren kay tlar,

h) Sözle mede belirlenmi  sebeplerden biri olmaks z n sözle me artlar nda i -
letmeci taraf ndan tek tarafl  olarak, tüketici aleyhine olmak üzere hizmetin ni-
teli inde ve sunumunda yap lacak de i ikliklere ili kin kay tlar,

 letmecinin borçland  edimi de i tirmesine veya bundan sapmas na imkân 
veren kay tlar; me erki i letmecinin menfaatleri dikkate al nd nda bu de i ik-
lik veya sapmaya tüketicinin r za göstermesi beklenebilir olsun.

) letmeciye, ifa edilen hizmetin abonelik sözle mesi artlar na uygun olup ol-
mad n  tespit etme hakk  veya bir sözle me art n n nas l yorumlanaca  ko-
nusunda münhas r yetki veren kay tlar,

j) letmecinin, yükümlülüklerini yerine getirmemesine ra men tüketicinin bütün 
yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldu una ili kin kay tlar,
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k) Tüketicinin mahkemeye gitme veya ba ka ba vuru yollar n  kullanma imkan n  
ortadan kald ran veya s n rland ran, özellikle de hukuki düzenlemelerde öngö-
rülmemi  bir hakeme müracaat n  öngören, gösterebilece i delilleri ölçüsüz de-
recede s n rland ran veya mevcut hukuki düzen uyar nca di er tarafta olan is-
pat külfetini tüketiciye yükleyen kay tlar,

l) Tüketicilere abonelik sözle mesine son verme isteklerinden dolay  cezai art 
uygulanaca na dair hükümler.

Yönetmeli in 19. maddesine göre; aboneler, abonelik sözle mesini feshetmek 
istedikleri takdirde, bu taleplerini ilgili i letmecinin ileti im adresine/tam yetkili ba-
yiye yaz l  olarak veya mü teri hizmetlerini arayarak ya da internet arac l yla bildi-
rirler. Yaz l  bildirimde abonenin kimli ini ispatlamas  suretiyle abonelik sözle mesi 
feshedilir. Mü teri hizmetleri birimi aranarak ya da internet arac l yla yap lan bildi-
rimlerde abonenin kimlik bilgilerine ek olarak varsa daha önceden belirlenmi  gü-
venlik ifresi istenebilir. Abonenin hizmet al m , bildirimin yap ld  gün durdurulur. 
Hizmet al m n n durdurulmas n  müteakiben aboneler on gün içerisinde i letmeci-
nin ileti im adresine veya tam yetkili bayiye yaz l  bildirimde bulunurlar. Süresinde 
bildirimde bulunmayan abonelerin sözle meleri i letmeci taraf ndan feshedilmeye-
rek hizmet sunumuna devam edilebilir. letmeci taraf ndan abonelik sözle me ko-
ullar nda de i iklik yap ld n n aboneye bildirilmesinden sonra, abone herhangi 

bir tazminat ödemeden sözle meyi feshedebilme hakk na sahiptir. letmeciler, 
sözle mede yap lacak de i iklikler yürürlü e girmeden en az bir ay önce abone-
lerini bilgilendirmekle ve söz konusu de i ikliklerin abone taraf ndan kabul edilme-
mesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözle meyi fesh ede-
bilme haklar n n bulundu unu bildirmekle yükümlüdürler. 20. madde gere ince de; 
aboneler, taleplerini i letmeciye yaz l  olarak bildirmek kayd yla aboneliklerini her 
zaman sona erdirebilir. letmeci, abonenin aboneli e son verme yönündeki yaz l  
talebinin kendisine ula mas ndan itibaren yedi gün içerisinde bu talebi yerine ge-
tirmek ve yine ayn  süre içerisinde abonelik sözle mesinin feshedildi ini, abone-
nin iste ine ba l  olmaks z n aboneye yaz l  olarak bildirmekle yükümlüdür. Söz 
konusu bildirimden sonra i letmecinin geri kalan alacaklar  için abonelere fatura 
göndermesi, abonelik fesih i lemlerinin yap lmas n  durduracak ekilde yorumla-
namaz. letmeci, aboneye son fatura gönderirken aboneden ald  depozito veya 
avans gibi ücretleri abonenin fatura borcundan dü er ve kalan tutar  onbe  gün 
içerisinde aboneye iade eder.

letmecilerin bu Yönetmelikle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri 
halinde “Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu Taraf ndan letmecilere Uygulana-
cak dari Para Cezalar  ile Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik” hü-
kümleri uygulan r.

Ki isel ileti im aç s ndan önemli bir konu; ki isel ileti ime Devletin müdahale 
edip edemeyece idir. Bilindi i gibi Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usul 
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Kanunu ve DGM’lerin Kurulu  Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gibi kanun-
lar sonucu Devlet suçu veya delilleri tespit için ki ilerin haberle mesine müdahale 
edip, hâkim karar  ile ki isel haberle me bilgilerine ve konu ma veya yaz malara 
ula abilmektedir. Bu sadece Ülkemize has bir durum de ildir. Geli mi  ülkelerde 
de ayn  sorun gündemdedir. Amerika’da geli tirilen “Carnivore” adl  elektronik iz-
leme sistemi ile servis sa lay c n n bilgisayar na bir yaz l m yüklenerek ilgilinin in-
ternet üzerindeki tüm faaliyetleri ve haberle mesi izlenebilmektedir. Bu konudaki 
tart malarda, suçlar n ve suçlular n izlenmesi bir gereklilik olmakla birlikte, siste-
min özelli i sebebi ile maksad  a ar ekilde kullan lma tehlikesi bulundu undan; 
kullan m n n s n rlanmas n n gereklili i savunulmaktad r. Böylece ileti im özgürlü-
ünün a r  olarak s n rlanmas n n önüne geçilece i dü ünülmektedir.139

Bu genel bilgilendirmeden sonra ki isel ileti im esnas nda hukuk ile di er ke-
si me noktalar n  irdeleyelim. Birine bir eyi telefon veya mektup ile söylerken ah-
lak ve hukuk kurallar na uyuldu u gibi; internet arac l  ile ki isel ileti im kurarken 
de ileti im kurulan ki iyi veya bu esnada üçüncü ki ileri hedef al p, onlar  ki ilik 
haklar  olan ismi, ailesi, onuru, i i, irketi, kurumu, üretti i mal ve hizmetler gibi 
hususlarda incitmemek,,ahlak ve hukuk kurallar na uymak artt r. Yoksa bu ki i-
lerin ikâyeti üzerine hapsi boylamak, maddi ve manevi tazminat davalar na ma-
ruz kalmak kaç n lmazd r. 

Ayn  ekilde kurulu  ve irketlere ve bunlar n üyelerine ve mallar  ile hizmetle-
rine kar  beyanda bulunurken haks z rekabet hükümlerine ve beyanlar n do ru 
olmas na dikkat etmek gerekmektedir. Öte yandan a a da “Türk Ceza Kanunu 
ve Di er Baz  Özel Kanunlardaki nternet Yoluyla lenen Suçlar ve Hukuka 
Ayk r l klar” adl  k s mda aç klayaca m z gibi Devlet güvenli i aleyhine olacak ke-
lime ve bildirimlerden de kaç n lmas  gerekmektedir. Ki ilik haklar na sald r  ek-
lindeki ifadelerden dolay  ortaya ç kan hukuka ayk r l klara ileride “XI. nternet ve 
Ki ilik Haklar ” Bölümünde daha geni  olarak de inece iz. 

139 Hasan S nar, nternet ve Ceza Hukuku, stanbul, 2001, s. 63-66.
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III. Bölüm 

İnternet Yayıncılığı 

Günümüz dünyas nda, internet milyonlarca insan taraf ndan kitle ileti imi için 
kullan lmaktad r. nterneti, daha çok bir ki isel ileti im arac  olarak kabul eden yak-
la mlar olsa da, kullan m alanlar  dikkate al nd nda internet ayn  zamanda bir 
kitle ileti im arac d r.

nternetin kitle ileti iminde yani yay nc l kta kullan ld n  söylerken, di er yay n-
c l k araçlar n  tehdit etti ini de söylemeliyiz.

Dü ünün u anda sadece ülkemizde orta düzeyde bir ulusal televizyon yay n 
kurulu u elli ile yüz milyon dolar de erindedir. Bir ulusal radyo yirmi-otuz milyon 
dolar etmektedir. Bir ulusal gazete elli milyon dolardan a a  sat lmaz. Telekomü-
nikasyonun sadece cep monopolüne dâhil olmak için imtiyaz ihalelerinde milyar 
dolarlar konu ulmaktad r. Sinema filmi yap m irketleri yine milyonlarca dolara al -
n p sat lmaktad r. 

Birkaç y l öncesine kadar medya irketleri Dünya’da interneti sadece bu alanda 
bir yeni i  alan  olarak görüp yat r m yap yorlard . Hâlbuki interneti chat sebebi ile 
bilgisayar ç lg n  birkaç amatör genç gündeme ta d  görünse de i in arkas nda 
Amerikan Devleti ve uluslararas  ç karlar vard . Ülkemiz ise Bat ’y  yeni i  alanlar  
ve teknoloji aç s ndan be -on y l geriden takip etti inden di er alanlardaki yay nc  
kurulu lar bu kadar s k duyduklar  internete de yat r m yapal m dediler ve baz  ser-
vis ve eri im sa lay c lar kuruldu.

imdi bakt m zda AOL gibi internet irketleri televizyon, gazete ve dergi ile 
radyo yay nc s  irketleri sat n alm t r. nternetin nas l büyük bir ileti im devrimi 
oldu u k sa sürede anla lm  ve internet irketleri ola anüstü h zla büyümü tür. 
Google’ n de eri (2006 rakamlar  ile) gazetelerde 118 milyar dolar olarak verildi. 
Ayn  ey Dünya’da oldu u gibi Ülkemizde de söz konusudur. Y llar önce iki yüz 
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milyon dolara televizyon kanal  sat n alan bir holdingin birkaç milyon dolar yat r mla 
kurdu u bir internet irketi bugün birkaç milyar dolar de erindedir. 

Yukar da da ifade etti imiz gibi, bugün art k internet ortam nda gazete ve dergi 
ç kar lmakta ve an nda okuyuculara sunulmaktad r. Bir dergi veya gazete bask s ; 
bask  miktar  kadar maliyet, iadelerin nas l dönü türülece i ve ka t kullan m  so-
nucu ormanlar n yok edilmesi gibi sorunlarla bo u urken, bunu basmak yerine in-
ternet ortam nda yay nlamak birçok sorunu ve maliyeti ortadan kald rmaktad r.

Günümüzde nternet gazetecili i denilen bir alan do mu ; yerel gazeteler bile, 
periyodik yay nlar n  bir de internet üzerinden okuyucuya açm t r. 

Bugün bir televizyon kurup, bunu çok izlenir hale getirmek için starlar trans-
fer edip programlar üretmek, daha da önemlisi yay n yapabilmek için uydu kira-
lar , buna gereken teknolojik aletler ve de bunda devaml l k sa lamak yüz milyon-
larca dolard r. Bunu yapmak yerine üretti iniz tüm canl  veya banttan programlar  
bir liste halinde izleyiciye vermek ve seç demek, seçilen program  indirip (down-
load edip) izlettirmek maliyeti birkaç milyon dolara dü ürmektedir.

Müzik eserlerinde mp3 teknolojisi ile internet ortam , ayn  zamanda milyarlarca 
dolarl k bir müzik piyasas  haline gelmi tir.

Sinema eserleri ve videolar için de listeyi yay nlay p, “verin kredi kart n z  filmi 
download edin” denmektedir. Hatta filmler için birkaç farkl  son çekilmektedir. Mutlu 
son isteyenler üzülmesin diye.

Netice olarak; internet, bir bas l  kitap, dergi veya gazete gibi, görüntülü televiz-
yon ve sesli radyo gibi bir “yay nc l k” ortam  ve arac d r. nternet ad ndaki bu yeni 
yay n arac  sebebi ile ürettikleri malzemeleri televizyon, radyo, gazete, sinema sa-
lonu gibi demode ileti im araçlar na iletmeye çal an irketler birkaç y l sonra mil-
yon dolarlar etmeyebilecektir. Medya ve e lence sektöründeki tüketici ve üreticiler 
h zla de i mektedir. Yay nc l kta en önemli araç, dünyan n her yerine bilgi ve ha-
beri yahut e lenceyi kolayca ula t ran internet olacakt r. Ancak internete içerik üre-
ten birkaç dev irket ayakta kalacak, batan büyüklerin yerine binlerce küçük tema-
tik üretici veya organizatör irketler gelecektir. 

Ki isel ileti im olan e-mail ve internet üzerinde telefon görü melerine yukar da 
de inmi tik. Ancak chat odalar nda topluca konu up ve e-mail listelemesi ile ayn  
anda bin ki iye bir mesaj  iletmek ise ne bir yay n yani kitle ileti imi ne de bir ki isel 
ileti imdir. Bu ikisinin d nda ayr  bir ileti im biçimidir. Buna “çoklu ileti im” diyebi-
liriz. Çoklu ileti im de a a da sayaca m z kanunlar kapsam nda s n rlanm t r.

Ülkemizde internet kullan m  nüfusa oranla, imdilik yüksek de ilse de, nas l 
zamanla herkesin televizyonu, buzdolab  olmu sa en geç on y l sonra çok daha 
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yayg nla acakt r. Zaten kentli nüfusa evlerdeki kullan c lar  artt rmak için birçok 
kampanya yap lmaktad r. Yüz dolarl k laptop (ta nabilir-dizüstü) bilgisayarlar üre-
tilince herkes t pk  beyaz e ya ma azas ndan f r n veya elektrikli soba al r gibi bir 
de laptop alarak evine götürecektir. yerlerinin ise neredeyse tamam  bir biçimde 
internetle çal maktad r. Her evde bir internet ba lant s  olmas  sonucu internetin 
yay nc l k boyutu hedeflenen noktaya ula acakt r.

imdilik ülkemizde be  milyonu a k n ki iyi ilgilendiren internetin yay nc l k bo-
yutu ve Hukuk ili kisi k sa bir süre sonra tüm kitleyi kapsayacakt r.

Hukuk ili kisi dedik, yay nc l  vurgulad k. Yay nc l k dendi i anda i  büyümek-
tedir. E er yap lan i  bireysel bir iletim olsa veya bir ki inin dükkâna gidip sat c  ile 
kurdu u al veri  ili kisi olsa i  kolay. Ama i in içine kitlelere ayn  anda ula mak 
girince, güç ve etki büyüdü ü için buna paralel s n rlama ve Hukuk ile kesi me 
noktalar  art yor. Yay nc  s fat yla a a da ayr nt lar n  aç klayaca m z bir may n 
tarlas na girmi  oluyoruz.

Do ald r ki, kitle ileti imi dendi inde özgürlü ün özünü ortadan kald rmayacak 
biçimde bunun s n rlar n n çizilmesi ve nelerin yap l p nelerin yap lamayaca n n 
belirtilmesi gerekir. te bunun arac  hukuktur.

Kamu gücünü elinde bulunduranlar, halk n üzerinde uzla t  kurallar  yaz l  me-
tinler haline getirir. Böylece özgürlükler s n rs z iken birden “toplumsal bir uzla ma” 
gere i, yine “toplum yarar na” oldu u dü üncesiyle, s n rlar getirilir. 

Yine de, terörizm, porno ve kumar siteleri gibi baz  kötü örnekler sebebi ile in-
ternetin getirdi i özgürlük ortam n  kullananlar; öncelikle dü ünce, sonra dü ünceyi 
aç klama, daha sonra ileti im özgürlü ünün ve bunun unsurlar  olan haber ve bilgi 
alma ile haber verme özgürlü ünün s n rlanmamas n  istemektedirler. 

Öte yandan internette “dükkân açanlar” ise, ticaret yapma ile çal ma ve sözle me 
yapma özgürlüklerinin kesinlikle ve hiçbir ekilde k s tlanmas n  istememektedirler.

Özgürlü e getirilen s n rlamalara kar  duran ancak, “ama nas l olsa birileri ta-
raf ndan bu s n rlanacak” diye dü ünüp aya  yere basan baz lar m z ise; hiç ol-
mazsa bu s n rlamalar n, geçmi te di er alanlardaki kötü örnekler gibi olmamas  
için fikir beyan etmektedir. Çünkü biliyoruz ki “birileri” tüm di er alanlarda oldu u 
gibi internet alan nda da bu özgürlükleri ku a çevirip, otomatik ve yasal tepkiler 
verip programlanabilir bireyler yaratmak istemektedirler. Yani “ne dü ünün ve ne 
de dü üncelerinizi aç klay p, birilerinin ç karlar na hizmet eden sistemi tehdit edin, 
sadece gösterilen eyleri yap n, programa uyun” demektedirler. 

Tart ma; internete özgü yeni yasalar yap p, “bu anar iye son verelim” diyen-
lerle, “eldeki yasalar yeter i imize kar may n da özgür kalal m” diyenler aras nda 
ya anmaktad r. Bu süreçte i imiz, u anki yasal durumu tespit etmektir.





117

IV. Bölüm 

İnternet Kullanımı ve Yayıncılığının 
Yasalarımızdaki Durumu

Sanal/siber âlemde internet yoluyla ileti imin sa lanmas  ve çok yönlü i levle-
rin kullan c lar n hizmetine sunulabilmesi görevi, bu alanda faaliyet gösteren sü-
jeler taraf ndan yerine getirilir. Bunlara, Internet alan n n hukuk süjeleri denilebilir. 
nternetin hukuk süjelerini telefon/telekomünikasyon i lemleri yönetimleri, Internet 
servis sa lay c lar , server (sunucu), içerik sa lay c lar, host ve Usenet i leteni ola-
rak inceleyebiliriz.140

Telefon /Telekomünikasyon letmeleri Yönetimleri: Internet, kullan c lara 
genel haberle me kanallar ndan yararlanarak bilgi ileti imi sa layan bir sistemdir 
ve kullan lan kanallar, her ülkenin ilgili mevzuat  çerçevesinde genellikle ulusal telef 
on/telekomünikasyon yönetimlerinin sahip oldu u veya kontrolü alt nda tuttu u te-
lefon hatlar d r.141 Teknik kavram olarak bu hatlara data hatlar  ismi verilmektedir.

Gerekli ileti im altyap s n  Internet Servis Sa lay c  giri imcisine sa layan tele-
komünikasyon idarelerinin fonksiyonu, tamamen teknik niteliktedir.142

Telefon/Telekomünikasyon i letmeleri, var olan telefon hatlar ndan baz  özel hat-
lar  Internet ba lant s  hizmetine sunmaktad r. Bu hatlar Internet Servis Sa lay c lara 
tahsis edilmektedir. Internet Servis Sa lay c  olarak faaliyet gösterecek kurulu lar 
öncelikle telekomünikasyon yönetimleri ile bir sözle me imzalayarak bu haklar n 

140 S nar, s. 41; Güran S., Akünal T., Bayraktar K., Yurtcan E., Kendigelen A., Beller Ö., Sö-
zer B., Internet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, stanbul 2000, s. 17. Aktaran: 
Volkan S raba , nternet ve Radyo Televizyon Yay nc l yla Ki ilik Haklar na Tecavüz 
( nternet Hukuku) Adalet Yay nlar , Ankara, 2007.

141 Güran ve di erleri, s.17; Y ld z, s. 32.
142 Topalo lu M., Bili im Hukuku, Adana 2005, s. 100.
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kullan m hakk n  elde etmek zorundad r. Türkiye’de bir kamu hizmeti olarak nite-
lendirilen bu hizmeti Türk Telekom A. . yürütmektedir. Türk Telekom A. .’nin görev 
ve sorumluluk s n r  telefon kanallar n  temin etmektir. Türk Telekom A. . kiralad  
hatlar üzerinden yap lan yay nlarla ilgili hiçbir sorumlu luk üstlenmemektedir.143

Internet Servis Sa lay c lar  (ISS): Bunlar, kullan c lar n Internet’e eri imini 
sa layan ve/veya elektronik hizmetlerin kullan c lar n kullan m na sunulmas na ara-
c l k eden gerçek veya tüzel ki iler olarak tan mlanmaktad r.

Internet sistemi içinde birinci derece önem ta yan hukuk süjesi ISS i letme-
leridir. ISS, kendi bilgisayarlar n  kullan c lar n Internet’e ula abilmeleri için bir giri  
kap s  olarak hizmete sunan nternet süjesine verilen isimdir.144 

ISS’ler, insanlar n Internet’e ba lanmalar n , Internet üzerinden ileti im kurma-
lar n  ve internetin sa lad  olanaklar  kullanmalar n  sa layan arac  unsurdur.145 
Internet’e geçi  ISS arac l  ile olur. ISS’ler taraf ndan sa lanan hizmetlerin içe-
ri i, hizmeti veren kurulu a göre de i iklik göstermekle birlikte her ISS, kullan -
c ya bir kullan c  ad  ve ifre arac l yla Internet’e ula ma imkân  ve ücretsiz bir 
e-mail adresi sa lar.

Türk hukuk mevzuat  aç s ndan ISS olmak için, 2001 y l na kadar özel bir li-
sans ve/veya ruhsat gereklili i olmadan Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 
kurulmu  bir ticari i letme olmak yeterli iken, 28.03.2001 gün ve 24356 say l  
Resmi Gazete’de yay mlanan “Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeli i”nce 
Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu taraf ndan genel izin çerçevesinde yetki-
lendirilmek ve ilgili yetki belgesine sahip olmak zorunlulu u getirilmi tir. Uygu-
lamada Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumundan yetki belgesini alan ISS’ler, 
Türk Telekom A. . ile data hatlar n  kullanmak amac yla sözle me ili kisine gir-
mektedirler146.

ISS’ler farkl  ülkelerde, farkl  yap larda olabilmekte ise de salt Internet eri imi 
sa lamaktad rlar. Bu eri im haricinde server kiralama, alan ad  sa lama, server 
bar nd rma, içerik sunma gibi hizmetler de sunabilmektedirler.147

143 Y ld z, s. 33.
144 S nar, s. 41; Özel, s. 157; Y ld z, s. 89.
145 Güran ve di erleri, s. 18.
146 Dünyada h zla yayg nla an, ülkemizde gecikmi  olan internet teknolojisinin Türkiye’ye 

tan t lmas , ülke genelinde yayg nla t r lmas  amac  ile; ODTÜ Bilgi lem Daire Ba kan-
l  taraf ndan Tübitak’a sunulan proje kapsam nda ba lat lan çal malar, 1995 y l na ka-
dar ODTÜ-TÜB TAK ortak internet projesi çerçevesinde sürdürülmü , 1995 y l nda ise 
TR.NET ad  alt nda ODTÜ Geli tirme Vakf  kurulu u olan Orta Do u Yaz l m Hizmet-
leri A. .’ye ba l , Türkiye’nin ilk ISS kurumu olan hizmet vermeye ba lam t r. 2000 Y l  
Nisan ay  itibariyle Vak fbank’ n irketin %75 hissesini sat n almas  sonucunda TR.NET 
ticari ISS’li e ilk ad m  atm t r. Bkz. Milliyet Gazetesi Bili im Eki, 6 Eylül 2000.

147 Y ld z, s. 89.
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ISS’nin temel hizmeti kullan c lar n Internet’e ba lant s n  sa layan, eri im hiz-
metidir. ISS, eri im hizmetinde bulunurken bir köprü görevi üstlenmektedir. ISS, 
sadece eri im hizmeti veriyor ise “eri im sa lay c s ” ismini almaktad r.148

5651 say l  “Internet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar 
Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun”un149 2. maddesi’ne 
göre; “Eri im sa lay c : Kullan c lar na Internet ortam na eri im olana  sa layan 
her türlü gerçek veya tüzel ki ileri” ifade eder.

Ayn  kanunun “Eri im Sa lay c n n Yükümlülükleri” ba l kl  6. maddesi;

“(1) Eri im sa lay c ;
a) Herhangi bir kullan c s n n yay nlad  hukuka ayk r  içerikten, bu Kanun 

hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak en-
gelleme imkân  bulundu u ölçüde eri imi engellemekle,

b) Sa lad  hizmetlere ili kin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt  ay-
dan az ve iki y ldan 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, içe-
rik sa lay c lar na ve mü terilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ili kin ka-
y tlar  yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma tes-
lim etmekle,

yükümlüdür.
(2) Eri im sa lay c , kendisi arac l yla eri ilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ay-

k r  olup olmad klar n  ve sorumlulu u gerektirip gerektirmedi ini kontrol et-
mekle yükümlü de ildir.” demektedir.

Sunucu (Server): Server belirli bir kapasitesi olan ve di er bilgisayarlara hiz-
met sa layan bir bilgisayar veya bir programd r. Bir ana bilgisayar olarak da dü-
ünebilece imiz server bir ya da daha çok a a ba lanabilen bir ayg t olarak da 

ifade edilebilir. Server, ayr ca dijital bilgilerin depo edildi i bir manyetik ortamd r. 
Server’in önemi Internet’te yay nlanmakta olan bilginin server üzerinden yay n-
lan yor olmas ndan kaynaklanmaktad r. Server ba ka bilgisayara veya manyetik 
ortama hizmet sa lama fonksiyonunu yerine getirir. ISS’ler üstlendikleri hizmet-
leri yerine getirebilmek için serverlar kullan rlar. Herhangi bir özel veya tüzel ki i-
nin kendi ba na server hizmeti vermesi de mümkündün, yani bir özel veya tüzel 
ki i kendisine ait bilgileri bir manyetik ortamda depo ederek server fonksiyonunu 
görebilir.150 ISS’nin bilgiyi uygun bir süre ile otomatik olarak depolamas , caching’tir. 

148 Y ld z, s. 89.
149 Kabul Tarihi: 04.05.2007, Resmi Gazete Tarihi ve Say s : 23.05.2007, 26530.
150 Güran ve di erleri, s.20.
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Avrupa Birli i’nin Elektronik Ticaret Direktifi’nin (2000/31/AT) 13. maddesinde “cac-
hing’’ yer alm t r.

çerik Sa lay c lar: Internet kullan c lar nca eri ilebilen herhangi bir Internet ya-
y n n n içeri ini haz rlayan veya bilgiyi bizzat üreten Internet süjesidir.151 Bu itibarla 
içerik sa lay c lar çok uluslu irketlerden. Kamu kurumlar na, özel i letmelerden bi-
reylere kadar çok geni  bir kategoriyi olu turmaktad r. çerik sa lay c , örne in bir 
web sayfas n n içeri ini haz rlayan ve Internet’e yükleme i lemini de ISS’nin ara-
c l yla gerçekle tirendir. Bir web sayfas n n içeri ini haz rlayan veya Internet’ten 
indirme yoluyla elde edilecek bilgileri haz rlay p bunu Internet ortam na yükleyen-
ler de içerik sa lay c d r. Internet’te yay nlanan gazeteler bu nitelikte kabul edilmek-
tedir. Zira gazete kâ d  yerine elektronik ortamda yay n arac l yla iletilen gaze-
telerde yazar n ve yay nlayan n yay nc  kimli ini koruduklar  kabul edilmektedir.152 
Internet ortam nda eri ilebilen serverlar da içerik sa lay c d r.

5651 say l  Kanun’un 2. maddesi’ne göre; “ çerik sa lay c : Internet ortam  üze-
rinden kullan c lar na sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, de i tiren ve sa -
layan gerçek veya tüzel ki ileri” ifade eder. 

Ayn  kanunun “ çerik Sa lay c n n Sorumlulu u” ba l kl  4. ise u ekildedir:
“(1)  çerik sa lay c , internet ortam nda kullan ma sundu u her türlü içerikten so-

rumludur.
(2) çerik sa lay c , ba lant  sa lad  ba kas na ait içerikten sorumlu de ildir. An-

cak, sunu  biçiminden, ba lant  sa lad  içeri i benimsedi i ve kullan c n n söz 
konusu içeri e ula mas n  amaçlad  aç kça belli ise genel hükümlere göre 
sorumludur.”

Bu sorumlulu un, gerek özel hukuk ve gerekse de ceza hukuku sorumlulu u 
oldu una üphe yoktur.

Host: Bilgilerin sakland  ve Internet’e ba l  bulunan bilgisayard r. T pk  ser-
verlarda oldu u gibi, bünyesinde dijital bilgileri (yaz l mlar, metin belgeleri, grafik-
ler veya ba ka tür verileri) saklayan ISS’ler de host olarak isimlendirilirler. ISS’nin, 
bir kullan c s na ait web sayfas n  kendi bilgisayarlar nda saklamas , bu sayfaya 
Internet’ten ula lmas na imkan tan mas  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 lay c  5651 say l  Kanun’un 2.m maddesine 
göre; “Hizmet ve içerikleri bar nd ran sistemleri sa layan veya i leten gerçek veya 
tüzel ki ileri” ifade eder.

151 S nar, s. 41; Y ld z, s. 89.
152 Özel, s. 157.
153 Güran ve di erleri, s. 21; Y ld z, s. 92.
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Söz konusu Kanun’un “Yer Sa lay c n n Yükümlülükleri” ba l kl  5. maddesine 
göre de;

“(1) Yer sa lay c , yer sa lad  içeri i kontrol etmek veya hukuka ayk r  bir faaliye-
tin söz konusu olup olmad n  ara t rmakla yükümlü de ildir.

(2) Yer sa lay c , yer sa lad  hukuka ayk r  içerikten, ceza sorumlulu u ile ilgili 
hükümler sakl  kalmak kayd yla, bu Kanunun 8. ve 9. maddelerine göre ha-
berdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulundu u ölçüde hukuka ay-
k r  içeri i yay ndan kald rmakla yükümlüdür.”

Hostlar kendi materyallerini depolayabildikleri gibi ba kas  yarar  na ücretli veya 
ücretsiz olarak da materyal depolayabilmektedir. Bu materyaller k sa ömürlü veya 
devaml  materyal olabilir. Host sahibi materyalin hostta depolanmas nda aktif rol 
üstlenebilir veya depolama alan  tedarik etme d nda hiçbir kontrol imkân na sa-
hip bulunmayabilir.154 Avrupa Birli i’nin Elektronik Ticaret Direktifi’nin (2000/31/AT) 
14. maddesinde “hosting” hizmetleri yer alm t r.

Usenet leteni: Usenet, bünyesinde on binlerce haber grubunu bulunduran 
ve insanlar n çok çe itli konularda mesaj al veri i yapmalar m sa layan bir yap -
d r. Usenet’te bulunan haber gruplar  alt gruplara onlar da daha alt derecede grup-
lara ayr l rlar. Haber gruplar nda mesajlar haber grubundan sorumlu olan i letene 
gönderilmekte i leten de bu mesajlar  topluca da t ma vermektedir.155

Usenet i leteni, haber grubundaki mesajlar , o haber grubunun amaçlar na uy-
gunluk aç s ndan veya suç unsuru ta y p ta mama aç s ndan do al bir denetim-
den geçirmektedir. Usenet i leteninin sorumlulu u alt nda bulunan serverlara ba l  
haber gruplar na gönderilen suç içerikli mesajlar n içeri ine ula mas n  önleme yü-
kümlülü ü bulunmaktad r.156 Haber gruplar n n ço unda bir i leten olmakla birlikte, 
bir i letence denetlenmeyen serverlara ba l  haber gruplar  da vard r.157

ISS’lerin hukuki nitelikleri ve sorumluluklar n n tespiti verilen hizmete göre be-
lirlenecektir. Bu a amada ISS’lerin içerik, hosting ve eri im sa lamalar na göre, 
sorumluluklar  ve hukuki nitelikleri de i ecektir. Nitekim 5651 sayd  Kanun ile de 
bu yap lm t r.

Ayr ca 5651 say l  Kanun’un 11. maddesi’nin 2. f kras nda; “Yer veya eri im 
sa lay c  olarak faaliyet icra etmek isteyen ki ilere, telekomünikasyon yoluyla ileti-
im konusunda yetkilendirme belgesi olup olmad na bak lmaks z n, yer veya eri-
im sa lay c  olarak faaliyet icra etmesi amac yla yetkilendirme belgesi verilme-

154 Özel, s. 158.
155 S nar, s. 42.
156 nan, s. 47; Y ld z, s. 103-104
157 S nar, s. 43; Y ld z, s. 103.
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sine ili kin esas ve usûller, Kurum taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. 
Bu yönetmelik, Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren be  ay içinde ç kar l r.” 
hükmü öngörülmü , yine kanunun geçici maddesi ile de; “Halen yer veya eri im 
sa lay c  olarak faaliyet icra eden ki ilere, Kurum taraf ndan, telekomünikasyon yo-
luyla ileti im konusunda yetkilendirme belgesi olup olmad na bak lmaks z n, yer 
veya eri im sa lay c  olarak faaliyet icra etmesi amac yla bir yetkilendirme belgesi 
düzenlenir.” hükmü getirilmi tir158.

ISS’lerin ayr ca aboneleriyle ve telekomünikasyon idareleriyle girmi  olduklar  
sözle me ili kilerinden do an sözle meye dayal  bir sorumluluklar  da vard r.159 Bu 
noktada kar m za iki sözle me grubu ç kmaktad r. Bunlar; a) Telekomünikasyon 
idareleri ile ISS aras nda olan ve telekomünikasyon idarelerinin (Türk Telekom A. .) 
sahip oldu u data hatlar n n ISS’lere tahsis edilmesi amac n  güden sözle meler, 
b) SS’ler ve kullan c lar aras nda var olan ve kullan c lar n Internet’e eri imi ama-
c n  güden sözle melerdir.

nternet hukukunun temel süjelerini böylelikle k saca ele ald ktan sonra gelelim 
Türk Hukuku aç s ndan internet suçlar na.

Türk yasalar n  ve bunlarla ilgili kurallar  internet ili kisi do rultusunda hukuk 
ve ceza aç s ndan tarad m zda, özellikle Ceza Hukukunda iki grup suç ortaya 
ç k yor. 

lk grupta interneti de kapsar ekilde özel suçlar kar m za gelmektedir. Bu suç-
lar bili im veya bilgisayarla ilgili kurallar ve teknolojik geli meler sonucu ortaya ç k-
m  ve Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dâhil edilmi ler-
dir. Bunlara “Bili im Suçlar ” da denilmektedir.

kinci grup di er ileti im yollar  veya yay nc l k araçlar  da dü ünülerek haz rlan-
m  hükümlerdir. Bunlarda suç veya hukuka ayk r  hareket tan mlanm  ve hangi 
araçlarla bunun i lenebildi i yaz l rken “her türlü kitle ileti im araçlar  ile, bas n ya-
y n yoluyla, her nevi yay n ile, her türlü aç klama” gibi ifadeler kullan lm t r. Bu tür 
suç ve hukuka ayk r  fiillere “ nternet Yoluyla lenen Suçlar ve Hukuka Ayk -
r l klar” diyebiliriz.

Çal mam z bu ikili ayr mdan çe itli örnekler vererek yay nc l k ve genel inter-
net kullan m n n yasal durumunu belirleyecektir.

158 nternet Hukuku’nun subjeleri hakk nda daha geni  bir bilgi için nitelikli bir çal ma olan 
u esere bak n z: Volkan S raba , nternet ve Radyo ve Televizyon Arac l yla Ki ilik 

Haklar na Tecavüz ( nternet Hukuku), Adalet Yay nlar , Ankara, 2007.
159 Mete Teveto lu (Der.), Bili im Hukuku, Kadir Has Üniversitesi Yay n , stanbul, 2006, Ö. 

Ba c ’n n Tebli i, s. 357-381.
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A. BİLİŞİM SUÇLARI

1. Literatürde Yer Alan Bilişim Suçları

Bili im suçlar  literatürde de i ik ekillerde s n fland r lmaktad r. Bu s n f-
land rmalarda ortak yönler olmakla birlikte, bu suçlar n sürekli yeni tipleri or-
taya ç kt  için, bu suçlar  tümüyle kapsayan bir de erlendirme yapmak her 
zaman kolay olmamaktad r. Bununla birlikte, burada kar m za en yo un ç -
kabilen bili im suçlar na ili kin k saca tan mlama ve örneklemelere ba vur-
mak arzusunu ta makla birlikte, ku kusuz ki, ba ta Türk Ticaret Kanunu ol-
mak üzere, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve di er kanunlar m za göre bili im 
suçlar  üzerinde duraca z.

Bu suçlarda yap lan s n fland rmalar n büyük bir k sm , söz konusu suçlar n 
klasik suçlardaki biçimine dayanmaktad r. Öncelikle, bilgisayar suçun/suçlunun 
hedefi olabilece i gibi (bilgisayar donan m  veya yaz l mlar n n çal nmas  gibi) bil-
gisayar n kendisi de suçun konusu olabilir. Yani, burada bilgisayar, suçun fiziki ya-
p s , kayna  veya nedenidir; çe itli ekillerde zarar verme söz konusu olabilir. Ek 
olarak, bilgisayar klasik suçlar  daha karma k ekilde i lemek için suçta araç ola-
rak kullan labilir.160

Bili im ortam ndaki suçlar  be  ayr  grup alt nda toplamayan yakla mlar da 
vard r. 

1) Bilgisayar sistem veya a lar na hakk  olmadan girmek, 
2) Hak sahibinin r zas  olmadan bilgisayar veri ve programlar na zarar vermek, 

bilgisayar veri ve programlar n  silmek, bozmak, tahrip etmek ve elde etmek, 
3) Bilgisayarlar n i lemesini veya telekomünikasyon sistemini engellemek ama-

c yla bilgisayar veri ve sistemlerini tahrip etmek, veri yüklemek, de i tirmek, 
silmek veya elde etmek, 

4) Hukuk d  olarak ileti ime müdahale etmek, 
5) Menfaat temin etmek için ticari s rlar  izin almadan veya hukuken bir hak ol-

maks z n if a etmek veya tevzi etmek veya kullanmakt r.161

Yine bir di er görü  ise: 

1) Bili im sisteminin kendisine kar  i lenen suçlar 
2) Bili im sistemi ile i lenen suçlar, bili im suçlar n  daha sadele tirmek suretiyle 

iki k sma ay rmaktad r. 

160 A. Karagülmez, 2005, s.52.
161 Levent Kurt, Aç klamal  çtihatl  Tüm Yönleriyle Bili im Suçlar  ve Türk Ceza Kanunun-

daki Uygulamas , Seçkin Yay nlar , Ankara 2005,s: 69.
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Bu görü e göre bili im sistemine kar  i lenen suçlar kendi içinde:

a)  Bili im sisteminin kendisine kar  i lenen suçlar, 
b)  Bili im sistemindeki program ve verilere kar  i lenen suçlar, 
c)  Bilgisayar kullan c lar na kar  i lenen suçlar olarak üçe ayr lmaktad r.

Keza, bili im sistemi ile i lenen suçlar da;

a)  Bilgisayarla i lenen ekonomik suçlar, 
b)  Bilgisayarla i lenen sahtecilik suçlar , 
c)  Bilgisayarla i lenen ahlaki suçlar,
d)  Bilgisayarla i lenen ahsi haklara tecavüz suçlar  olmak üzere dörde 

ayr lmaktad r.162

Amerikan doktrininde ise bili im suçlar  (siber suçlar) on iki ba l k alt nda de er-
lendirilmektedir. Bunlar; mülkiyete kar  h rs zl klar, verilere veya hizmetlere kar  
gerçekle tirilen h rs zl klar, giri  ihlalleri, veri sahtekârl , insan hatalar  sonucu olu-
an ihlaller, gasp, s r aleyhine ihlaller, sabotajlar, maddi k s mlara yönelik h rs zl k-

lar, evraklarda gerçekle  tirilen sahtekârl klar, bankamatik kartlar  konusundaki h r-
s zl klar, manyetik kartlar n ifreleri hususunda gerçekle tirilen eylemlerdir163.

Birle mi  Milletler 10. Kongresi’nde siber suçlar, dar anlamda siber suçlar ve ge-
ni  anlamda siber suçlar olmak üzere iki alt kategori içinde de erlendirilmektedir. 

Dar anlamda bili im suçlar , bili im sisteminin güvenli ini veya veri i lemini 
hedef alan eylemlerdir. Geni  anlamda siber suçlar ise bili im sistemi ve a  mari-
fetiyle veya bu sistem veya a da gerçekle en herhangi hukuk d  eylemlerdir.164

Sadece bili im ortam nda i lenebilen, klasik suçlar aras nda say lmayan, bil-
gisayar ve internete özgü suçlar dar anlamda suçlard r. Bu suçlar, daha önce hiç 
görülmeyen ve bilinmeyen, bilgisayar n icad  ve yayg nla mas  sonucu ortaya ç -
kan, internetin yayg nla mas yla da i lenmeleri kolayla an ve artan suçlard r. Bu 
suçlar  ortadan kald rmak veya bir çerçeve içinde s n rland rmak mümkün de ildir. 
Her geçen gün çok de i ik yöntemler kullan larak bu suçlar ço alt lmaktad r. Bu-
rada yetkisiz eri im (hacking), verilere yönelik suçlar, bili im a lar na yönelik suç-
lar ve sanal tecavüz verilmi tir.

Yetkisiz ve izinsiz eri im (Hacking): Bili im sistemlerine hukuka ayk r  olarak 
eri me suçu mukayeseli hukukta birçok ülke ceza kanununda yapt r ma ba lan-

162 Haluk nama, “Bili im ve Yaz l m Hukuku Uygulama çinden Görünü ü, stanbul Barosu 
Dergisi, C:70, S.7-8-9, s.514.

163 smail Ergün; s. 28.
164 Y. Yaz c o lu, 2002, s.460.
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m t r. Bu suç tipi siber suçlar içinde en s k görülenidir.165 Yetkisiz eri im, hukuka 
ayk r  olarak bili im sistemlerine ula larak fonksiyonlar n n kullan lmas  ve bu sis-
temlerde bulunan verilere yetkisiz ki ilerce ula lmas n  ifade etmektedir.

Verilere Yönelik Suçlar: Konusunu ve hedefini bili im sistemlerinde bulunan 
verilerin olu turdu u suçlard r. Bunlar verilerin durdurulmas , de i tirilmesi, bozul-
mas  ve çal nmas  eylemleridir.

Verilerin Durdurulmas , hukuka ayk r  olarak, bir bili im sisteminde bulunan veri 
ve programlar n çal maz hale getirilmesi, verilerin iletiminin engellen mesi veya ro-
talar n n de i tirilmesi halinde söz konusu olur. Verilerin De i tirilmesi ise, bili im sis-
temlerinde bulunan verilerin hukuka ayk r  olarak de i tirilmesi, bozulmas , silinmesi 
anlam na gelmektedir. . Verilerin de i tirilmesi, bili im sistemlerinin araç olarak kul-
lan ld  klasik suçlar n i lenmesi s ras nda en çok kullan lan yöntemlerden biridir. 
Özellikle sahtekârl k ve doland r c l k suçlar nda kullan lmaktad r. Veri çal nmas  (kor-
sanl ) da, nternet ortam nda eri imde bulunan kullan c lar hakk nda, onlar n haberi 
olmaks z n veri toplanmas d r. Bu uygulama gizlice yap lmakta ve ço unlukla reklâm 
ya da istatistik amaçl  gerçekle tirilmektedir. Ancak ki isel bilgisayarlarda ve SS’de 
bulunan veriler kredi kart  ve hesap numaras  h rs zl  amac yla da çal nmaktad r. 
Ayr ca bu fiil “özel hayat n gizlili i” ilkesinin de ihlali niteli indedir.166

Bili im A lar na Yönelik Suçlar: De i ik yöntemlerle bili im sisteminin veya 
ileti im sisteminin i levlerini yerine getirmesinin engellenmesi eylemleridir.

Sanal Tecavüz: Bir LambdaMOO kat l mc s  olan ve “Mr. “Bungle” takma is-
mini kullanan fail, bir gece LambdaMOO’ya ba lan r. Ancak Mr. Bungle’ n o gece 
di er kat l mc lardan bir fark  vard r. Zira Mr. Bungle, “voodoo doll” ismi verilen ve 
kendisine, istedi i herhangi bir kat l mc n n yerine geçerek, o kat l mc n n a z n-
dan konu abilme olana  sa layan bir bilgisayar program na sahiptir. Mr. Bungle, 
o gece “voodoo doll” program n  kullanarak, LambdaMOO’da bulunan baz  bayan 
kat l mc lar n yerlerine geçer ve onlar n a z ndan konu a rak, son derece a a -
lay c  ifadeler kullanarak, onlar n Mr. Bungle’nin kendilerine nas l tecavüz etti ini 
anlat yormu  gibi görünmelerini sa lar. Böylece bayan kat l mc lar Mr. Bungle’nin 
sapk n hayal gücünün sanal dünyadaki ma durlar  haline gelirler. Bu olay ma dur-
lar  gerçek dünyada meydana gelmi  bir rza tecavüze maruz kalm ças na etki-
ler. Birçok yazara göre LambdaMOO’da ortaya ç kan bu “sanal tecavüz” eylemi, 
gerçek dünyada i lenen suçlarla yap sal benzerlik göstermeyen saf, ba ms z ti-
pik bir siber suçtur.167

165 O. De irmenci, 2002, s.132.
166 Ö. Demir, “ nternet Servis Sa lay c lar n n Hukuki Sorumlulu u”, Uluslar aras  internet 

Hukuku Sempozyumu, zmir, 2002, s. 481-484., Aktaran: smail Ergün, s. 33.
167 Hüseyin Çeken, ABD’de nternet Yoluyla lenen Suçlardan Do an Ceza Sorumlulu u-

nun Hukuki Esas , http://www.jura.uni-sb.de/rurkish/HCekenl.html. Aktaran: smail Er-
gün;. s. 31. 
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Geni  anlamda bili im suçlar , bili im sistemleri kullan larak veya bili im sis-
temlerinden yararlan larak i lenen klasik suçlard r. Birçok klasik suçun bili im sis-
temlerinde veya bili im sistemlerinden yararlan larak i lenmesi mümkündür. Bili im 
sistemleri üzerinden i lenmesi mümkün olan suçlardan baz lar  unlard r:

Bili im Ortam nda Cinayet: Klasik suçlar n internet üzerinden i lenebilme-
sine ili kin çok çarp c  bir örnek vard r. ngiltere Liverpool Hastanesi’nin bilgisaya-
r na giren bir ah s, doktor reçetelerinde de i iklikler yapm  ve yanl  ilaçlar  alan 
hastalardan baz lar  ölmü tür.168 Yine, 15 ya ndaki bir bilgisayar kullan c s  genç, 
ABD’nin California eyaletindeki bir hastanenin sistemine girerek orada yatan bir 
hastan n hastal n n seyrine dair bilgileri ve reçeteleri s rf e lence olsun diye de-
i tirmi , hasta büyük bir alerjik reaksiyon sonucu oka girmi  ve ölüm tehlikesi 

atlatm t r.

Tehdit ve antaj: Özellikle e-postalar yoluyla veya chat yoluyla insanlara teh-
dit ve antaj yap lmas na s kl kla rastlan lmaktad r.169

Hakaret ve sövme suçuna da sanal âlemde çok s k rastlan lmaktad r. Bu suç, 
e-posta yoluyla, forumlarda, chat odalar nda, haber sitelerinde, ki isel web sayfa-
lar nda veya ba ka yollarla i lenebilmektedir. 

Taciz ve Sabotaj: Ki ilerin posta kutular na sald rgan, ürkütücü veya müsteh-
cen içerikli mesajlar n gönderilmesi durumunda taciz eylemi ile kar  kar ya kal n-
maktad r. E-posta mesajlar na virüs veya Truva At  gibi programlar ekleyerek kar  
taraf n bilgisayar na zarar verme eylemleri de sabotaj suçunu olu turmaktad r. Ta-
ciz eylemleri do rudan olabilece i gibi dolayl  da olabilir.170

Pornografi: Günümüzde pornografik görüntüler içeren internet sayfalar na in-
ternet ortam nda s kl kla rastlanmaktad r. Dünyada, çocuk pornografisine171 kar  
çok sert düzenlemeler yap lm t r. Ülkemizde de çocuk veya yeti kin pornografisi 

168 Feridun Yenisey, “Bilgisayar ve Bilgisayar ebekelerinin Ortaya Ç kard  Yeni Suç Yön-
temleri” Bili im ve nternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku Aç s ndan Do urdu u Yeni So-
runlar Paneli, 24 Mart 2001, Bursa, s.51. Aktaran: smail Ergün, s. 33.

169 stanbul ve Nev ehir Emniyet birimlerinin çal mas  ile yakalanan 17 ya ndaki bir genç 
internette sohbet etti i i adam na kendisini kad n olarak tan t p, önceden yine internet-
ten kaydetti i bir kad n n soyunma görüntülerini kendisiymi  gibi i adam na izlettirerek, 
i adam n n da web kamera önünde soyunmas n  sa lam , kaydetti i bu görüntüleri 
daha sonra “kullanaca ” tehdidi ile para istemi tir Haftal k Dergisi, S.147, 27 Ocak - 2 

ubat 2006, s.21.; Aktaran: smail Ergün, s. 33.
170 A.B.D.’de Cynthia Armistead isimli bir kad n n adres ve telefon numaras n  ele geçiren 

bir sanal tacizci, bu bilgileri, “telek zl k hizmeti veren bir ajansa ait adres ve telefon” ola-
rak çe itli Usenet gruplar na göndermi , bu kas tl  yanl  bilgilendirme sonucunda ba-
yan, telefonla tacize u ram  hatta, evine gelenler taraf ndan yap lan bir çok uygunsuz 
tekli e kar la m t r smail Ergün; s. 33.

171 Çocuk pornogra si terimi, a a dakileri görsel anlamda te hir eden pornogra k malze-
meler anlam na gelmektedir.
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gibi bir ayr m yap lmaks z n pornografik yay nlar genel olarak “halk n ar ve hayâ 
duygular n  incitici” olarak de erlendirilmi  ve yasaklanm t r.172

Röntgencilik: Ba kalar n n yatak odalar na, umumi tuvaletlere, du lara, so-
yunma kabinlerine gizli kamera yerle tirmek ve bili im sistemleri kullan lmak sure-
tiyle seyredilmesi eylemleri röntgencilik olarak nitelendirilebilir.

Manüpilasyon: Sanal ortam  kullanarak yalan, yan lt c  ve abart l  haberler yap-
mak ve yaymak yoluyla borsada hisse fiyatlar n n artmas n  ya da dü mesini sa -
lamak, bir bankan n itibar n  zedeleyici site yapmak ya da e-posta mesaj  gönder-
mek bu suça örnek olarak verilebilir 173.

Doland r c l k: Bili im sistemleri kullan larak ki iler; kendileri veya ba kalar  le-
hine hukuka ayk r  yararlar sa layabilirler. Bu; bili im sistemlerinde yer alan prog-
ramlar n veya verilerin de i tirilmesi, sahte veya de i tirilmi  veriler girilmesi, mev-
cut verilerde oynamalar yap lmas , hileli bir tak m hareketlerle bili im sistemlerinin 
i leyi inin de i tirilmesi suretiyle mümkün olabilir.174

a- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it olmayan (18 ya ndan küçük) bir ki i-
nin kat l m ,

b- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it görünmeyen bir ki inin kat l m ,
c- Cinsel anlamda müstehcen bir eyleme re it olmayan bir ki inin kat l m n  gösteren 

gerçe e benzer görüntüler . Bu konuda Bkz. Avrupa Siber Suç Sözle mesi, madde:9. 
“Cinsel anlamda müstehcen eylem” gerçek ya da simülasyon olarak unlar  içine 
almaktad r: a) cinsel organ-cinsel organ, oral-cinsel organ, anal-cinsel organ veya 
oral-anal olmak üzere, re it olmayan ki iler aras ndaki, bir yeti kin ve bir re it olma-
yan ki i aras ndaki, ayn  ya da farkl  cinsiyetler aras ndaki cinsel ili ki; b) hayvanlarla 
cinsel ili ki; c) mastürbasyon; d) cinsel anlamda sadistik ya da mazo istik kötü mu-
amele; e) re it olmayan bir ki inin cinsel organlar n n ya da cinsel bölgesinin ehvet 
uyand r c  biçimde te hiri. Fiilin gerçek ya da simülasyon olmas  önemli de ildir.

172 Semih Dokurer, “Ülkemizde Ya anan Bili im Suçlar  ve Geli tirilen Mücadele Teknikleri”, 
Bili i ve nternet teknolojilerinin Ceza Hukuku Aç s ndan Do urdu u yeni sorunlar, T.C. 
çi leri Bakanl , 2001 Bursa, s.84.

173 Gökhan Ahi, “ nternette Suç ve Ceza”, http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_
ahi.htm (22.6.2004)

174 E.Ü T p Fakültesi dekan  olan E. B. nternette tan t  bayanla k sa sürede samimi-
yet kurar ve bir süre sonra evlenmeye karar verirler. Bayan kendisinin ABD’de doktora 
yapt n  ve bir tekstil irketinde yönetici olarak çal t n  söylemi tir. Evlenme haz r-
l klar  devam ederken o zamana kadar yüz yüze görü medi i ve internetten bir man-
kene ait foto raf  kendi foto raf  gibi gönderen bayan kendisinin hastal klar n n ba lad -

n , bankada 700.000 YTL paras n n oldu unu ancak çal t  irketin hukuki sorunlar  
nedeniyle blokeli oldu undan çekemedi ini söyleyerek tedavisi için para istiyor ve E.B. 
de i ik zamanlarda toplam 135.000 YTL para gönderiyor. Daha sonra bayan n çeli kili 
beyanlar ndan üphelenerek yapt  ara t rma ve bayan n ortadan kaybolmas  üzerine 
doland r ld n  anl yor. Emniyet’e ve adli mercilere ba vuruyor. 25.7.2006 tarihli Hürri-
yet Gazetesi. Rusya’da St. Petersburg’da, 24 ya ndaki Viladimir Levin bir dizüstü bil-
gisayarla çal arak ve di er ülkelerdeki suç ortaklar ndan da yard m alarak Citicorp’un 
nakit yönetimi sistemine girdi. Bu hacker’lar n, canland rd klar  hesap sahiplerinin, ya-
sad  nakit transferi te ebbüslerinin toplam de eri 10 milyon dolard . Citicorp’un uya-
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nternet kullan c lar n  tehdit eden ciddi doland r c l k yöntemlerinden biri de, ti-
cari Web sitelerinin sahtelerinin olu turulmas d r. Bunu amaçlayan ki i, herhangi 
bir elektronik ticaret sitesinin görünüm itibariyle tamamen ayn s n  haz rlamakta ve 
bu sahte web sitesini gerçe ine çok benzeyen, yanl l kla tu lanabilecek bir web 
adresi sat n alarak yay na sokmaktad r.175

Sanal doland r c l a bir ba ka örnekte Phishing metodunun kullan lmas d r. 
Phishing; bankan n, e-postan n veya bunun gibi bilgi girmenizi gerektiren bir kuru-
lu un web sayfas n n kopyas n  yap p kullan c n n hesap bilgilerini çalmay  amaç-
layan bir doland r c l k türüdür.176 

H rs zl k: Bili im sistemlerinin kullan lmas  yoluyla h rs zl k suçunun da i lenmesi 
de mümkündür. Trojan programlar  vas tas  ile ele geçirilen ba kalar na ait hesap 
numaralar  ve ifreler kullan larak, hesaplardaki paralar n failin kendisine veya bir 
ba kas na ait banka hesab na havale edilmesi eylemi s kça rastlan lan sanal/si-
ber/ bili sel bir h rs zl k olarak nitelendirilebilir.177

n k davranmas n n yan nda, hem ABD’de hem de ABD d ndaki emniyet güçlerinin 
yak n i birli i sayesinde bu bilgisayar doland r c lar  izlenerek bulunabildi ve Levin ha-
pishaneye gönderildi. Ancak bu Citicorp’a çok pahal ya maloldu. Cybersafe Corp’dan 
Glenda Barnes’a göre banka bu doland r c l kta 400.000 dolar kaybetti ve buna ilave-
ten dava ücreti olarak 1.7 milyon dolar ödemek zorunda kald . Bu olay, en az ndan ge-
çici olarak, mü terilerin paralar  için güvenli, emniyetli bir s mak olan Citicorp’un imaj  
aleyhine i ledi. Paul Sweeney, “Siber Suçun Büyüyen Tehdidi”, Banking Administration 
Magazi ne Temmuz/A ustos 1999, http://www.girisim.com.tr/bankatek/sayi3/sibersuc.htm 
(25.1.2005) Aktaran: smail Ergün, s. 36.

175 ubat 2001 tarihinde ABD’nin Massachusetts eyaletinde oturan üç genç hakk nda bu 
tür sahte bir site kurmak ve elde ettikleri kredi kart  bilgileriyle 30.000 dolarl k bilgisayar 
ve elektronik cihaz almaktan dava aç lm t r. Ak nc /Al ç/Er, 2004, s.189.

176 Bu yöntemde genellikle, kullan lan elektronik posta servisinin giri  ekran n n bir kopyas  
elektronik posta olarak geliyor ve “YTL’ye geçilmesi nedeniyle…” diye ba layan uzun bir 
aç klama ile kullan c  ad n n ve ifresinin ekrana girilmesini istiyor. Dikkatsiz bir ekilde 
bilgiler verildi inde sayfan n içine gizlenmi  bir kod parças  kullan c  ad n  ve ifresini do-
land r c lara gönderiyor. stanbul’da 60 internet kullan c s , ba ta Merkez Bankas  olmak 
üzere baz  bankalardan e-mail ald klar  ve bu postalarda kredi kart  ile kimlik bilgilerinin 
yenilenmesi istendi i ikâyetinde bulunmu tur. “Sanal Doland r c  Alarm ”,28.3.2005 tarihli 
Star Gazetesi, s.9.;Phishing yapan bot-net a lar n  inceleyen ve yakalayan ara t rma-
c lara kar , sanal alemin doland r c lar  yeni yeni yollar icat etmeye ba lad lar. E-posta 
yollayarak internet kullan c lar n n zararl  siteleri ziyaret etmelerini beklemeyen doland -
r c lar, kurbanlar n n aya na gitmeye ba lad lar. Kullan c lardan habersiz sisteme s zan 
taray c  eklentileri ve bir bankan n internet sitesinde gezinebilmek için gerekli güncel-
lemesi gibi gösterilerek kullan c n n bilgisayar na kurulan kötü amaçl  yaz l mlar kulla-
n c  bilgilerini çalmakta. Öyle ki, Fasl  bir hacker oldu u tahmin edilen ve sanal alemde 
Take Mr. Brain olarak tan nan bir ki i, phishing yapmak isteyenler için internetten ba-
sitçe indirilen bin yaz l m kiti dahi tasarlam  durumda. Ancak, Mr. Brain, k sa yoldan 
kö e dönmeyi hede eyen acemi phishincilere de bir sürpriz haz rlam : program n top-
lad  bütün bilgiler önce Mr.Brain’in eline geçmekte…bkz: www.computerworld.com/
phishing-dolandiricileri-taktik-de i tiriyor-detay_2035. 

177 1989 senesinde, ABD’nin Chicago kentinden hareket eden trende bulunan de i ik nite-
likteki 200 vagon malzeme, bu vagonlar n gidece i istikamet ve ula mas  gereken yer-
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Sahtekârl k: Bili im sistemleri kullan larak gerçekle tirilen sahtecili i iki ayr  türde 
anlamam z gerekmektedir. Birincisi, klasik olarak bilinen sahtecilik suçunun bir bi-
li im cihaz  arac l yla i lenmesidir. Yani, sanal de il, günlük hayatta kullan lacak, 
ço unlukla matbu olan bir unsurun haz rlanmas  hâlidir, ikincisi, tamam yla sanal 
ortamda gerçekle tirilen sahtekârl klard r. Bu durum hem sanal ortamda mevcut 
olan verilerin de i tirilmesi hem de sahtelerinin haz rlanmas  eklinde gerçekle e-
bilir. Bili im sistemlerinde, delil niteli i ta yan bir tak m bilgisayar ç kt s , belge, veri 
ve programlarda yap lan sahtecilik eylemleri ceza kanunlar nda bili im sistemleri 
arac l yla i lenen sahtekârl k suçu olarak de erlendirilmektedir. Siber sahtekârl k, 
bili im alan nda para veya bir de eri elde etmek için bilgilerin de i tirilmesi veya bi-
lerek yanl  bilgi kullan lmas d r. Alman Ceza Kanunu’nun düzenlemesine göre, bi-
li im sistemine girilmek suretiyle hukukça hükmü haiz bir belge sahte olarak veya 
üzerinde de i iklik yap lmak suretiyle temin edilir ve temin edilen bu belge kulla-
n l rsa bili im sistemleri arac l  ile sahtekârl k suçu olu ur178.

Sanal/siber terör: “Bilgi sistemleri do rultusunda elektronik araçlar n bilgisa-
yar programlar n n ya da di er elektronik ileti im biçimlerinin kullan lmas  arac l  
ile ulusal denge ve ç karlar n tahrip edilmesini amaçlayan ki isel veya politik ola-
rak motive olmu  amaçl  eylem ve etkinlikler”179, “enformasyona, bilgisayar prog-
ramlar na ve do rudan sava n içinde olmayan hedeflerin verilerine kar  önce-
den planlanm , politik nedenlerden kaynaklanan bir sald r ”180, “ belirli bir politik 
ve sosyal amaca ula abilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere 
ve mallara kar  bir hükümeti veya toplumu y ld rma, bask  alt nda tutma amac yla 
kullan lmas ”181, siber/sanal terör olarak tan mlanmaktad r

Günümüzde bilgisayarlar n kullan m alan  son derece yayg nd r. Uçu  denetim 
sistemlerinden, ehir içi trafik sistemine, borsadan, askeri ve emniyet güvenlik sis-
temlerine, e itim kurumlar ndan, ulusal yarg  a  projesi (UYAP), MERN S, TAK-
S S, PRO2000, e- Devlet Kap s  Projesi182 gibi hayat n her alan n  kapsayan çok 

ler demiryollar na ait bili im sistemine müdahale edilmek suretiyle de i tirilerek suç ör-
gütlerinin eline geçmesinin sa lanmas d r Y. Yaz c o lu, 1997, s.122.

178 smail Ergun; s. 38.
179 Bünyamin At c  - Çetin Gümü , “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör-1”, http://

turk.internet.com/haber/yaziyaz.php3?yaziid=8838, - (17.01.2005)
180 Hakan Altan, “Siber Terörizm” http://www.egm.gov.tr/sempozyum2003/Bildiriler/ Siber_

Terorizm.pdf, (31.12.2004) Aktaran: smail Ergün,. s. 40.
181 Mehmet Özcan, “Yeni Milenyumda Yeni Tehdit: Siber Terör” http://www.egm. gov.tr/apk/

dergi/34/yeni/web/Mehmet_OZCAN.htm (31.12.2004)
182 18 Aral k 2008 tarihi itibariyle e-devlet kap s  projesi uygulanmaya konmu tur. e-Devlet 

Kap s , devlet hizmetlerinin kullan c  ihtiyaçlar  gözetilerek elektronik ortamda, kesintisiz 
ve güvenli bir ekilde ortak bir nokta üzerinden vatanda a ula t r lmas  amac yla haz r-
lanmakta olan bir yap d r. E-Devlet Kap s ’n n faaliyete geçmesiyle birlikte TC kimlik nu-
maralar  kullan larak elektronik devlet hizmetlerine tek bir merkezden eri ilebilmesi, inter-
net, mobil teknolojileri veya ça r  merkezi arac l  ile vatanda lar n kamu hizmetlerine 7 
gün 24 saat güvenli bir ekilde ula abilmelerinin sa lanmas  hede enmi tir. http://edev-
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büyük alanlara var ncaya kadar her yerde bilgisayarlar kullan lmaktad r. Bu tür bil-
gisayar a lar , insanlara günlük hayatlar n  kolayla t rmak için internete de ba lan-
m t r. Bu ileti im kolayl  ku kusuz ki, ba ta terörist eylemciler olmak üzere pet 
çok kötü niyetli giri imcilerin de ilgisini çekmekte; onlara da “kolayl klar” sa lamak-
tad r. Uçaklar n, uçu  yollar n  (rotalar n ) belirleyen, ini  ve kalk lar n  düzenleyen 
sisteme ula abilen bir terörist, sistemdeki bilgileri de i tirerek tüm uçu  planlar n  
alt üst edebilir ve kazalara neden olabilir. ehir içi trafik bilgisayar na ula an bir te-
rörist trafi i alt üst edebilir. E er bir terörist borsan n bilgisayar na ula rsa neler 
yapabilece i aç kt r.183 Terörist gruplar da, ileti imlerinde gizlili i sa lamak, propa-
gandalar n  yapmak ve finansal kaynaklar n  art rabilmek amac yla teknolojiyi ve 
Internet’i kullanmaktad rlar.184 Ne yaz k ki, teröristlerin herhangi bir kimyasal fabri-
kay  ortadan kald rmak için uçak uçurmalar na ihtiyaçlar  kalmam t r. Onun yerine, 
sadece bir grup bilgisayar korsan  bili im sistemlerini kontrol ederek felaketlere yol 
açabilmektedirler.185 Siber teröre en iyi örnek 11 Eylül sald r lar d r. 11 Eylül 2001 
tarihinde ABD’de meydana gelen ve dünyay  etkileyen terör olay , te röristlerin ve 
terör gruplar n n internet ve teknolojiyi kullanarak s n r tan mayan bir ekilde ey-
lemlerde bulunabilece ini göstermi tir.186 

Di er yandan sanal/siber propaganda günümüzde büyük önem ta maktad r. 
Özellikle terörist örgütler bu yöntemle bir yandan militanlar  ve yanda lar yla ileti-
im imkân  bulurken di er taraftan topluma vermek istedikleri mesaj  s n rs z ola-

rak sunabilme imkân  bulabilmektedir. Bir terörist örgütün, gazete veya dergilerde 
yaz  yay mlayabilmesi; televizyonlarda, radyolarda diledikleri ekilde yay n yapa-
bilmeleri kolay de ildir. (Elbette ki, terör yanl s  yay n organlar  da vard r. Her ne 
kadar uluslararas  anla malar terörizm amaçl  yay nlar  men etse de, PKK terör 
örgütünün yay n organ  olan ROJ TV adl  kurulu  gibi birçok terörist amaçl  yay n 
yapan kurulu  maalesef faaliyetini sürdürmektedir. Ku kusuz ki, bu zor ve mas-
rafl  bir yöntemdir. Türkiye bu terör içerikli yay n organ  için sürekli yay n izni veren 
ülkelerle uluslararas  hukuktan kaynaklanan durumu hat rlatarak, engelleme ça-

let.turksat.com.tr/v2/sayfalar/e-devlet-kapisi-projesi-nedir (24.04.2010), www.türkiye.gov.
tr adresinden T.C kimlik numaras  ile 21 kamu hizmeti e-devlet hizmetleri kapsam nda 
elektronik ortamdan verilmeye ba lan lm t r. Bkz. Cihan Haber Ajans , 16.12. 2008 “Bü-
tün Devlet Hizmetleri nternette Tek Çat  Alt nda”

183 E ref Adal , “ nternet Suçlar ” Bili im ve nternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku Aç s ndan 
Do urdu u Yeni Sorunlar Paneli, T.C. çi leri Bakanl , 24 Mart 2001, Bursa.s.37.

184 Dünya Ticaret Örgütü’nün bombalanmas  eyleminin planlay c s  Remzi Yusuf Ameri-
kan Hava Yollar ’n n ifrelenmi  olan dosyalar n  diz üstü bilgisayar n  kullanarak yok 
etmeyi planlad n  itiraf etmi tir. Özellikle birçok ülkede örgütlenen terörist gruplar ve 
uyu turucu, silah ve insan ticareti yapan organize suç örgütleri fonlar n  internet üze-
rinden transfer edebilmektedirler bkz. Berfu Sal c , smail Güne , “ nternette Güvenlik 
ve Denetim: Masumiyet Yitiriliyor mu?” http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.
php?nt=243#ust- (25.5.2004),

185 lker Pekgözlü, “Küresel Tehdit: Bili im Suçlar ”, Polis Dergisi, Say : 41, 2004, s.211.
186 Bünyamin At c /Çetin Gümü , “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör” Polis Der-

gisi, Say : 37, 2003, s.57-66.
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bas ndad r. Di er yandan maliyeti yüksektir.) nternet ortam nda ise, e-posta yo-
luyla s n rs z say da ki iye ula mak veya web sitesi kurarak dü üncelerini aç kla-
mak mümkündür. Gazete ve televizyonlar n denetime tabi oldu u da göz önüne 
al nd nda internetin propaganda için ne kadar avantajl  oldu u daha iyi anla l r. 

nternet terör örgütleri mensuplar n n birbirleri ile ileti im kurmada/ iddet ve nefret 
içerikli mesajlar n  kitlelere, taraftarlar na ula t rmada bir forum haline gelmi tir.187. 
Bazen elemanlar  aras nda ifreli e-mailler arac l yla ileti im kurarak terör eylem-
lerini planlayan terör örgütlerinin, interneti daha çok politik ve ideolojik anlamda bir 
propaganda arac  olarak kulland  görülmektedir.188

187 nternetteki video payla m sitesi You Tube’un bir benzeri olarak yap lan “Al Aqsa Tube” 
adl  internet payla m sitesinde, ço u Hamas örgütüne ba l  El Kudüs Tugaylar  tara-
f ndan yüklendi i san lan videolarda, mar lar e li inde füze f rlatan Filistinli militanlar 
gösterilmektedir. deolojik olarak Hamas ile çeli en El Sahab ve El Kaide gibi örgütlerin 
propagandas n  da yapan site srailli rmalar n reklamlar n  da yay ml yordu. Hatta rek-
lamlardan bir k sm  kumar ve gö üs büyütme gibi temalar  da içermekteydi. Sitede te-
rör içerikli videolardan daha fazla istenen video ise Arap pembe dizisi Bab-al Hara’n n 
bölümleri olmu tu. srail istihbarat örgütlerinin varl n  tespit etti i sitenin Hamas taraf n-
dan kuruldu u iddia edilmekle birlikte, an lan örgüt bunu reddediyor ve siteyi kimin kur-
du u bilinmiyor. Fakat, sitenin alan ad n  whois.net alan ara t rma sitesinden takip etti-
imizde kar m za godaddy.com’a ait oldu u ve “Aqsa Tube” ad n  ABD irketi Domains 

by Proxy Inc.’in ald  ç kmaktad r. Godaddy. Com’a göre alan ad n n sahibi Dubai’de ça-
l an Hintli bir in aatç , ancak bu ki i de arand nda siteden haberdar olmad n  söylü-
yor. Öte yandan, stihbarat ve Terör Bilgi Merkezi, sitenin Dubai’den Abu Nasser Skander 
ad na kay tl  oldu unu ve internet servis sa lay c s n n da Frans z OVH Firmas  oldu-
unu duyurdu. Firma, önce reddetmekle birlikte sonra servis sa lad n  ama art k bunu 

durdurdu unu aç klad . Bkz. Taraf Gazetesi, “Filistin’in You Tube’una Kapatma”17 Ekim 
2008. Almanya Federal Ba savc s  Monika Harms’da ülkesindeki radikal dincilerin pro-
paganda için en çok interneti kulland n  söyleyerek, dikkatli olmaya ça rd . Yine Al-
manya Federal Savc l k Yetkilisi R. Giesbaum’da radikal dincilerin internetteki faaliyet-
leriyle ilgili olarak hukuki sorunlar n oldu unu söyleyerek, cihad ça r s nda bulunan ki i 
veya ki ilerin hangi ülkede oldu unun tespit edilmesinin ve bu ki ilerden nas l koruna-
bilece inin bilinmemesinin en önemli sorunlar oldu unu belirtmekte. Federal Ba savc -
l k, Kas m 2008 tarihinde internet üzerinden yasad  El-Kaide örgütü propagandas  ya-
pan ki iler hakk nda da tutuklama karar  ç kartt rm t . Bkz: Deustche Welle Radyosu, 
13.12. 2008, 17:31-35.Kas m 2008 sonunda Hindistan’ n Bombay kentinde gerçekle -
tirilen terörist sald r lar  gerçekle tirenlerin de, yer bulma, takip gibi konularda Google 
earth program n  kulland , soru turmay  yürüten güvenlik güçlerince aç klanm t . Bkz.
www.computerworld.com.tr/teroristler-google-earthu-kullanmis-detay_1910.html

188 1996 y l nda Peru’nun Lima ehrinde Japon Büyükelçili ine sald rarak diplomatik, as-
keri ve siyasi personeli rehin alan Tubac Amaru adl  terör örgütünün ABD’de ve Ca-
nada da bulunan sempatizanlar  örgütün faaliyetini destekleyen birçok site kurmu lar-
d r. Bu sitelerde, propaganda ve eyleme destek ile birlikte örgütün Japon Büyükelçilik 
binas na sald r  planlar n  da yay nlam lard r. Terörist organizasyonlar, internette site 
olu turmak suretiyle varl klar n  göstermekte, propagandalar n  yapmakta, ba  topla-
makta, haberle me, e itim ve bilgi toplama faaliyetlerinde internetten yararlanmaktad r. 
Sanal alemde dünya üzerindeki terörist örgütlerin neredeyse tamam n n en az bir web 
sayfas  yay mlanmaktad r bkz. Muhammed Sever, “Bili im Suçlar  ve Yeni Bir Çat ma 
: Siber Terörizm” Suç Analizi 1, Adalet Yay nevi, Ankara 2006, s.107.; nternet propa-
ganda arac  olarak sadece terör örgütleri taraf ndan kullan lmamaktad r. NATO’nun S rp 
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2. Yasalarımızda Bilişim Suçları

Burada temel olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu (FSEK) inceleme alan m z  olu turmaktad r.

2.1. Türk Ceza Kanunu’ndaki Bilişim Suçları

Ceza Kanununda 1991 y l ndaki de i iklikle bilgisayar kullanarak i lenen özel 
suçlar yani “Bili im Suçlar ” yarat lm t r. 2004 y l nda Türk Ceza Kanunu ba tan 
ba a de i tirilse de bu ibare “Bili im Alan nda Suçlar” olarak küçük bir dokunu la 
geçirilmi , suçlar n ana mant  ve sistemi baz  eksikler d nda korunmu tur. Ka-
nunda bu suçlar anlat l rken “bili im sistemi” veya “sistem” ibaresi kullan larak 
suçlar n i lenece i araç olarak “ bili im sistemi” belirtilmi tir. Kanun’un madde ge-
rekçesinde “bili im sisteminden maksat, verileri toplay p yerle tirdikten sonra bun-
lar  otomatik i lemlere tabi tutma imkân  veren manyetik sistemlerdir” denmektedir. 
Yani bilgisayar, veri depolama, i leme, kullanma ve nakletme eklinde tüm bili im 
cihazlar n  bu kapsama alabiliriz.189 

Bu do rultuda internet kullanarak “server”lar içindeki veya ki isel kullan c lara 
yönelik herhangi bir bilgisayar n içinde bulunan bilgilere, verilere ve veri tabanla-
r na, programlara, görüntü, resim, foto raflara veya yaz  eklindeki her türlü olu-
uma yönelik a a da sayaca m z hareketler bili im suçu kapsam na girer. Bu-

rada özellikle telsiz telefon ve ifre çözücü dekoderler gibi içinde baz  i lemciler 
bulunmakla birlikte ancak sadece belirli bir i lem yapabilen aletlerin Yarg tay uy-
gulamalar  ve doktrindeki baz  görü lerce bili im sistemi olarak kabul edilmedi-
ini de belirtelim. Baz  yazarlar “genellik unsurunun bulunmas  esas al n rsa ge-

li mi  cep telefonlar  ve yol bilgisayarlar  gibi baz  aletler de yak nda bu kapsama 
girebilir”190 diye dü ünmekte ise de, kan m zca, bunlar bili im sistemi kapsam na 
imdiden girmi tir.

Ceza Kanunu’nun 243. maddesinde internet yolu da dâhil olarak, bili im sistem-
lerinin bütününe veya bir k sm na giren ve orada kalan veya bu verileri yok eden 
veya de i tiren ki ilere iki y la kadar hapis cezas  veya adli para cezas  verildi i 
görülmektedir. Kanunun 244. maddesine göre, bili im sisteminin i leyi ini engelle-

sald r lar ndan sonra müdahale etti i Kosova’ da ve Yugoslavya’n n di er bölgelerinde 
ABD ve NATO uçaklar , Miloseviç rejiminin tüm ileti im araçlar n  bombalayarak devre 
d  b rakt klar  halde SS’lere ve Yugoslavya’ya internet ba lant s n  sa layan uydu link-
lerine zarar vermemek için özel çaba harcam lard r. James P. Rubin bu politikay  u 
sözler ile aç klam t r: “ nternete tam ve kesintisiz ula m S rp halk n n Miloseviç rejimi-
nin Kosova’da icra etti i soyk r m ve cinayetleri insanl a kar  i lenen suçlar  ö renme-
sine yard mc  olacakt r.” Çünkü internette Kosova konusunda yo un tart malar yap l-
makta ve her gün yeni bilgi ve haberler tüm dünyaya farkl  siteler taraf ndan yay lmakta 
idi. M. Özcan, 2004.

189 Y lmaz Yaz c o lu, Bilgisayar Suçlar , stanbul, 1997, s.224
190 Levent Kurt, Bili im Suçlar , Ankara, 2005, s.141-143
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yenlere, bozanlara, verileri bozan yok eden, de i tiren, eri imsiz hale getirenlere, 
sisteme veri yerle tiren veya verileri ba ka yere gönderen, bu yolla ç kar sa la-
yanlara alt  aydan üç y la kadar hapis cezas  verildi i düzenlenmi tir. Türk Ceza 
Kanunu madde 245’de ba kas na ait banka veya kredi kart n  ele geçiren veya 
elinde bulunduran kimsenin ilgililerin r zas  olmadan bunu kullanarak veya kullan-
d rarak yarar sa lama ve ikinci k s mda ise sahte olu turulan veya üzerinde sah-
tecilik yap lan kart n kullan lmas  ile yarar sa lama suçunun cezaland r laca  dü-
zenlenmi tir. 246. maddede ise, bu bölümde yer alan suçlardan menfaat sa layan 
tüzel ki iler hakk nda güvenlik tedbirlerinin uygulanaca  belirtilmi tir. 

Suçun i lenmesinde kullan lan veya bu maksada tahsis edilmi  bulunan veya 
suçtan meydana gelen alet ve sistemler Ceza Kanunu’nun 36. maddesine göre 
müsadere edilir, Devletçe al n r.

Bu suçlar ikâyete ba l  suçlar de ildir. Savc lar bu suçun i lendi ini ö rendi-
inde görevleri gere i bu i i ara t r p, sorumlular için dava açarlar. Ama ki iler de 

ö renmi  veya zarar görmü se savc lara ba vurabilirler. Bu suçlar CMUK, 421 ve 
825 say l  Kanunun 29. maddeleri kapsam na girmedi inden Asliye Ceza Mahke-
melerinde görülür.191

Bu k sa bilgilendirmeden sonra internet kullan m  ile bu suçlar n nas l i lene-
bilece ini görelim.

Bili im sistemine girme ve orada kalma suçu:

Türk Ceza Kanunu 243. maddenin ilk f kras nda suç konusu eylem olarak “bir 
bili im sisteminin bütününe veya bir k sm na, hukuka ayk r  olarak girmek 
ve orada kalmaya devam etmek” ibaresi ile Anayasadaki “özel hayat” ve “mül-
kiyet hakk ” maddelerine uygun bir düzenleme yap lm t r192. Öte yandan “Avrupa 

191 Y lmaz Yaz c o lu. s 290 vd.
192 Türk Ceza Kanunu 243. madde gerekçesi söyledir: Madde 243.– Bili im sistemlerine 

kar  suçlar n düzenlendi i bölümde yer alan bu maddede bili im sistemine girme ili 
suç olarak tan mlanm t r. 

 Bili im sisteminden maksat, verileri toplay p yerle tirdikten sonra bunlar  otomatik i lem-
lere tâbi tutma olana n  veren manyetik sistemlerdir. 

 Maddenin birinci f kras nda bir bili im sisteminin bütününe veya bir k sm na, hukuka ay-
k r  olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek ili suç hâline getirilmi tir. Sisteme, 
hukuka ayk r  olarak giren ki inin belirli verileri elde etmek amac yla hareket etmi  bu-
lunmas n n önemi yoktur. Sisteme, do al olarak, haks z ve kasten girilmi  olmas  su-
çun olu mas  için yeterlidir.

 kinci f kraya göre, birinci f krada tan mlanan illerin bedeli kar l  yararlan labilen sis-
temler hakk nda i lenmesi, bu suç aç s ndan daha az ceza ile cezaland r lmay  gerek-
tirmektedir. 

 Üçüncü f krada, bu suçun neticesi sebebiyle a rla m  hâli düzenlenmi tir. Birinci f k-
rada tan mlanan suçun i lenmesi nedeniyle sistemin içerdi i verilerin yok olmas  veya 
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Siber Suç Sözle mesi”ndeki “kanunsuz eri im” ba l kl  12. maddeye paralel bir dü-
zenleme Türk Hukuku’na aktar lm t r.

Suçun düzenlenmesine bak l rsa “bili im sistemine girmenin” yan  s ra “orada 
kalmaya devam etmek” eklindeki iki eylemin birlikte gerçekle mesi gereklidir. 
Madde gerekçesinde girmek veya orada kalmak eklindeki ifade kanunla an dü-
zenlemeye ayk r d r. Yani sadece sisteme girmek suç de ildir. Suçun maddi un-
suru olan girmek ve kalmak eylemlerinin ikisinin de gerçekle mesi gerekir. Bu suç 
bir tehlike suçudur. Yani, zarar n ortaya ç kmas  gerekmez, zarar verme tehlikesi 
yeterlidir. Bili im sistemindeki veri ve bilgilerin gizlili inin ihlali ve ö renilme olas -
l  cezaland r lmaktad r. Ekonomik ya amda bu suç, daha çok irketlerin iç ya-
z malar na ula mak ve ticari s rlar na ula mak için kullan lmaktad r. Bu suç ayn  
zamanda temadi eden bir suçtur. Sistemde kalman n bir müddet sürmesi gerek-
mektedir. E er zaman zaman sisteme girilip orada kal n yor ve ç k l yorsa her ey-
lem ayr  ayr  de il, zincirleme suç mant nda cezaland rma gerçekle ir. Bu suç 
için önemli bir konu da, orada kalman n ne kadar sürmesi gerekti idir. Bu suç ile 
sistem sahibi ya da kullan c s n n özel hayat , mülkiyet ya da meslek s rlar  ko-
runmaya çal ld ndan bu de erleri ihlal edecek kadar kal nm  olmas  yeterli-
dir. Sistemdeki ki isel bilgiler içeren unsurlar, sahibinin hukuk taraf ndan korunan 
ki isel alan  içerisinde yer al r. Ki i, aç kça izin vermedikçe üçüncü ah slar n bu 
unsurlar  kullanmas , kopyalamas , almas  veya aktarmas  hukuken mümkün de-
ildir. Hâkim her olayda takdir yetkisini kullanacakt r. E er s rlar ö renilmeden ç -

k lm sa, fail te ebbüsten cezaland r l r. Bu suç a  sistemleri kullan larak gerçek-
le ebilece i gibi fiziken bili im sistemine temasla da gerçekle ebilir.193

Suçun unsurlar ndan di eri “hukuka ayk r l k”t r. Hukuka ayk r l k k saca, hukuk 
kurallar  ile korunan hak ve yarara yönelmi  ve bütün hukuk düzeni ile çat an sal-
d r  olarak tan mlanabilir.

Hukuka ayk r l  ortadan kald ran unsurlardan birisi de “r za”d r. Sahibi ya da 
kullan c s  bili im sistemine girilmesine r za göstermi  veya izin vermi se verilen 
izin veya gösterilen r zaya paralel olarak ve de bu kapsam  a mamak kayd yla hu-
kuka ayk r l k ortadan kalkar ve suç olu maz. R za ya da izin kapsam  a lm sa, 
örne in r za sonucu elde edilen ifrelerle veya yerle tirilen “virüs” veya “Truva at-
lar ” ile r za sona erdikten sonra sisteme girilmeye devam ediliyor veya “ç kt k” de-
yip ki i kand r l yor ve orada kal n yorsa bu a amada suç gerçekle mi  olur. Hata, 
hile veya tehditle al nan r za hukuka ayk r l  ortadan kald rmaz ve yine suç i -
lenir. Mesela bilgisayar  veya program  onaraca z deyip yahut tan t m amaçl  bir 

de i mesi hâlinde failin, suçun temel ekline nazaran daha a r ceza ile cezaland r l-
mas  öngörülmü tür. Dikkat edilmelidir ki, bu hükmün uygulanabilmesi için, failin verileri 
yok etmek veya de i tirmek kast yla hareket etmemesi gerekir. Sistem içindeki bütün 
soyut unsurlar, f krada geçen “veri” teriminin kapsam ndad r. Bkz. http://www.ceza-bb.
adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc (22.04.2010)

193 Levent Kurt, s.153
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program verilip hile ile sisteme girilip, sonrada orada kal n yorsa suç gerçekle -
mektedir. R zan n yan nda hukuka ayk r l  ortadan kald ran di er nedenler; ka-
nunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, me ru müdafaa ve bir hakk n kulla-
n lmas  olarak say labilir. Bu nedenlerin varl  halinde suç olu maz. Bu nedenlere 
zt rar halini, zorda kal  halini de ekleyebiliriz. Izt rar kusurlulu u kald rd ndan il-
gili fail cezadan kurtulacakt r.194 

Kusur kalk nca suçtaki iradilik ortadan kalkaca ndan manevi unsur eksikli i ne-
deniyle fail ceza almaktan kurtulur. radilik failin bili im sistemine girmeyi ve orada 
kalmay  bilmesi ve istemesi, dolay s yla kast d r. Suçun kasten i lenece i madde 
gerekçesinde belirtilmi tir. Bu sebeple yanl l kla sisteme giren ve kalan ya da sa-
hibinin test etmesi için kiralay p sisteme giren ve kalan ki iler aç s ndan hukuka 
ayk r l k yoktur. 

Türk Ceza Kanunu 243. maddenin ikinci f kras  “yukar daki f krada tan m-
lanan fiillerin bedeli kar l  yararlan labilen sistemler hakk nda i lenmesi ha-
linde, verilecek ceza yar  oran na kadar indirilir” düzenlemesi ile hafifletici bir se-
bep ortaya koymu tur. Bunun nedeni ise özel ki ilere ait bili im sistemine girme 
halinde ihlal edilen hukuki yarar n, bedeli kar l  yararlan lan sistemlere giril-
mek ve orada kal nmak suretiyle ihlal edilen hukuki yarardan daha ziyade ko-
runmak istenmesidir.195 

Maddenin son f kras  ise, bili im sistemine girmek ve orada kalmak “nedeniyle 
sistemin içerdi i veriler yok olur veya de i irse, alt  aydan iki y la kadar hapis ce-
zas na hükmolunur” diyerek a rla t r c  bir sebep getirmi tir. E er fail verilerin sis-
teme girme ve orada kalma yerine veya ona ek olarak verilerin yok olmas  veya 
de i mesi kast yla hareket ediyorsa bu durumda 243/3 deki suç yerine 244/2 mad-
desinde tan mlanan suç olu acakt r.196 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de i tirme suçu:

Türk Ceza Kanunu madde 244’de, “bir bili im sisteminin i leyi ini engelleyen 
veya bozan ki i, bir y ldan be  y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r” denmek-
tedir. Bu madde “Avrupa Siber Suç Sözle mesi”nin “sistem engellemeleri” ba l kl  
5. maddesine paralel bir iç hukuk düzenlemesidir. Mülkiyet hakk  bu düzenleme 
ile korunmaktad r197.

194 Levent Kurt, s.156-158
195 Levent Kurt, s.147
196 Levent Kurt, s.159
197 Türk Ceza Kanunu 244. madde gerekçesi öyledir: Madde 244.– Maddenin birinci f k-

ras nda bir bili im sisteminin i leyi ini engelleme, bozma, sisteme hukuka ayk r  olarak 
veri yerle tirme, var olan verileri ba ka bir yere gönderme, eri ilmez k lma, de i tirme 
ve yok etme illeri, suç olarak tan mlanmaktad r. Böylece sistemlere yöneltilen zrar -
illeri özel bir suç hâline getirilmi tir. Arac n zik varl  ve i lemesini sa layan bütün di-
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Sistemin engellenmesi teriminden, gere i gibi çal mas n n önlenmesi, faaliyet 
ve kapasitesinin s n rland r lmas , sistemin i leyi inin yava lat lmas  ya da tama-
men kilitlenme noktas na getirilmesi anla lmal d r. Bozulma kavram ndan ise sis-
temin engellenmesi halinin en üst noktas  olan durma noktas ndan daha ileri ola-
rak sistemin çökertilmesi, zarara u rat lmas , i lemez hale getirilmesi, hatta fiziki 
olarak dahi zarar verilmesi anla lmal d r.198 

Bu konuda kesinle mi  bir yarg  karar  örne i u ekildedir: ”San klar n, olu a 
uygun olarak sübutu kabul edilen önceden haz rlad klar  tertibatla ikâyetçilere ait 
bankamatik kartlar n n ATM makinesine s k mas n  sa lay p, yine ATM kabinine 
monte ettikleri, içinde cep telefonu bulunan duvar tipi telefonu aray p, kendisini 
banka görevlisi olarak tan t p kart  iptal edece i bahanesi ile bankamatik kart n n 
ifresini de ö renip, ATM makinesinden ayr lmalar n  müteakip hile ve desiselerle 

ele geçirip ifresini ö rendikleri bankamatik kartlar yla para çekmekten ibaret ey-
lemlerinin 765 Say l  Türk Ceza Kanunu’nun 504/3. (5237 Say l  Türk Ceza Ka-
nunu 244/1) maddesinde yaz l  suçu olu turdu u gözetilmeden, bili im suçu ka-
bul edilerek yaz l  ekilde hüküm kurulmas ,..”199

Sistemin ve madde 244/2’de belirtilen verilerin tahribine ve bozulmas na yol 
açan ilk anda akl m za gelen eylem ekilleri ise unlard r: (Bunlar teknolojinin ge-
li mesi ile çe itlenmektedirler.) Bug-Ware: Yanl  mant k ak  ve program parça-
lar n n uygun olmayan bir ekilde bir araya getirilmesi nedeniyle istemeyerek de 
olsa donan mlara ve verilere zarar verebilirler. Software Bombs: Bir virüs çe idi-
dir. Sisteme girerek verilere çarp p yok ederler. Time Bombs: Belirlenen zamanda 
patlayan ve sistemi tamamen veya k smen bozan programlard r. Rabbits: Bilgisa-
yar virüsüne benzerler ve ço alarak sistemi, verileri bozarlar. 200

Suçun maddi unsuru, bili im sisteminin i leyi inin engellenmesi veya bozulma-
s d r. Engelleme veya bozma eylemlerinin herhangi birinin yap lmas  suç için yeter-
lidir. Engelleme veya bozma d ar dan a  sistemleri kullan larak veya failin bilgisa-

er unsurlar , söz konusu suçun konusunu olu turmaktad r. F krada seçimlik hareketli 
bir suç meydana getirilmi tir. 

 kinci f krada, bu illerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya ku-
rulu una ait bili im sistemi hakk nda i lenmesi hâlinde, verilecek cezan n art r lmas  ön-
görülmü tür. 

 Üçüncü f krada ise, bir ve ikinci f kralarda tan mlanan illerin i lenmesi suretiyle ki inin 
kendisine veya ba kas na yarar sa lamas , ceza yapt r m  alt na al nm t r. Ancak, bu 
f kra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi için, ilin daha a r cezay  gerektiren 
ba ka bir suç olu turmamas  gerekir. Bu bak mdan, ilin örne in doland r c l k, h rs zl k, 
güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu olu turmas  hâlinde, bu f kra hükmüne 
istinaden cezaya hükmedilmeyecektir. Bkz. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/
maddegerekce.doc (22.04.2010)

198 Levent Kurt, s.161
199 Yarg tay 2.C.D. 20.09.2006 tarihli ve 2696-7334 say l  karar
200 Rah an Atasoy, Bilgisayar Suçlar  (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com



Bili im Hukuku

137

yara fiziken temas etmesi yollar yla gerçekle tirilebilir. E er tek bir fiille her iki suç 
da gerçekle mi se bu durumda “fikri içtima ilkesi” gere i cezas  en a r olan eyle-
min cezas  verilir. Bu suça örnek olarak “hacker” faaliyetlerini gösterebiliriz.

244. maddenin ilk f kras ndaki suça ili kin eylemin hukuka ayk r  olmas  gerek-
mektedir. Bu nedenle bir web sitesinin birilerine sürekli hakaret sebebiyle onlar ta-
raf ndan fiziken engellenmesi ilk bak ta suçmu  gibi görünse de hukuka ayk r l k 
unsuru olmad ndan suç de ildir. 

Bu suç için sonucu bilmek ve istemek eklindeki genel kas t yeterlidir.

Kanun’un 244. maddesinin ikinci f kras  “bir bili im sistemindeki verileri bozan, 
yok eden, de i tiren veya eri ilmez k lan, sisteme veri yerle tiren, var olan verileri 
ba ka bir yere gönderen ki i, alt  aydan üç y la kadar hapis cezas  ile cezaland r -
l r” eklinde düzenlenmi tir. Maddenin ilk f kras nda bili im sistemdeki “i leyi ” özne 
al nm ken bu suçta “veri” özne al nmaktad r. Avrupa Siber Suç Sözle mesi’nin 
“veriye müdahale” ba l kl  5. maddesine paralel bir iç hukuk düzenlemesi bu suç 
ile sa lanmaktad r. Veri ile anlat lan, bilgisayardaki her bir program n parçalar  ve 
sistemde bulunan dosyalardaki ses, görüntü, yaz  gibi unsurlard r. Hem mülkiyet 
hakk  ve hem de ki isel bilgiler ve özel ya am korunmaktad r. Suçun maddi unsuru 
verilerin bozulmas , yok edilmesi, de i tirilmesi veya eri ilmez k l nmas  gibi 244/1 
düzenlemesine benzer eylemlerdir. Bunlardan birinin gerçekle mi  olmas  cezalan-
d rma için yeterlidir. Bu f kra uyar nca sisteme veri yerle tirme bir ba ka suçtur. An-
cak burada bilgisayar virüsleri ile ilgili herhangi bir aç kl k bulunmamaktad r. Fakat 
maddeyi hukuken ve teknik olarak do ru bir ekilde yorumlayacak olursak, virüs 
ad  verilen programlar n da sistemin i lemesine engel olucu nitelikte kabul edildik-
lerine göre madde kapsam  içerisinde dü ünülmesi yanl  olmaz. 201 

Yine bu f krada sistemdeki var olan verileri ba ka yere gönderme eylemi de 
ayr  bir suç olarak düzenlenmi tir. Özellikle virüs gönderme eklinde verilerin bo-
zulmas  veya yok olmas  sonucunu olu turan eylemler bu madde kapsam na gi-
ren bir suçtur. Yine fiziki olarak bilgisayara müdahale edilmesi yoluyla bilgisayara 
veya parçalar na yap lan eylemle içindeki verilerin bozulmas  ya da yok edilmesi 
bu suç kapsam na girer. Su veya elektrik faturalar n  bilgisayara girerek de i tiren 
ki ilerin eylemleri veri de i tirme ve veri yerle tirme suçudur. Yarg tay, Üniversite 
Giri  S nav ’nda sistemi de i tirenlere bu suçun cezas n  vermi tir. Fail, devlet he-
sab na çal an bir memursa ceza artt r l r.202

Türk Ceza Kanunu 244. maddede sistemden bir bilgi veya verinin ele geçiril-
mesi suçunun düzenlenmemesi büyük bir eksikliktir. Eski Türk Ceza Kanunu 525/a 

201 Rah an Atasoy Bilgisayar Suçlar  (Bölüm 1), ve Ali Osman Özdilek, nternet ve Hukuk, 
stanbul, 2002, s. 189

202 Y lmaz Yaz c o lu s 277 vd.
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bendinde bu düzenleme vard  ve çok yararl yd . Türk Ceza Kanunu de i tirilirken 
bu düzenleme unutulmu tur. 

Ki iler aras ndaki internet ortam nda e-mail, telefon, chat veya haber gruplar  
arac l yla yap lan haberle menin yahut bir internet web sayfas ndan yap lan ba-
s n ve yay n faaliyetinin birtak m virüsler göndererek ya da sisteme müdahale edi-
lerek engellenmesi veya verilerin eri ilmez k l nmas , Türk Ceza Kanunu 244. mad-
desinin birinci ve ikinci f kralar nda düzenlenen suça bir ba ka örnektir.

Burada önemli bir konu ise web sitesi içindeki bilgilerdir. Ki iler, kendileri hak-
k nda hakaret içeren ya da suçlay c  beyanlar bulunan web sitelerine kar , hare-
kete geçerek kendileri hakk ndaki verileri bozarlarsa veya de i tirirlerse suç i le-
mi  olmazlar. Çünkü bu suç aç s ndan da me ru müdafaa hali hukuka uygunluk 
sebebidir. Bu maddede say lan eylemlerin hukuka ayk r  olmas  cezaland rma için 
gerekli bir artt r. Bu suç için ayr ca suçun manevi unsuru olan genel kas t yani 
eylemi bilme ve isteme gereklidir.

244. maddede fark edilece i gibi sekiz adet suç tipi bulunmaktad r. Bir eylemle 
bu suçlardan birden fazlas  mesela üç tanesi gerçekle ebilir. Bu durumda Ceza 
Hukuku genel teorisine göre, karma suç kapsam nda birden fazla suç olu maz, 
en a r cezas  olan suç olu ur ve cezas  en a r olan suçun cezas  verilir, “her bir 
suç ayr  ayr  i lendi” denerek ayr  cezalar verilmez.203 

Türk Ceza Kanunu 244/2 deki “var olan verileri ba ka yere gönderme” suçu 
e er ki isel bilgiler içeren belgeler ve e-postalar hakk nda de il fikir ve sanat 
eserleri hakk nda ortaya ç km  olursa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 72. 
maddesinde düzenlenen ço altma yoluyla eser sahibinin mali hakk na tecavüz 
ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesindeki haks z rekabet suçlar  birbiri ile 
yar r. Yani bir fiille birden fazla Kanun’a göre cezaland rma olay  do maktad r. 
Yarg tay bir karar  ile, ço altma olay nda Türk Ticaret Kanunu’nun haks z reka-
bet hükümleri de il Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ( imdi yürürlükten kald -
r lm  olan) 3257 say l  Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu’ndaki hükümle-
rin uygulanaca n  söylemekle beraber, henüz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
ile Türk Ceza Kanunu (TCK) aras nda bir tercih yapmam t . Ancak “non bis in 
idem” eklindeki evrensel ceza kural  gere ince ve fikri içtima hükümleri do rul-
tusunda ve dahi Türk Ceza Kanunu madde 5’deki “bu Kanunun genel hükümleri, 
özel ceza kanunlar  ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakk nda da uygulan r” 
hükmü ve 44. maddedeki “i ledi i bir fiil ile birden fazla farkl  suçun olu mas na 
sebebiyet veren ki i, bunlardan en a r cezay  gerektiren suçtan dolay  ceza-
land r l r” hükmü gere ince sorun çözümü kolayd r. Sonuç olarak hangi Kanun-
daki ceza maddesi daha a r ise o madde gere ince ceza verilir. Her bir suç 
için ayr  cezalar verilmez. 

203 Levent Kurt, s.173.
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Türk Ceza Kanunu 244. maddenin üçüncü f kras  “bu fiillerin bir banka veya 
kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulu una ait bili im sistemi üzerinde 
i lenmesi halinde, verilecek ceza yar  oran nda art r l r” demektedir. Bu düzenleme 
a rla t r c  bir artt r. Türk Ceza Kanunu 244. maddedeki ilk iki f krada say lan; bir 
bili im sisteminin i leyi ini engelleme veya bozma eylemleri ile bir bili im sistemin-
deki verileri bozma, yok etme, de i tirme veya eri ilmez k lma, sisteme veri yerle -
tirme yahut var olan verileri ba ka bir yere gönderme eylemleri; banka, kredi, kamu 
kurumu veya kurulu unun bili im sisteminde gerçekle mi se ceza yar  oran nda 
artt r lmaktad r. Banka hesaplar na girerek miktarlar  de i tirenlerin, nüfus müdür-
lü ü ya da üniversite kay tlar na girerek kay tlar  de i tirenlerin eylemleri veri de-
i tirme ve veri yerle tirme suçunun a rla t r lm  halidir.

244. maddenin dördüncü f kras nda “Yukar daki f kralarda tan mlanan fiillerin i -
lenmesi suretiyle ki inin kendisinin veya ba kas n n yarar na haks z bir ç kar sa -
lamas n n ba ka bir suç olu turmamas  halinde, iki y ldan alt  y la kadar hapis ve 
be  bin güne kadar adli para cezas na hükmolunur” düzenlemesi vard r. Bu hü-
küm suçun a rla t r lm  ekilde cezaland r lmas n  sa lamaktad r. Türk Ceza Ka-
nunu 244. maddedeki ilk iki f krada say lan; bir bili im sisteminin i leyi ini engel-
leme veya bozma eylemleri ile bir bili im sistemindeki verileri bozma, yok etme, 
de i tirme veya eri ilmez k lma, sisteme veri yerle tirme yahut var olan verileri 
ba ka bir yere gönderme eylemleri sonucu; fail ya da bir ba kas  yarar na haks z 
bir ç kar sa lanm sa ceza artt r lmaktad r. Ancak burada “bu eylemlerin bir ba ka 
suç olu turma” istisnas  bulunmaktad r. lgili maddenin gerekçesine bakt m zda, 
e er eylem doland r c l k, zimmet, güveni kötüye kullanma veya h rs zl k suçu ola-
rak kabul ediliyorsa o zaman Türk Ceza Kanunu 244/4’e göre cezaland rma de il 
di er suçlara göre cezaland rma gerçekle ecektir.

Bili im alan nda önceki Türk Ceza Kanunu (TCK) (765 Say l ) dönemine 
ili kin baz  Yarg tay kararlar  da u ekildedir204:

“765 s. Türk Ceza Kanunu madde 525/b San k Ayhan Biçer’in, sahte isimlerle 
açt rd  banka hesaplar na, mü terilerin ifre ve gizli bilgilerini ö renerek, inter-
net bankac l  hizmeti yoluyla yak nanlar N. G. ve H. N. .’in hesaplar ndan para 
havale etmesi eylemlerinin Türk Ceza Kanunu 525/b-2. maddesinde düzenlenen 
suçlar  olu turdu u gözetilmeden yaz l  biçimde hüküm kurulmas ,205”

“Emekli Sand  Genel Müdürlü ü’nün resmi reçetelerde öngörülen ilaç doz uy-
gulamalar n n takibi için bilgisayara i ledi i verileri yan ltmak amac  ile eczac  olan 
san n, K. T., T. D., . A., A. A., N. A. ve H.H. M. isimli hastalar n reçetelerine ya-
z lan baz  ilaç ve t bbi malzeme miktarlar n  kat lan kurumun bilgisayardaki reçete 

204 Bkz. Sinan Esen, Anlat ml  çtihatl  Malvarl na Kar  Suçlar, Belgelerde Sahtecilik, Bi-
li im Alan nda Suçlar, Adalet yay nlar , 2007, sf. 637-638.

205 6.CD 23.2.2004 6249/1797
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bilgileri bölümüne fazla girdi i ve bu ekilde bilgisayardan onay al nmas  suretiyle 
önerilen ilaç ve malzemenin daha k sa zamanda sat lmas na olanak sa layarak 
haks z ç kar sa lad n n anla lmas  kar s nda; an lan reçetelere ili kin eylemin 
Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2 ve 80.maddelerinde yaz l  suçu olu turdu u dü-
ünülmeden yaz k ekilde uygulama yap lmas ,206”

“ San klar n internet üzerinden ele geçirdikleri kredi kart  bilgilerini kullanarak 
sanal ortamda al veri  yapm  gibi kart sahiplerinin hesaplar ndan kendi hesapla-
r na para aktarmalar ndan ibaret eylemlerinde, kart ma durlar  veya bir ba kas  ile 
görü erek bu ki ileri hile ve desise yoluyla yan ltma ve kand rmalar n n söz konusu 
olmad , ah slar n ki iliklerinin kredi kart  numaras ndan ibaret olup, tüm i lemle-
rin sanal ortamda gerçekle ti i olu a uygun ekilde kabul edilmi  olmas na göre, 
olayda doland r c l k suçunun unsurlar n n bulunmad , eylemin teselsül eden bi-
li im suçu oldu u ve Türk Ceza Kanunu.’nun 525/b-2 ve 80. maddeleri uyar nca 
cezaland r lmalar  gerekti i gözetil meden yazd  ekilde hüküm kurulmas ,207”

“ ikayetçilerin internet bankac l nda kulland klar  ifreleri ki isel bilgisayarlar na 
internet arac l  ile girerek ö renen san klar n, muhatap bankay  arayarak ifre-
leri de i tirdikten soma ikayetçilerin hesaplar nda bulunan paralar  daha önceden 
sahte kimlik kullanarak açt rd klar  banka hesaplar na ve döviz bürolar n n hesapla-
r na göndererek almak eklindeki eylemlerinin Türk Ceza Kanunu. 525/b-2. madde 
ve bendi kapsam nda ol du u gözetilmeden yaz k ekilde Türk Ceza Kanunu’nun 
79.maddesi delaletiyle ayn  yasar m 504/3. maddesi uyar nca ceza tayini208”

“Kullan c s n n bilgisayarda i lem yapmas n  sa layan verileri kendine haks z 
ç kar sa layacak biçimde de i tiren san n eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 
525/b-l maddesinde yaz l  cezalar n üst s n r  itibariyle, ayn  kanunun 102/3-104/2 
maddeleri kapsam nda kald  dikkate al nmadan, yaz l  ekilde karar verilmesi”209 

Banka ve kredi kartlar na ili kin suçlar:

Türk Ceza Kanunu’nda bili im suçlar  düzenlenirken bu bölüme 245. madde ile 
“banka ve kredi kartlar n n kötüye kullan lmas ” ba l  alt nda suç ve cezas  ek-
lenmi tir. Bu suç bugünkü uygulamas  itibar yla bili im sistemleri kullan larak yap l-
d ndan çal maya dâhil edilmi tir. Bu maddenin metninde bili im sistemleri kul-
lan lmas  suçun unsurlar  aras nda say lmam  ve bili im sistemi ibaresi madde 
metninde koyulmam t r. Fakat, suç daha çok ulusal veya uluslararas  ki i ve grup-
lar n; bili im sistemleri kullanarak, çe itli ki i ve kurulu lar n bili im sistemlerine gir-
mesi sonucu kredi kart  veya banka bilgilerinin ele geçirilmesi ile ba lamaktad r. Bu 
bilgiler kategorize edildikten sonra ya banka ve kredi kartlar  sahte olarak olu tu-

206 6.CD 30.1.2004 6583/771
207 2.CD 24.08.2004 7232/6291
208 ll.CD 13.10.2004 8148/7345
209 6.CD 15.10.2002 8246/117112
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rulmakta ve bu kartlarla al veri  yap lmakta veya ATM’lerden para çekilmektedir. 
Tüm Dünya’da çok s k rastlanan bu suçla ilgili madde metni u ekildedir. 

“Madde 245 - (De i ik madde: 29/06/2005-5377 S.K./27.mad) 

(1) Ba kas na ait bir banka veya kredi kart n , her ne suretle olursa olsun ele ge-
çiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kart n kendisine veril-
mesi gereken ki inin r zas  olmaks z n bunu kullanarak veya kulland rtarak ken-
disine veya ba kas na yarar sa larsa, üç y ldan alt  y la kadar hapis ve be bin 
güne kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r. 

(2) Ba kalar na ait banka hesaplar yla ili kilendirilerek sahte banka veya kredi kart  
üreten, satan, devreden, sat n alan veya kabul eden ki i üç y ldan yedi y la ka-
dar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r.

(3) Sahte olu turulan veya üzerinde sahtecilik yap lan bir banka veya kredi kar-
t n  kullanmak suretiyle kendisine veya ba kas na yarar sa layan ki i, fiil daha 
a r cezay  gerektiren ba ka bir suç olu turmad  takdirde, dört y ldan sekiz 
y la kadar hapis ve be bin güne kadar adlî para cezas  ile cezaland r l r. 

(4) Birinci f krada yer alan suçun; 
a) Haklar nda ayr l k karar  verilmemi  e lerden birinin, 
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay n h s mlar ndan birinin veya 

evlat edinen veya evlâtl n, 
c) Ayn  konutta beraber ya ayan karde lerden birinin, Zarar na olarak i len-

mesi hâlinde, ilgili akraba hakk nda 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 u ekildedir: Madde 245.– Madde, 
banka veya kredi kartlar n n hukuka ayk r  olarak kullan lmas  suretiyle bankalar n veya 
kredi sahiplerinin zarara sokulmas n , bu yolla ç kar sa lanmas n  önlemek ve failleri ce-
zaland rmak amac yla kaleme al nm t r.

 Banka kart , bankan n kurdu u sisteme hukuka uygun olarak girmeyi sa lamaktad r. Bu 
kart, saptanan ve kart sahibince bilinen bir numara marifetiyle, banka görevlisinin yar-
d m  olmadan, kart sahibinin kendi hesab ndan para çekmesini sa lamaktad r.

 Kredi kartlar  ise, banka ile kendisine kart verilen ki i aras nda yap lm  bir sözle me 
gere ince, ki inin bankan n belirli ko ullarla sa lad  kredi olana n  kullanmas n  sa -
layan araçt r.

 te bu kartlar n kötüye kullan lmalar , söz konusu maddede suç olarak tan mlanm t r. 
 Maddeye göre, a a daki ekillerde gerçekle tirilen hareketler bu suçu olu turmakta-

d r:
1. Ba kas na ait bir banka veya kredi kart n n, her ne suretle olursa olsun ele geçiril-

mesinden sonra, sahibinin r zas  bulunmaks z n kullan lmas  veya kulland rtt r lmas  
ve bu suretle failin kendisine veya ba kas na haks z yarar sa lamas .

2. Ayn  ilin, ayn  ko ullarla sahibine verilmesi gereken bir banka veya kredi kart n n 
bunu elinde bulunduran kimse taraf ndan kullan lmas  veya kulland rtt r lmas ; söz 
gelimi kart  sahibine vermekle görevli banka memurunun kart  kendi veya ba kas  
yarar na kullanmas .
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Bu suçta belirtilen “banka kart ” ifadesi ile belirtilen kart; bankalar n mü terile-
rine, kart hamilinin do rudan bankadaki vadesiz hesab na ba l  olarak verdikleri 
kartlard r211. Bu kartlar, hamiline, havale, EFT, para yat rma ve çekme, döviz alma 
ve satma, hisse senedi alma ve satma ve fon i lemleri gibi i lemleri söz konusu 
banka hesab n  kullanarak ve banka hesab na ve paras na ba ml  olarak ATM 
cihazlar ndan i lem yapmaya imkan verir. “Kredi kart ” ise; banka veya kredi kuru-
lu lar  taraf ndan verilen, ilgili banka veya kredi kurulu unda hesab  varsa banka 
kart nda belirtilen tüm i lemleri yapabilen ve buna ek olarak kendisine tahsis edil-
mi  kredi limiti içinde nakit kredi ve al veri  kredisi ile kredi kullanmaya ve para 
çekip al veri  yapmaya imkan verir. Bir ba ka tan ma göre de kredi kart , ban-
kalar n ve baz  finansman kurulu lar n n mü terilerine verdi i, anla mal  POS ci-
haz  bulunan al veri  noktalar nda ödeme amaçl  veya banka ATM’lerinden na-
kit avans çekmek amaçl  kullan labilen, yap lan harcamalar n ayl k olarak bankaya 
tek seferde ya da taksitlerle ödenmek zorunda olundu u, nakit paraya alternatif 
bir ödeme arac d r212.

Öngörülen bu suçla kredi kart  sahibi, banka, kredi kurulu u veya bunlar  sigorta 
eden sigorta kurulu unun zarar na haks z menfaat sa layan ki ilerin söz konusu fi-
illerinin ve ça da  teknolojinin insana sundu u bili im sistemlerinin mala kar  suç-
lar n i lemesinde kullan lmas n n önlenmesi amaçlanmaktad r. Bu suçla mülkiyet 
hakk  korunurken; daha çok internet veya bilgisayar sistemleri kullan larak h rs z-
l k, inanc  kötüye kullanma ve doland r c l k cezaland r lmaktad r.213

Bu konumda kar m za “bilgisayar doland r c l ” tabiri ç kmaktad r. Sisteme 
yanl  veya eksik bilgiler verilmek sureti ile faile yarar sa layacak ekilde veriler 
elde edilmek üzere giri ilen eylemlere bilgisayar doland r c l  denilmektedir. An-
cak bilgisayarlar insanlar gibi irade sahibi olu umlar olmad klar ndan, iradesi etki-
lenip, hile, yalan ve desise ile yan lt lamayacaklar ndan bu eylemler klasik dolan-
d r c l k cürümünün unsurlar n  olu turmazlar.214 

Bu suçlar Eski Ceza Kanunu’ndaki 525/b-2 maddesi ile “bilgileri otomatik i leme 
tabi tutmu  bir sistemi kullanarak kendisi veya ba kas  lehine hukuka ayk r  yarar 

 Asl nda h rs zl k, doland r c l k, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlar n n ratio 
legis’lerinin tümünü de içeren bu illerin, duraksamalar  ve içtihat farkl l klar n  önlemek 
amac yla, ba ms z suç hâline getirilmeleri uygun görülmü tür.

 Maddenin ikinci f kras na göre; birinci f krada belirtilen illerin, olu turulmu  sahte bir 
banka veya kredi kart n  kullanmak suretiyle i len mesi, daha a r ceza ile cezaland -
r lmay  gerektirmektedir. Ancak, bu f kra hükmüne istinaden cezaya hükmedilebilmesi 
için, ilin daha a r cezay  gerektiren ba ka bir suç olu turmamas  gerekir. http://www.
ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/maddegerekce.doc (22.04.2010)

211 http://www.bkm.com.tr/pano/arsiv/2004_01.pdf (23.04.2010)
212 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)
213 Y lmaz Yaz c o lu, Bilgisayar Suçlar , stanbul, 1997, s 268 vd.
214 Rah an Atasoy, Bilgisayar Suçlar  (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com
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sa lama” suçuna benzemektedir. Eski Kanun zaman nda bu suçlar o kadar çok 
i lenmi tir ki bu suçun yayg nla mas n  önlemek için yeni Türk Ceza Kanunu’nda 
kredi kart  sahtekârl na özgü olarak geli tirilmi  bir metinle 245. madde düzen-
lenmi tir.

Bu suç, ilgili maddeye bak ld nda mutlaka “sahte” veya “düzgün” bir banka 
veya kredi kart  kullanmay  art ko maktad r. Ancak bu suç ile benzer olan banka 
veya kredi kart  kullanmadan ki ilerin hesap numaralar n  veya ifrelerini ö ren-
mek yoluyla hesaplar ndan para çekilmesine veya internetten banka ve kredi kart 
numaralar n  ö renerek al veri  yap lmas na Türk Ceza Kanunu m. 245 uygulan-
mayacak, bunlara 142/2. maddedeki h rs zl k ve 158. maddedeki doland r c l k hü-
kümleri uygulanacakt r. 

Bu suçlarda kart sahibinin izin vermesi veya r za göstermesi hukuka uygunluk 
sebebidir. Di er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun hükmünü icra, yetkili merciin 
emrini ifa, me ru müdafaa, zt rar (zor durumda kalma hali) ve bir hakk n kullan l-
mas  olarak say labilir. Bu nedenlerin varl  halinde suç olu maz. 

Bu suç, te ebbüse elveri lidir ve eylem bitmemi se bile fail cezaland r l r. Bu 
suç için failin suç i leme yönündeki genel kast  aran r. Yanl l k istisnad r.215

Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesi kapsam nda verilen mahkeme ka-
rarlar na ili kin baz  Yarg tay kararlar  örnek te kili bak m ndan a a da su-
nulmaktad r216.

“San klar n; devredece inden bahisle gazeteye ilan veren bir seyahat firma-
s na giderek sat n alacaklar n  söyleyip mü teri portföylerini inceledikleri, daha ön-
ceki tarihlerde bu irket ile seyahat eden ma dur H. A.’ya ait kimlik ve kredi kart  
bilgilerinin fotokopisini al p bilgisayar ve parçalar  satan ikayetçi G. D.’e 5.500.
YTL’lik bilgisayar ve monitör sipari i verdikleri, daha soma i yerine telefon ede-
rek ödemeyi mail order yöntemiyle yapacaklar n  bildirip H. A.’ya ait kredi kart  bil-
gilerini verdikleri, sat c  G.’ n n ise bu bilgileri kullanarak bili im sitemini kullan p 
kredi kart  hesab ndan sat  bedelini acenteli ini yapt  firman n merkez hesap-
lar na otomatik i lemle aktar lmas n  sa lad klar , ikayetçi G.’ n n paran n hesap-
lar na geçi inden sonra da sipari  edilen mallar  san klar n gönderdikleri ve özel 
oförleri oldu unu belirttikleri ki iye teslim etti i olayda; sat lan mal n bedeli mail 

order i lemi ile an nda sat c n n hesab na geçti i için ikayetçi G.’n n zarar n n bu-
lunmad  hileli davran larla bir ki inin kand r larak haks z ç kar sa lanmas  do-
land r c l k suçunun yasal unsuru olup, bir makinenin ya da bili im sisteminin kan-
d r lmas ndan söz edilemeyece i cihetle: bili im sistemi kullan larak doland r c l k 
suçunun i lenebilmesi için failin, bili im sistemini kullanarak bir ki iyi kand rma su-

215 Y lmaz Yaz c o lu, Bilgisayar Suçlar , stanbul, 1997, s 270 vd.
216 Sinan Esen, s. 651-666.
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retiyle kendisine veya bir ba kas na ç kar sa lamas  zorunlu oldu undan olayda 
bu suçun yasal unsurlar n n olu mad , 5464 Say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kart-
lar  Kanun’un 3/e maddesi uyar nca “Kredi kart n n, nakit kullan m  gerekmeksi-
zin mal ve hizmet al m  veya nakit çekme olana  sa layan bas l  kart  veya fiziki 
varl  bulunmayan kart numaras n ” iade etmesi kar s nda kredi kart  bilgilerin-
den yararlanarak menfaat sa lanmas n n kredi kart  gibi de erlendirilmesi gerek-
ti inden, san klar n eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 245/1. maddesinde yaz l  
banka ve kredi kartlar n n kötüye kullan lmas  suçunu olu turaca  gözetilmeden, 
yazd  ekilde unsurlar  yönünden olu mayan bili im sistemi kullanarak doland r -
c l k suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi217”

“San klar n, Banca Intesa S.P.A. Milano Italy isimli yabanc  bankadaki 4160 **** 
**** 4544 numaral  hesaba ait kredi kart n n manyetik erit bilgilerinin kodlanmas  su-
retiyle tamamen sahte olarak üretilmi , d nda Hasan S… ismi yaz l  Card Finans 
Gold (VISA) ve American Express Akbank kredi kartlar n , üç ayr  i yerinden k sa za-
man dilimlerinde yapt klar  al  veri lerde kulland klar n n anla p kabul edilmesi kar-

s nda; Yarg tay Ceza Genel Kurulu’nun 29.05.2001 tarih ve 6/106-111 say l  içtiha-
d nda da aç kland  üzere, mal ve hizmet al m  bedellerinin sözle meler gere i üye 
i yerine ödeyen Türk Bankalar n n bu i lemlerde arac l k yapt klar , dava konusu ola-
y n arz etti i özellik itibariyle suçtan kart hamili, üye i yeri, arac  banka ve kart  ç ka-
ran yabana banka veya kuru mun zarar görme ihtimalinin bulundu u, somut olayda, 
kart  ç karan yabanc  bankan n zarar görmesi nedeniyle ayn  hesapla ili kilendirilen 
iki kartla k sa zaman aral nda de i ik üye i yerlerinden al  veri  yap larak yarar 
sa lanmas nda üye i yerleri ve ödemeyi yapan Türk Bankalar n n farkl  olmas n n 
eylemin zincirleme suç olmas  niteli ini etkilemeyece i, yenilenen kas tlarla i lenme-
di i anla lan suçtan dolay  ceza n n teselsül nedeniyle art r lmas  gerekti i gözetil-
meden her bir üye i yerine kar  i lenen eylem ba ms z suç kabul edilerek yazd  
ekilde hükümler kurulmas  suretiyle fazla ceza tayin218,”

“Hükümlü Tar k P…’ n, hükmü temyiz eden kat lan banka mü terilerine ait 
kredi kartlar ndaki bilgileri kopyalamak suretiyle sahte olarak üretti i kartlar  kul-
lanarak banka zarar na ve kendi yarar na menfaat sa lad  iddia ve kabul olun-
mas  kar s nda; fiilin, 01.06.2005 tarihinde yürürlü e giren 5237 Sayd  Türk Ceza 
Kanunu’nun 245. maddesinde tan mlanan “banka veya kredi kartlar n n kötüye 
kullan lmas ’’ suçunu olu turdu u gözetilmede, 5252 Say l  Yasan n 9. maddesi 
hükmü do rultusunda kar la t rman n an lan madde yerine 158/1-f maddesi na-
zara al narak yap lmas 219”

“San k A. E.’nin, annesinin ölümünden sonra onun ad na Ba -Kur Genel Mü-
dürlü ü taraf ndan Türkiye Halk Bankas  Nev ehir ubesi’ndeki hesab na yat r lan 

217 Yarg tay 2.CD 23.07.20072782/5370
218 Yarg tay 11. CD 16.07.2007 891/5069
219 Yarg tay 2.CD 1.5.2007 9046/2945
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65.000.000 lira maa m bankamatik kart  de bankomattan çekti inin anla lmas  
kar s nda; eyleminin suç ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 765 say l  Türk Ceza 
Kanunu 525/b-2. (5237 say l  TCK 245/1.) maddesinde öngörülen bili im suçunu 
olu turdu u gözetilmeden yazd  ekilde hüküm kurulmas , yasaya ayk r 220,”

“San k M. B.’nin ma durlara ait banka veya kredi kartlar m “reader” denilen bir 
cihaz  kullanarak kopyalay p satmaktan ibaret eyleminin Türk Ceza Kanunu 245/2. 
maddesinde düzenlenen sahte kredi kart  üretmek suçunu olu turdu u gözetilme-
den yaz l  ekilde hüküm kurulmas 221”

“San n, ikayetçiler E. Y. ve A. K.’in i yerinden yapt  al veri lerde kullan-
d  manyetik eridi Cartasi S.P.A. Rome taly bankas na ait kart bilgisinin kodlan-
d  S. A. ad na düzenlenmi  suça konu 4539 …4371 7930 ve 453…8481 numa-
ral  sahte kredi kartlar n n ayn  hesaba m , yoksa farkl  hesaplara m  ait oldu u 
ara t r l p, ayn  hesaba ait oldu unun anla lmas  halinde; al  veri  yap  lan üye i -
yerleri ile ödemeyi yapan Türk Bankalar n n farkl  olmas n n eylemlerin zincirleme 
suç olmas  niteli ini etkilemeyece i, yenilenen kas tla i lenmedi i anla lan fiille-
rin Türk Ceza Kanunu 245/3 ve 43/1. maddelerine uygun teselsül eden tek suçu 
olu turaca  gözetilmeden, her bir i ye rine kar  i lenen fullerin ba ms z suçlan 
olu turdu u kabul edilerek yaz l  ekilde fazla ceza tayini222”

Banka ve kredi kartlar na dair suçlarla ilgili önceki Türk Ceza Kanunu (765 
Say l  TCK) dönemine ili kin baz  Yarg tay kararlar  da u ekildedir 

765 s. Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 504,525/b-2 “Yap  Kredi Bankas  
taraf ndan mudisi R. G.’ ye kurye irketi arac l yla gönderden kredi kart n n, ir-
ket çal an  san k taraf ndan yerine teslim edilmeyerek al n p al veri lerde kulla-
n ld  mahkemece kabul edilmi  olmas na göre, ayr nt lar  Ceza Genel Kurulu’nun 
12.12.2000 gün ve 2000/6-2000/243 sayd  karar nda aç kland  üzere doland r c -
l k fiiline konu zarar n, kredi kart n n al veri lerde pos cihaz n dan geçirilerek banka 
arac  k l nmak suretiyle gerçekle tirdi i ve eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 504/3. 
madde ve f kras nda yer alan suçu olu turdu u gözetilmeden, ayn  yasar m 510. 
maddesi uygulanmak suretiyle san n mahkûmiyetine hükmolunmas ”223 

“Kat lan Yap  Kredi Bankas n n tüm elektronik ihtiyaçlar n  kar lamak üzere fa-
aliyet gösteren, bankan n yönetim ve denetimine sahip oldu u “B LPA Bilgi lem 
ve Pazarlama A. .” de analist olarak görev yapan san n, kredi kartlar  sistem-
leri konusuyla ilgili serviste 1997 y l n n ubat ay ndan 1999 A ustos ay na ka-
dar toplam 69 mü terinin kredi kart  numara ve ifrelerini ele geçirerek bu bilgileri 

220 Yarg tay 2.CD 12.03.20078843/1582
221 Yarg tay 2.21.02.2007 7420/1026
222 Yarg tay 2.CD. 16.11.2006 5676-9190
223 Yarg tay 2.CD 4.3.2004 12425/1581
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evinde ele geçirilen, para çekme eylemlerinde kullan lan bo  manyetik bantl  be-
yaz kartlara yüklemesi i leminde kullan lan “ENCODER” isimdi cihaz vas tas yla 
bo  beyaz kartlar üzerindeki manyetik erit üzerine kopyalayarak, bu kartlarla de-
i ik zamanlarda farkl  ATM cihazlar ndan para çekmesi eklinde olu an eylemle-

rinde gerçek kredi kart  sahiplerine yönelen bir hile ve desiseden söz edemeyece i, 
san n eyleminin bir bütün halinde Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2, 80 maddele-
rinde öngörülen zincirleme bili im suçunu olu turdu u gözetilmeden suçun nitele-
mesinde hata sonucu yaz l  ekilde karar verilmesi224,”

“Somut olayda; san n manyetik eridi Sümerbank Anonim irketine ait kart 
bilgisinin kodland  sahte al veri  ve kredi kartlar n  kendi i yerinde bulunan dört 
bankaya ait P.O.S cihazlar ndan birkaç gün içinde geçirdi i ve al veri  yap lma-
d  halde yap lm  gibi gerçe e ayk r  bir biçimde üretilen sliplerin bedellerini ban-
kalardan tahsil etti i, olu a uygun ekilde anla lmas na göre, i yeri sahibi san n 
eyleminin bir bütün halinde Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2, 80 maddesinde ön-
görülen suçu olu turdu u gözetilmeden, eylemin doland r c l k suçu olarak kabulü 
ve yaz l  ekilde hüküm kurulmas 225”

“San klar n internet üzerinden ele geçirdikleri kredi kart  bilgilerini kullanarak sa-
nal ortamda al veri  yapm  gibi kart sahiplerinin hesaplar ndan kendi hesaplar na 
para aktarmalar ndan ibaret eylemlerinde, kart ma durlar  veya bir ba kas  ile gö-
rü erek bu ki ileri hile ve desise yoluyla yan ltma ve kand rmalar n n söz konusu 
olmad , ah slar n ki iliklerinin kredi kart  numaras ndan ibaret olup, tüm i lemle-
rin sanal ortamda gerçekle ti i olu a uygun ekilde kabul edilmi  olmas na göre, 
olayda doland r c l k suçunun unsurlar n n bulunmad , eylemin teselsül eden bi-
li im suçu oldu u ve Türk Ceza Kanunu’nun 525/b-2 ve 80. maddeleri uyar nca 
cezaland r lmalar  gerekti i gözetilmeden yazd  ekilde hüküm kurulmas 226 “

“San klar n sahte isim vermek ve Laurie Cosmetic Firmas  ortaklar na ait oldu-
unu söyleyerek Garanti ve HSBC Bankalar  taraf ndan verilen iki adet kredi kart  

numaras n  bildirerek internet arac l  de müdahil irketten bilgisayar yedek parça 
sipari i verdikleri ve irkete giderek görü tükleri, bu suretle mallar n teslimini sa la-
y p haks z kazanç temin ettikleri, eylemlerinin bankalar  vas ta k larak doland r c -
l k suçunu olu turdu u gözetilmeden olayda uygulama imkân  bulunmayan CGK. 
karar ndan da bahisle yaz l  ekilde hüküm kurulmas ”227

“San n, manyetik eridi American Express irketine ait kart bilgisinin kodlan-
d  hamili Mr. B. J. Weds olan 3793 4939 5701 019 nolu C. S. ad n  ta yan sahte 
kredi kart n  kullan p 3.7.2003 tarihinde be  üye i yerinden al veri  ederek haks z 
menfaat temin etti i anla l p kabul edilmesine göre; Yarg tay Ceza Genel Kurulu-

224 Yarg tay 2.CD 1.4.2004 13869/2773
225 Yarg tay 2 .CD 21.02.2007 7420/1026
226 Yarg tay 2.CD 25.8.2004 7232/6291
227 Yarg tay 2.CD 22.9.2003 10923/5972
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nun 29.5.2001 tarih ve 6/106-111 sayd  içtihad nda da aç kland  üzere, mal ve 
hizmet al m  bedellerinin sözle meler gere i üye i yerine ödeyen Türk bankalar -
n n bu i lemlerde arac l k yapt klar , dava konusu olay n arz etti i özellik itibariyle 
suçtan kart hamili, üye i yeri, ar c  banka ve kart  ç karan yabanc  banka veya ku-
rumun zarar görme ihtimalinin bulundu u, ayn  kartla de i ik üye i yerinden al -
veri  yap larak haks z kazanç edinilmesi fiilinde de ayn  durumun söz konusu ol-
du u, sahte kredi kart yla al veri  yap lan üye i yerlerinin farkl  olmas n n eylemin 
zincirleme suç olma niteli ini etkilemeyece i, yenilenen kastlarla i lenmedi i an-
la lan fiilden dolay  Türk Ceza Kanunu’nun 80. maddesinin uygulanarak cezan n 
artt r lmas  ve suçun i lenmesindeki özellikler kast n yo unlu u al veri  say s , 
dosya kapsam  dikkate al narak alt s n rdan uzakla lmak suretiyle ceza tayini ge-
rekirken, hile ve desisenin yöneltildi i üye i yerlerinin say s  ve farkl  olmas ndan 
hareketle her birine kar  i lenen fiil ba ms z suç kabul edilerek yazd  ekilde hü-
küm kurulmas  suretiyle fazla ceza tayini228”

“Herhangi bir ki iyle gerek do rudan, gerekse dolayl  olarak muhatap olma-
dan, çal nt  kredi kartlar n  sözle me gere i i  yerinde bulundurdu u pos cihaz n-
dan geçirip bilgileri otomatik i leme tabi tutulmu  off-line sisteminden yararlana-
rak kredi kart  hesaplar ndan, kendi hesab na para aktaran san n eyleminin Türk 
Ceza Kanunu’nun 525/b-2.maddesinde yaz l  suçu olu turdu u gözetilmeden ya-
z l  ekilde hüküm kurulmas 229”

Türk Ceza Kanunu’daki (TCK) Bili im Suçlar na li kin Ortak Konular:

Türk Ceza Kanunu’nun 246. maddesinde “bu bölümde yer alan suçlar n i -
lenmesi suretiyle yarar na haks z menfaat sa lanan tüzel ki iler hakk nda bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine ba vurulur” düzenlemesi yer almaktad r.

Türk Ceza Kanunu’nun 60. maddesinde “tüzel ki ilere özgü güvenlik tedbirleri” 
olarak iki hal belirlenmi tir. 

Bunlardan ilkinde, bir kamu kurumunun verdi i izne dayal  olarak faaliyette 
bulunan özel hukuk tüzel ki isinin organ veya temsilcilerinin i tirakiyle ve bu iznin 
verdi i yetkinin kötüye kullan lmas  suretiyle tüzel ki i yarar na i lenen kas tl  suç-
lardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir. kinci güvenlik tedbiri, müsa-
deredir. Maddeye göre, müsadere hükümleri, yarar na i lenen suçlarda özel hu-
kuk tüzel ki ileri hakk nda da uygulan r.

E er tüzel ki ilere özgü güvenlik tedbiri uygulanmas , tüzel ki i için, i lenen fi-
ile nazaran daha a r sonuçlar ortaya ç karabilecek durumda ise, hâkim bu ted-
birlere hükmetmeyebilir.

228 Yarg tay 2.CD 5.7.2004 5337/6881
229 Yarg tay 6.CD 21.5.2001 7716/8463
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Bili im suçlar  ikâyete ba l  de ildir. Bu yüzden suçun ö renilmesi sonucu 
savc l k re’sen harekete geçmek zorundad r. Ö renme birinin ikâyeti, ihbar  veya 
savc l n bizzat duymas  ekillerinde olabilir.

2.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki Bilişim Suçları ve Düzenlemeleri

Bu Kanunda bilgisayar programlar na ili kin telif hakk  suçlar  ve hukuka ay-
k r  hareketler özel olarak düzenlendi i gibi internet arac l  ile telif haklar na ay-
k r  fiiller de kapsanm t r. Kanuna göre, bilgisayar programlar , web sayfalar  da-
hil olmak üzere her türlü fikir ve sanat eserlerini izinsiz olarak kullanan, ço altan, 
i leyen, bilgisayar programlar n  koruyan ayg tlar  geçersiz k lan teknik araçlar  bu-
lunduran, da tan ve bu tip eser ve programlar  izinsiz olarak yay nlayanlar; dur-
durma, maddi ve manevi tazminatlar n yan  s ra 71, 72, 73 ve 80. maddelere göre, 
iki y ldan alt  y la kadar hapis ve on milyardan yüz elli milyar liraya kadar para ce-
zas  ile cezaland r l rlar.

Bu Kanunda sorumluluk özel olarak düzenlenmi tir. Buna göre suçun i lenme-
sine mani olamayan i letme sahibi veya müdürü ve her ne surette olursa olsun 
i letmeyi fiilen idare eden kimse de cezaland r l r. Bu hukuka ayk r  fiillerden do-
lay  masraf ve para cezas ndan tüzel ki i de sorumludur. Kanun’un internet üze-
rindeki çe itli durumlara uygulan  a a da Fikri Haklar bölümünde ayr nt lar yla 
görülecektir.

B. TÜRK CEZA KANUNU VE DİĞER BAZI ÖZEL KANUNLARDAKİ 
İNTERNET YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLAR

1. Türk Ceza Kanunu (TCK)

Haberle me Özgürlü üne li kin Suçlar:

2004 y l nda ç kar lan yeni Türk Ceza Kanunu ile “Haberle menin Gizlili ini h-
lal” ba l  alt nda 132. madde ile u hüküm getirilmi tir.

(1) Ki iler aras ndaki haberle menin gizlili ini ihlal eden kimse, alt  aydan iki y la 
kadar hapis veya adli para cezas  ile cezaland r l r. Bu gizlilik ihlali haberle me 
içeriklerinin kayd  suretiyle gerçekle irse, bir y ldan üç y la kadar hapis ceza-
s na hükmolunur.

(2) Ki iler aras ndaki haberle me içeriklerini hukuka ayk r  olarak if a eden kimse, 
bir y ldan üç y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r.

(3) Kendisiyle yap lan haberle melerin içeri ini di er taraf n r zas  olmaks z n ale-
nen if a eden ki i, alt  aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas  ile ce-
zaland r l r.
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(4) Ki iler aras ndaki haberle melerin içeri inin bas n ve yay n yolu ile yay nlan-
mas  halinde, ceza yar  oran nda art r l r.

Bu düzenleme sonucu internet ortam  ve di er bili im sistemleri dâhil olmak 
üzere tüm biçimlerde ve yollarda haberle menin gizlili ini ihlal eden, bunlar n içe-
ri ini kaydeden, aç klayan ki iler suç i lemi  olurlar. Buradaki haberle me ibare-
sinden; her tür haber, dü ünce ve bilgi aktar m  anla l r. Haberle me yaz  ile ola-
bilece i gibi resim, video ya da i aret dili olabilir. te bu haberle menin bilerek ve 
isteyerek kas tla ö renilmi  olmas  “gizlili i ihlal” suçunu gerçekle tirir. 

Maddedeki ikinci düzenleme, haberle menin içeri ini kaydetmedir. Kaydetme, 
foto rafla, dijital kopyalama ile veya video gibi çe itli yollarla olabilir.

Haberle menin if a edilmesi yani ba kalar na duyurulmas , aç klanmas  da ba ka 
bir suç türüdür. Maddenin 3. f kras nda iki ki i aras ndaki haberle mede birinin aç k-
lanmas  için izin vermemesi di erinin aç klamas n  suç haline getirmektedir.

E er aç klama bas n ve yay n yoluyla olursa bu cezan n art r m  için a rla -
t r c  sebeptir.

Bu suçlar n i lenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerinden birinin 
olmamas  gerekir. Haberle mede bulunan taraflar n izin vermesi veya r za gös-
termesi hukuka uygunluk sebebidir. Di er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun 
hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, me ru müdafaa ve bir hakk n kullan lmas  
olarak say labilir. Bu nedenlerin varl  halinde suç olu maz. Bu nedenlere zt rar 
halini, zorda kal  halini de ekleyebiliriz.

Bu suçlarda manevi unsur gizlili i ihlal, kaydetme ya da aç klama eyleminin bi-
lerek ve isteyerek yap lmas d r. Yanl l kla yap lmas  suç olu turmaz.

imdi burada kamuoyunda çok ilgi görmü  bir örnek verelim. Örne imiz eski 
AB Türkiye Temsilcisi Karen Fogg’un e-posta mesajlar n n ele geçirilip bir dergide 
yay n  ile ilgilidir. Bu örnekten hem Savc l n ikâyet üzerine nas l çal t n , so-
rumlular n nas l belirlendi ini, olay n Bas n Kanunu do rultusunda nas l nitelendi-
ini ve hem de bu suçun eski Türk Ceza Kanunu 525. madde yeni Türk Ceza Ka-

nunu 132. madde kapsam  içine nas l girdi ini görece iz.

Avrupa Birli i (AB) Komisyonu Türkiye Temsilci i’nin elektronik posta haberle -
mesinin gizlili inin ihlal edildi i iddias  ile 08.02.2002 tarihinde D i leri Bakanl ’na 
iletti i ikayetin, D i leri Bakanl ’nca Adalet Bakanl ’na intikal ettirildi i, Adalet 
Bakanl  ... yaz lar  ile Ankara Cumhuriyet Ba savc l ’nca, Ayd nl k Dergisi’nin 
idarehane adresinin stanbul ilinde oldu u gerekçesiyle 13.02.2002 tarih ve 3/2182 
say l  suç duyurusu yaz  ekinde Ba savc l m za gönderildi i anla lmaktad r. 
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Ba savc l m zca yap lan ara t rmalar s ras nda e-mail olarak da adland r lan 
elektronik postalarla ilgili aç klamalar n Ayd nl k Dergisi’nin yan s ra; 18.02.2002 ta-
rihinde Kanal D isimli özel televizyonun TEKE TEK isimli program nda, çi Partisi 
Genel Ba kanl ’n n Beyo lu ilçesinde bulunan l Ba kanl ’ndan yap lan aç kla-
mada, .... tarihlerinde Ankara’da çi Partisi Genel Ba kan  ve Genel Ba kan Yar-
d mc s  taraf ndan bas na aç k olarak yap lan toplant larda kamuoyuna duyurul-
du u tespit edilmi  olup, … bu soru turma sadece Ayd nl k Dergisinin 760, 761 ve 
762. say lar na inhisar ettirilmi tir. San klardan E. O.’nun sorumlu müdürü oldu u 
haftal k Ayd nl k dergisinin 10.02.2002 tarihli 760. say s n n 4-9. sayfalar nda “AB 
Türkiye Temsilcisi Karen Fogg’un Gizli Yaz malar n  Ele Geçirdik. Türk Devleti’nin 
Hakk ndan Nas l Gelinecek” ba l  ile yay nlanan yaz  içerisinde; Büyükelçi Karen 
Fogg taraf ndan ... tarihlerinde Adriaan Van Der Meer isimli yabanc  diplomata, ... 
tarihinde Helen Wallace’ye, ... tarihinde ahin Alpay’a gönderilen e-maillerin içerik-
leri, 24.02.2001 tarihli 762. say n n 8-11. sayfalar nda “ simleriyle, ifreli Yaz mala-
r yla Karen Fogg’un Gazetecileri” ba l  ile yay nlan yaz  içerisinde; M. Ali Birand 
taraf ndan 01.11.2001 tarihinde Karen Fogg’a, Karen Fogg taraf ndan ayn  tarihte, 
M. Ali Birand’a gönderilen e-mail (elektronik posta)’lerin içerikleri aç klanm t r. So-
rumlu müdür E.O, 28.02.2002 tarihinde al nan ifadesi s ras nda söz konusu yaz la-
r n kendi sorumlulu u alt nda yay nland n , bu a amada yaz  sahiplerinin kimlikleri 
konusunda bir aç klamada bulunmak istemedi ini, ileride bu konuda aç klamada 
bulunma hakk n  sakl  tuttu unu beyan etmi  olup, 5680 Bas n Kanunu’nun 16/2. 
Maddesindeki düzenlemeye göre tahkikat n bu a amas nda yukar da ba l klar  ve-
rilen yaz lardan dolay  ( sorumlu müdür) yaz  sahibi gibi sorumludur.230 

17.02.2002 tarih ve 761 say l  Ayd nl k Dergisi’nin 3. sayfas nda “Karen Fogg’a 
D i leri Bakanl ’nda Gizli Anla ma Olana  Sa layan smail Cem’in A r Sorum-
lulu u” ba l kl  ba yaz s  bulunan çi Partisi Genel Ba kan  Do u Perinçek’in bu 
makalesinde 24.08.2000 tarihinde Karen Fogg’un kendi imzas yla ve AB Temsil-
cili inde çal an Özden Engin arac l yla Alain Servantie’ye gönderilen e-mailin 
aç klanm  olmas  sebebiyle bu san k yönünden de Türk Ceza Kanunu 525/a-2 
maddesinde düzenlenen suçun i lendi i kanaatine var lm t r. 

Her iki san k al nan ifadeleri s ras nda; yukar da dökümü yap lan e-maillerin ken-
dileri taraf ndan AB Temsilcili in bili im sistemine girilerek elde edilmedi ini, ülke 
menfaatlerini ön planda tutan, vatan n  seven, isimlerini veremeyecekleri baz  ki-
iler taraf ndan kendilerine ula t r ld n  ve kendilerinin de kamuoyuna duyurduk-

lar n , yapt klar n n suç te kil etmedi ini beyan etmi lerdir. 

nsan Haklar n  ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözle mesi’nin (Özel 
Hayat n ve Aile Hayat n n Korunmas ) ba l kl  8. maddesinin 1. f kras na göre; “her 
ah s hususi ve aile hayat na, meskenine ve muhaberat na hürmet edilmesi hak-

230 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Haz rl k: 2002/13909 Büro No:2002/275, 
Esas:2002/.... ddia:2002/..... ddianame.
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k na maliktir”. Bilindi i gibi Anayasa’m z n 90. maddesine göre “usulüne göre yü-
rürlü e konulmu  milletleraras  anla malar kanun hükmündedir”. Di er taraftan 
yine Anayasa’m z n (Haberle me Hürriyeti) ba l kl  22. maddesine göre “Herkes 
haberle me hürriyetine sahiptir. Haberle menin gizlili i esast r.” 

Ayd nl k Dergisi’nin 760, 761 ve 762. say lar nda yukar da ba l klar  verilen ya-
z lar içerisinde ba ta Büyükelçi Karen Fogg olmak üzere baz  yabanc  uyruklu ki i-
lerin ve Türk vatanda lar n n ba kalar  taraf ndan bilinmesi istemedikleri, kendileri 
bak m ndan s r te kil eden içeriklere sahip elektronik postalar n (e-maillerin) yay n-
lanmas  sureti ile haberle me hürriyetlerinin ihlal edildi i aç kt r. San klar n bu elekt-
ronik postalar  bizzat Büyükelçi Karen Fogg’un kulland  bilgisayar sistemine gire-
rek elde ettiklerine ili kin bir kan t olmamakla birlikte bu i i yapanlardan bir ekilde 
alarak kamuoyuna duyurma amac  ile kulland klar  anla ld ndan eylemleri Türk 
Ceza Kanunu 525. maddesinin (a) bendinin ikinci f kras na uymaktad r. 

5680 say l  Bas n Kanunu’nun 3/son maddesi’ne göre bas n suçu ne ir ile vücut 
bulur. Haftal k olan derginin üç ayr  say s nda fiilin i lenmesi, her say da de i ik ki-
iler aras nda teati edilen ve içerikleri de farkl  olan e-maillerin aç klanmas  sebebi 

ile sorumlu müdür E. O.’nun müsnet suçu üç defa i ledi i, san k Do u Perinçek’in 
ise sadece bir dergide yaz s n n bulunmas ndan dolay  bu san k hakk nda sevk 
maddesinin bir defa tatbiki gerekti i kanaatine var lm t r. 

Yarg tay 6.C.D.’nin 12.03.1996 tarih ve 96/2681-2481 say l  içtihad na göre Türk 
Ceza Kanunu’nun “Bili im Alan nda Suçlar” ba l kl  525/a-b-c-d. maddesinde dü-
zenlenen suçlar asliye cezal k mevattand r (Asliye Ceza Mahkemesinin yetkisine 
giren suçlardand r). San klar n Mahkemenizde 5680 say l  Yasan n 39. maddesi 
uyar nca 3005 say l  Yasa hükümlerine göre duru malar n n yap larak fiil ve ey-
lemlerine uyan ve yukar da gösterilen yasalar n ilgili madde ve f kralar  uyar nca 
tecziyelerine karar verilmesi kamu ad na iddia olunur. 05.03.2002231 

Görüldü ü gibi Savc  gazetecilerin eyleminin bu suçun yer ald  eski Türk 
Ceza Kanunu 525 a/2 ve yeni Türk Ceza Kanunu’nda 132. madde kapsam na 
girmesi dolay s  ile yukar daki iddianameleri düzenleyip, Asliye Ceza Mahkeme-
sinde dava açm t r. 

Ancak, bu a amadan sonra olay n gidi at  çok ilginç ve önemlidir. Bu davada 
san klar i li 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2002/344 E. ve 2003/94 say l  karar  
ile beraat etmi lerdir. Karen Fogg’un vekilleri de karar  temyiz etmemi ler ve bu i  
kapat lm t r. Beraat karar n n gerekçesinde “san klar n bilgileri toplumun menfa-
atleri için aç klad klar , bilgilere bizzat ula mad klar ; bu bilgilere bizzat kendilerinin 
ula t klar na dair delil bulunmad , at l  suçlar n ba kas na zarar vermek için kul-

231 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Haz rl k: 2002/13909 Büro No:2002/275, 
Esas:2002/.... ddia:2002/..... ddianame. 
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lan lmas  gerekti i, menfaat-zarar kavramlar n n de erlendirilmesinde san klar n bu 
bilgilerin topluma aktar lmas nda ki isel menfaatlerinin bulunmad , D.Perinçek’in 
parti lideri olarak toplumu bilgilendirmek görevinin bulundu undan, sahipleri için 
s r te kil eden e-mailleri ne ren aç klamak suçundan beraatlar na karar verilmi -
tir” denilmektedir.

Ki iler aras ndaki konu malar n dinlenmesi ve kayda al nmas  da Türk Ceza 
Kanunu 133. maddede düzenlenmi  bir suçtur. Ki iler aras ndaki aleni olmayan 
konu malar , taraflardan herhangi birinin r zas  olmaks z n bir aletle dinleyen veya 
bunlar  bir ses alma cihaz  ile kaydeden ki i, iki aydan alt  aya kadar hapis ce-
zas  ile cezaland r l r. Yine kat ld  aleni olmayan bir söyle iyi, di er konu anla-
r n r zas  olmadan ses alma cihaz  ile kayda alan ki i, alt  aya kadar hapis veya 
adli para cezas  ile cezaland r l r. Maddenin son f kras na göre, yukar daki f kra-
larda yaz l  fiillerden biri i lenerek elde edildi i bilinen bilgilerden yarar sa layan 
veya bunlar  ba kalar na veren veya di er ki ilerin bilgi edinmelerini temin eden 
ki i, alt  aydan iki y la kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezas  ile cezalan-
d r l r. Bu konu malar n bas n ve yay n yoluyla yay nlanmas  halinde de, ayn  ce-
zaya hükmolunur. Görüldü ü gibi bu suçun ilk bölümünde izinsiz konu malar  din-
leme ve ses cihaz  ile kayda alma suç olarak düzenlenmi tir. Maddenin son f kras  
ise, bu bilgileri kullanma eylemlerini cezaland rmaktad r. nternette zaman zaman 
“call center”lardaki konu malar n kay tlar  dola makta ve komiklik olsun diye bun-
lar herkese e-maille yollanmaktad r. Sadece komiklik olsun diye bunu maillemek 
“ba kas na verme” eylemini olu turan suçtur. Yine bunlar  web sitesine komik vi-
deolarla yan yana koyup yay nlamak da “bas n ve yay n yoluyla yay nlama” su-
çunu olu turmaktad r. 

Haberle meye ili kin bir ba ka suç Türk Ceza Kanunu’nda “Haberle menin En-
gellenmesi” ba l  ile 124. maddede öyle düzenlenmi tir. 

(1) Ki iler aras ndaki haberle menin hukuka ayk r  olarak engellenmesi halinde, 
alt  aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas na hükmolunur.

(2) Kamu kurumlar  aras ndaki haberle meyi hukuka ayk r  olarak engelleyen ki i, 
bir y ldan be  y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r.

(3) Her türlü bas n ve yay n organ n n yay n n n hukuka ayk r  bir ekilde engellen-
mesi halinde, ikinci f kra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Ki iler aras ndaki haberle me ya da bas n, yay n organ ndaki haberle menin 
sadece engellenmesi bu suçu olu turmaktad r. Ki iler aras  haberle meye konu-
muz olan internet aç s ndan e-mail, telefon, chat veya haber gruplar  arac l yla 
yap lan ileti imleri verebiliriz. Bas n organlar n n yay n n n engellenmesine ise ga-
zete, dergi, televizyon, radyo gibi herhangi bir kitle ileti im ki i ve kurulu unun web 
sitelerinin hacker veya bili im sistemlerine virüs göndererek veya fiziksel temasla 
ya da uzaktan programlar n i lemesini bozarak engellemeyi örnek verebiliriz. Ka-
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nunda kullan lan yay n organ  ibaresi ise geni  yorumlanabilir bir ifadedir. Geni  
yorumlarsa her ki i, kurulu  veya irket bas n faaliyeti kapsam  d nda bir yay n 
yapabilir. nternet ve bili im ortam nda bu yay n web ve web siteleri yoluyla olabi-
lece i gibi yeni geli tirilecek baz  tekniklerle de olabilir. Bir yay n organ  sahibi olan 
kurulu lar n yay n faaliyetlerinin herhangi bir ekilde engellenmesi mezkûr madde-
nin üçüncü f kras ndaki suçu olu turacakt r.

Burada özellikle vurgulamam z gereken bir konu var. Ki iler aras ndaki inter-
net ortam nda haberle menin yahut bas n ve yay n faaliyetinin engellenmesi zaten 
öncelikle Türk Ceza Kanunu m. 244 deki “bili im sisteminin i leyi ini engelleme” 
ve “verileri eri ilmez k lma” suçunu da ayn  anda olu turmaktad r. Türk Ceza Ka-
nunu m. 244 de daha a r ceza oldu undan internet vas tas yla i lenen bu suç-
larda Türk Ceza Kanunu m. 244’e göre tek bir ceza verilecektir. 

Yukar daki suçlar n i lenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerin-
den birinin olmamas  gerekir. Haberle mede veya yay nda bulunan taraflar n izin 
vermesi veya r za göstermesi hukuka uygunluk sebebidir. Di er hukuka uygunluk 
sebepleri; kanunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, me ru müdafaa ve bir 
hakk n kullan lmas  olarak say labilir. Bu nedenlerin varl  halinde suç olu maz. 
Bu nedenlere zt rar halini de ekleyebiliriz.

Özel Hayat n Gizlili ini hlal Suçu:

Türk Ceza Kanunu’nun yeni suçlar ndan biri “özel hayat n gizlili ini ihlal” suçu-
dur. Madde 134’de bu suç söyle düzenlenmi tir.

(1) Ki ilerin özel hayat n n gizlili ini ihlal eden kimse, alt  aydan iki y la kadar hapis 
veya adli para cezas  ile cezaland r l r. Gizlili in görüntü veya seslerin kayda al n-
mas  suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezan n alt s n r  bir y ldan az olamaz.

(2) Ki ilerin özel hayat na ili kin görüntü veya sesleri if a eden kimse, bir y ldan 
üç y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. Fiilin bas n ve yay n yoluyla i len-
mesi halinde, ceza yar  oran nda art r l r.

Maddenin ilk f kras ndaki suçun maddi unsuru özel ya am n gizlili ini ihlaldir. 
Bu ihlal eylemi herhangi bir biçimde olabilir. Birinin evinden, i yerinden bilgi, belge, 
resim alma, buralardan veya kamusal alanlarda konu malar n  dinleme gibi eylem-
ler olabilir. Bizi ilgilendiren k sm  bili im sistemleri ve internet kullan larak bu bilgi, 
belge, resim ve görüntülerin ele geçirilmesi veya ilgili ahs n izlenmesi yoluyla ol-
mas d r. Burada de inmemiz gereken bir di er konu ise; hakaret suçlar nda ol-
du u gibi, mahkemelerin Yarg tay uygulamalar ndan kaynaklanan kamu yarar , 
gerçeklik, güncellik ve denge olarak belirlenen hukuka uygunluk sebeplerinin özel 
hayat n gizlili ini ihlal suçlar nda kullan l p kullan lmayaca d r. Özel hayat n gizlili-
inde bu unsurlar kullan lamaz ve bu unsurlar n mahkemede ispat edilmesi çaba-
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s na izin verilemez. Özellikle haberin gerçekli inin mahkemede ispat nda tan k ve 
di er delillere itibar edilemez. Burada maddenin ilk f kras nda suç “özel ya am n 
gizlili ini ihlal” olarak istisnas z ve her türlü ihlal biçimini de içerecek ekilde düzen-
lenmi tir. “Suçta ve cezada kanunilik” prensibine göre; ceza normunda yer alma-
yan, gerek hükmün içinde ve gerekse bir ba ka hükümde aç k bir ekilde suçun 
ön art  veya o fiili suç olmaktan ç karan bir hukuka uygunluk sebebi gösterilme-
yen bir halin Ceza Hukuku alan nda fiilin suç olmas n  önleyen bir neden olarak 
kabulüne imkân bulunmamaktad r232 

Özel ya am n gizlili ini ihlal görüntü ve seslerin kayd  yoluyla yap l yorsa, bu 
suçun cezas na ili kin a rla t r c  bir sebep ortaya ç kmaktad r. Günümüzde cep 
telefonlar n n geli mesi onlar  bir bili im sistemi haline getirmektedir. Klasik bilgisa-
yarlar not defteri boyutuna indirgenmi  ve üzerlerine ses ve görüntü al c lar  yer-
le tirilmi tir. Palm cihazlar  da cep telefonu ile bilgisayar n birle mesidir ve yine ses 
ve görüntü alabilmektedir. Bu araçlar kullan larak ki ilerin özel ya am na girilebilir, 
girilmekle kal nmay p ses ve görüntü kayd  yap labilir. Öte yandan art k “ak ll  ev-
ler” denilen konutlar n her taraf  bili im sistemi kurularak izlenebilmektedir. Bu sis-
temlerle ev ya am  kaydedilebilmekte ve tutulan kay tlar istenildi inde ba ka bir 
yerlerden de takip edilebilmektedir. Keza bu evler güvenlik için baz  firmalarca iz-
lenilebilmekte, kay tlar  tutulabilmektedir. Dolay s yla bu ses ve görüntüler internet 
kullan larak ya da bas n ve yay n araçlar  ile ba kalar na aç klanabilir. te bu haller 
söz konusu suça örneklerdir. Ayr ca ak ll  evlere ve i yerlerine bilgisayar sistemleri 
ve internet yoluyla müdahale Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesine göre gerekli 
artlar varsa “konut dokunulmazl n  ihlal” olarak da cezaland r labilir.

Maddenin ikinci f kras ’nda “özel hayata ili kin görüntü ve seslerin if as , aç k-
lanmas  veya duyurulmas  suçu” düzenlenmi tir. Aç klama eylemi bas n veya ya-
y n yoluyla yap lm sa ceza a rla t r lmaktad r. Ünlü birinin özel ya am na ili kin 
ses ve görüntülerin web sitelerine koyulmas  veya payla lacak bir dosya eklinde 
bilgisayarlarda bulundurulmas  ya da bir ba kas na bu görüntü ve seslerin gönde-
rilmesi bu suçun örnekleridir. Özellikle cep telefonlar n n ses ve görüntü kaydede-
bilme özellikleri art k genç ku aklardaki erkek ve kad n birlikteli inde birçok eyin 
kayd n n al nmas  ve bu kayd n payla lmas  modas n  ba latm t r. Çiftler ara-
s nda bir uyu mazl k oldu unda veya ayr ld klar nda bunlar birbirinin aleyhine kul-
lan lmaktad r. Bu sebeple bu eylemlerin suç haline gelmesi özel hayat n gizlen-
mesi konusunda yarar sa layabilecektir. 

Bu suçlar n i lenebilmesi için eylemde hukuka uygunluk sebeplerinden birinin 
olmamas  gerekir. lgili ki inin özel ya am n n izlenmesi veya kayda al nmas  ya 
da yay n  için izin vermesi veya r za göstermesi hukuka uygunluk sebebidir. Bu-

232 “Kanunilik” prensibi için bkz. Kay han çel-Süheyl Donay, Kar la t rmal  ve Uygulamal  
Ceza Hukuku Genel K s m, 1. Kitap, stanbul, 1999, s.73 ve devam . zzet Özgenç, Türk 
Ceza Kanunu erhi, Genel Hükümler, Seçkin Yay nc l k, Ankara, 2005, s.67, 68 ve de-
vam .
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rada dikkat edilecek husus kay t için izin vermi se bile ba kalar na aç klanmas  
için izin olup olmad n  incelemektir. Di er hukuka uygunluk sebepleri; kanunun 
hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, me ru müdafaa, zt rar ve bir hakk n kulla-
n lmas  olarak say labilir. Bu nedenlerin varl  halinde suç olu maz. 

Ki isel Verilere li kin Suçlar:

Türk Ceza Kanunu 2004 y l ndan itibaren; teknolojik geli melere paralel olarak 
ortaya ç kan bir ba ka suç olan “ki isel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, ba -
kas na verilmesi ve yay lmas n ” 135 ve devam ndaki maddeler ile düzenlemi tir. 
Bu suçun ki ilik haklar ndan özel hayat n gizlili ini ihlal etmeme ilkesi ile ilgisi ol-
du u kadar ayr ca ki ilerin ekonomik haklar  ile de ili kisi vard r. Özellikle pazar-
lama tekniklerinin geli mesi sonucu; her bir tüketicinin tercihlerini belirleyen ki isel 
bilgilere ve verilere, mal ve hizmet üreten kurulu lar yüksek miktarlar ödemeye ha-
z rd rlar. Telekomünikasyon mevzuat na bakt m zda ki isel bilgiler/veriler; ta-
n mlanm  ya da do rudan veya dolayl  olarak, bir kimlik numaras  ya da fi-
ziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimli inin, sa l k, 
genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla unsu-
runa dayanarak tan mlanabilen gerçek ve/veya tüzel ki ilere ili kin herhangi 
bir bilgiyi ifade etmektedir.

Sa l ktan, haberle meye ve ticari hayat n de i ik yönlerine ili kin ki isel verilerin 
özel ve kamu kurumlar  taraf ndan elektronik ortamlarda tutulabilmesi, ülkeleri hem 
bu verilerin toplanma ekli ve yap s  ile ilgili kurallar koymaya hem de bu kurallar n 
ihlali sonucu uygulanacak cezai yapt r mlar  aç kça düzenlemeye zorlam t r. 

135/1’e göre, hukuka ayk r  olarak ki isel verileri kaydeden kimseye alt  aydan 
üç y la kadar hapis cezas  verilir. Hukuka ayk r l k ön art oldu undan; izin, bir ka-
nun gere i bunlar n kay t edilmesi veya suçlar n önlenmesi için emniyet ya da is-
tihbarat emriyle bunlar n kayd , ki inin kendine veya ba kalar na yap lan sald r -
lar  durdurmak için veya normalde yarg  yolu ile elde etmesi gereken bir hakk n  
elde etmek için yarg y  aradan ç kart p bizzat hakk n  almak için bu i i yapmas  
ki isel bilgilerin kayd n n hukuka ayk r l n  ortadan kald r r. Bu nedenlerin varl  
halinde suç olu maz. 

Ancak, 135. maddenin ikinci f kras  gere ince, sebebi ne olursa olsun ki ile-
rin siyasi, felsefi veya dini görü lerine, rki kökenlerine ili kin bilgilerin kayd  suçtur. 
Burada hukuka uygunluk sebeplerine bak lmaz. Öte yandan ki ilerin ahlaki e i-
limlerine, cinsel ya amlar na, sa l k durumlar na veya sendikal ba lant lar na ili -
kin bilgileri hukuka uygunluk artlar  olmadan ki isel veri olarak kaydeden kimse, 
alt  aydan üç y la kadar hapis ile cezaland r l r.

Türk Ceza Kanunu’nun 136 maddesine göre, hukuka ayk r  olarak, ki isel veri-
leri bir ba kas na veren, yayan veya ele geçiren ki i, bir y ldan dört y la kadar ha-
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pis cezas  ile cezaland r l r. Burada da hukuka ayk r l k bir ön artt r. Yani ki inin 
izni, kanunun hükmünü icra, yetkili merciin emrini ifa, me ru müdafaa, zt rar ve 
bir hakk n kullan lmas  varsa suç olu maz.

Türk Ceza Kanunu 137. maddede ki isel verilerle ilgili suçlar n cezas n n yar  
oran nda artt r lmas n  sa layan a rla t r c  haller; kamu görevlisi taraf ndan ve gö-
revinin verdi i yetki kötüye kullan lmak suretiyle ve belli bir meslek ve sanat n sa -
lad  kolayl ktan yararlanmak suretiyle i lenme olarak say lm t r.

Kamu kurumlar  ve yarg  görevlileri ki isel bilgileri yapt klar  i ten dolay  kaydet-
mi  olabilirler. Örne in telefonlar n dinlenmesi sonucu savc l k ve emniyet dosya-
lar nda ki isel bilgiler kaydedilmi  olabilir. Bir kamu görevlisi, Devlet statistik Ens-
titüsü (D E, imdiki ad yla Türkiye statistik Kurumu- TÜ K), Nüfus ve Vatanda l k 

leri Genel Müdürlü ü veya Maliye ilgilisinin bildirmesi yoluyla ki isel verileri kay-
detmi  olabilir. Veya internet servis sa lay c  kurulu lar n görevlileri bu bilgilere sa-
hip olabilir. 138. maddeye göre, kanunlar n belirledi i sürelerin geçmi  olmas na 
kar n ki isel verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olan bu resmi veya özel 
görevlilere, bu bilgileri yok etme görevlerini yerine getirmediklerinde alt  aydan bir 
y la kadar hapis cezas  verilir.

Türk Ceza Kanunu 139. maddeye göre, ki isel verilerin kaydedilmesi, verileri 
hukuka ayk r  olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bö-
lümde yer alan suçlar n soru turulmas  ve kovu turulmas  ikâyete ba l d r. lgilisi 
savc l a gidip bu suçu ve suçlular  ikâyet edip, cezaland r lmas n  istemek zo-
rundad r. Savc l klar kendili inden bu suçlar  incelemezler.

Ki isel verilerle ilgili suçlar n i lenmesi dolay s yla tüzel ki iler hakk nda bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nun bu ana düzenlemelerine paralel olarak TBMM’de Ki i-
sel Verilerin Korunmas  Hakk nda Kanun Tasar s  ile de özellikle ticari ve per-
sonel gereksinmeleri ile veri toplayanlar n bunlar  i lemesi ile daha geni  kapsaml  
kurallar n ve parmak izi, retina ya da yüz taramas  gibi biyometrik veri toplamaya 
yönelik düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir.

Ceza Hukuku’nun yan  s ra bu konu ayr ca idari aç dan da düzenlenmi tir. Bilgi 
Teknolojileri ve leti im Kurumu ki isel veriler hakk nda 06.02.2004 tarihinde tele-
komünikasyon sektöründe ki isel bilgilerin i lenmesi ve gizlili inin korunmas n n 
güvence alt na al nmas na ili kin usul ve esaslar  belirleyen “Telekomünikasyon 
Sektöründe Ki isel Bilgilerin lenmesi ve Gizlili inin Korunmas  Hakk nda Yönet-
melik” ç karm t r. Daha çok GSM irketleri ile internet servis sa lay c  irketlerin 
ki isel veriler hakk nda ne yapmas  gere ini düzenleyen bu Yönetmelik hakk nda 
“VIII. Uygulamada Ortaya Ç kan Baz  Hukuki Sorunlar Hakk nda Dü ünceler” ba -
l kl  bölümde daha geni  bilgi verilecektir.
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Türk Ceza Kanunu’ndaki nternet Arac l yla lenebilen Di er Suçlar:

Ceza Kanunu’nun 142. maddesi gere ince, kamu kurulu lar n n veya camile-
rin, halk n yararlanmas  için ortada bulunan veya umumi yerler ve ta tlardaki e -
yalar ya da elektrik enerjisi h rs zl n n “bili im sistemleri” kullan lmas  suretiyle 
yap lmas nda ceza a rla t r lmakta üç y ldan yedi y la kadar hapis cezas na hük-
molunmaktad r.

Türk Ceza Kanunu 158. maddeye göre; bili im sistemlerinin araç olarak kulla-
n lmas  suretiyle nitelikli doland r c l k suçunun i lenmesinde, san a üç y ldan yedi 
y la kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki kat ndan az olmamak art yla 
be  bin güne kadar adli para cezas na hükmolunur. 

163/2. madde gere ince; telefon hatlar  ile frekanslar ndan veya elektroman-
yetik dalgalarla yap lan ifreli veya ifresiz yay nlardan sahibinin veya zilyedinin r -
zas  olmadan yararlanan ki i, alt  aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas  
ile cezaland r l r. Bu suç; özellikle bili im sistemleri vas tas yla ifre k r c lar kulla-
n ld ndan internet ile uzaktan i lenebilir.

Türk Ceza Kanunu, 302, 303, 304 ve 305. maddeleri uyar nca, Devletin birli-
ini ve ülke bütünlü ünü bozmak, dü manla i birli i yapmak, Devlete kar  sava a 

tahrik, ba ms zl k, toprak bütünlü ü, milli güvenlik ve Cumhuriyet’in Anayasa’da 
belirtilen temel nitelikleri gibi temel millî yararlara kar  faaliyette bulunmak eylem-
lerinin faili, internet dâhil hangi ekilde yap ld na bak lmaks z n müebbet hapse 
kadar varan a r cezalarla cezaland r l r.

Türk Ceza Kanunu’nun 313. maddesi uyar nca; halk , Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’ne kar  silahl  bir isyana tahrik eden kimseye onbe  y ldan yirmibe  
y la kadar hapis cezas  verilir.

Devletin s rlar na ili kin suçlar ve casuslu a ili kin suçlar Ceza Kanunu’nun 326. 
maddesinden itibaren s ralanm t r. nternet arac l  ile Pentagon’un s rlar na ula-
an 15 ya ndaki bilgisayar dâhisini gazetelerden hat rlars n z. Ceza Kanunu is-

ter internet yoluyla isterse di er yollarla kasten Devletin güvenli i ile ilgili askeri ya 
da sivil s rlara ula an ve bunlar  ba kalar na ula t ran veya aç klayanlara üç y l-
dan ba lay p müebbede kadar varan hapis cezalar  verilebilmektedir. Bu suçlarda 
ele geçirme, aç klama ve ba kalar na verme eylemleri ayr  ayr  suç tipleridir. Ge-
nellikle bu suçlar  sava  zaman  i leyenler ve ba ka bir devlet yarar na i leyenler 
müebbet hapisle cezaland r lmaktad r. 

Casusluk suçlar n n i lenmesi, ilgili ki ilerin dikkat ve özen yükümlülü üne ay-
k r  davranmalar  sonucu mümkün olmu  veya kolayla m  ise, Türk Ceza Ka-
nunu 338. madde gere ince, taksirle davranan faile alt  aydan üç y la kadar hapis 
cezas  verilir. Fiil, sava  s ras nda i lenmi  veya Devletin sava  haz rl klar n  veya 
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sava  etkinli ini veya askeri hareketlerini tehlikeyle kar  kar ya b rakm  ise, tak-
sirle davranan faile üç y ldan sekiz y la kadar hapis cezas  verilir.

Devletin güvenli ine ve siyasal yararlar na ili kin bilgileri aç klama Türk Ceza 
Kanunu 329. maddede düzenlenmi tir. Suç hata sonucu i lenmi se ceza hafifle-
mekte alt  ayla sekiz y l aras nda olmaktad r.

Türk Ceza Kanunu 334. maddesi uyar nca; Devletin güvenli ine ili kin olmasa 
bile yetkili makamlar n kanun ve düzenleyici i lemlere göre aç klanmas n  yasak-
lad  ve niteli i bak m ndan gizli kalmas  gereken bilgileri temin eden kimseye bir 
y ldan üç y la kadar hapis cezas  verilir. Fiil, Devletin sava  haz rl klar n  veya sa-
va  etkinli ini veya askeri hareketlerini tehlikeyle kar  kar ya b rakm  ise, faile 
be  y ldan on y la kadar hapis cezas  verilir.

Türk Ceza Kanunu 336. maddesinde ise; yetkili makamlar n kanun ve düzen-
leyici i lemlere göre aç klanmas n  yasaklad  ve niteli i bak m ndan gizli kalmas  
gereken bilgileri aç klayan kimseye üç y ldan be  y la kadar hapis cezas  verilir. 
Fiil, sava  zaman nda i lenmi  veya Devletin sava  haz rl klar n  veya sava  et-
kinli ini veya askeri hareketlerini tehlikeye sokmu  ise faile on y ldan onbe  y la 
kadar hapis cezas  verilece i ifade edilmektedir. Fiil, failin taksiri sonucu meydana 
gelmi  ise, birinci f krada yaz l  olan halde faile alt  aydan iki y la, ikinci f krada ya-
z l  halde üç y ldan sekiz y la kadar hapis cezas  verilir.

nternette “sörf yapmaya” merakl  birçok ki i vard r. te bu “merakl  sörfçüler” 
kimseler oraya buraya girerek asl nda kötü bir niyeti olmasa bile baz  bilgileri bil-
gisayarlar na indirirlerken Ceza Kanunu’nun 339. maddesi bu ki ilerin ba na bü-
yük s k nt  açabilir. öyle ki; Devletin güvenli i veya iç veya d  siyasal yararlar  
bak m ndan gizli kalmas  gereken bilgileri veya yetkili makamlar n aç klanmas n  
yasaklad  ve niteli i bak m ndan gizli kalmas  gereken hususlar  elde etmeye 
yarayan ve elde bulundurulmas  için kabul edilebilir bir neden gösterilemeyen bel-
gelerle veya bu nitelikteki herhangi bir eyle yakalanan kimseye bir y ldan be  y la 
kadar hapis cezas  verilir. Fiil, sava  zaman nda i lenirse faile üç y ldan sekiz y la 
kadar hapis cezas  verilir.

Türk bayra  ve stiklal Mar na sald r  ve a a lama amac yla yay n yapanlar 
300. madde gere i alt  aydan ba lamak üzere hapsedilir. 

Halk  askerlikten so utma amac  güden yay nlar  yapanlar ise, 318. madde uya-
r nca dokuz aydan üç y la kadar hapis cezas na çarpt r l r. Televizyon alan nda Meh-
met Ali Birand son anda “y rtm sa” da, HBB Televizyonu’nda yay n yapan iki ki i-
nin bu suç nedeniyle yarg lan p, ceza ald n  Medya ile ilgilenenler hat rlamaktad r.

Bunlar n yan  s ra; askerleri veya askeri kurumlardaki ki ileri kanunlara ve di-
sipline ayk r  davranmaya te vik edenler 319. madde gere ince iki y ldan be  y la 
kadar hapsedilir.
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T.C.K.’n n 299. maddesinde, Cumhurba kan na hakaret eden yay nc lar n on-
dört aydan ba layan sürelerde hapisle cezaland r laca  belirtilmi tir. 

T.C.K.’nun 301. maddesinde ise, Türklü ü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükümeti, as-
keri ve emniyet güçlerini, yarg  organlar n  hakarete u ratan yay nlar için, yay nc la-
r n onbe  günden ba lamak üzere üç seneye kadar çe itli sürelerde hapisle ceza-
land r laca  belirtilmi tir. Ancak bu say lan kurumlar  sadece ele tirmek maksad yla 
yap lan yaz l , sözlü veya görüntülü dü ünce aç klamalar  cezay  gerektirmez.

te bu bahsetti imiz 301. madde kapsam nda (Eski Ceza Kanunu’nda bu suç 
159. madde olarak düzenlendi inden kararlarda 159. maddeden bahsediliyor) Türk 
nternet Hukuku uygulamas n n en önemli ve ilk kararlar ndan birini dizi haline gel-
mi  mahkeme a amalar n  da göstererek sizlere sunal m.

Olay bir forumda yay nlanan bir yaz  ile ba l yor ve ikayet üzerine Savc l k ha-
rekete geçiyor ve dava aç l yor. Davan n görüldü ü Mahkeme uzun bir yarg lama 
sürecinden sonra a a daki karar  veriyor.

“… stanbul Cumhuriyet Ba savc l  san k hakk nda tanzim etti i 28.07.1999 
gün ve 1999/340-280-348 say l  iddianame ile; san n, nternet Sitesinde tar-
t ma platformu ba l  alt nda “Türkiye’de insan haklar  ihlalleri” konusunda bir 
insan rumuzu ile yaz  yay nlad  ve yay nlanan bu yaz da Türkiye Cumhuriyeti’ni, 
askeri kuvvetleri, Adliyenin manevi ahsiyetini ve emniyet muhafaza kuvvet-
lerini tahkir ve tezyif etmek suçunu i ledi i iddia olunarak san n Türk Ceza 
Kanunu’nun 159/1 maddesi dört defa tatbik edilmek suretiyle cezaland r lmas  
iddia edilmi tir. 

San k çe itli a amalarda yapm  oldu u savunmalarda; kendisinin Superonline 
A. .’de nteraktif Bölümler Koordinatörü olarak görev yapt n  ve bu bölümün bir 
çok sayfalar  bulundu unu ve bu sayfalardan ki ilerin de i ik ekillerde yararlan-
d , ... suça konu yaz n n ise forum bölümünde “insan haklar  ihlalleri” konulu tar-
t ma konusu i lendi inde “bir insan” rumuzu ile gönderildi ini, bunlar n kendile-
rinin denetim ve kontrolünde olmad , nternet kullan c lar  taraf ndan direk di er 
kullan c lar n bilgisine (sunuldu unu) ve beraat talebinde bulunmu tur. 

San k vekili de yapt  savunmada; müvekkilinin yapm  oldu u savunmalar  
tekrar ederek ülkemizde nternetle i lenen suçlar bak m ndan yasal bir düzenleme-
nin bulunmad  ve kanunsuz suçun olamayaca n , ba kas n n yazd  bir yaz dan 
dolay  müvekkilinin sorumlu tutulamayaca n , çünkü internet ortam nda bunlar n 
denetim ve kontrolünün mümkün olmad n , müvekkilinin müsnet suçlar  i leme 
gibi kast n n bulunmad n  ve yaz da geçen fikir ve dü üncelerin yazan ki inin fi-
kir ve dü ünceleri oldu unu, bu ki inin ifade özgürlü ü oldu unu, demokratik top-
lumlarda dü ünce ve ifade özgürlü ünün esas oldu unu beyan ve ifade ederek 
Müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etmi tir. 
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San n Yap  Kredi Bankas n n yan kurulu u olan Superonline A. .nin yay n bö-
lümüne interaktif bölümler koordinatörü olarak görev yapt  ve bu bölümde Süper 
Meydan, Anket, Referandum, Vip, Süper Chat bölümlerinin de koordinatörü oldu u 
ve kendi sorumluluk alan nda Süper Meydan bölümünde tart ma genel ba l  al-
t nda forum’a “bir insan” rumuzu ile “Türkiye’de insan haklar  ihlalleri” ba l kl  sekiz 
bölümden olu an bir yaz  26.05.1999 tarihinde yaz l p yay nda forum’un belirlenen 
süresince tutulmu tur. Bir internet kullan c s  olan Macit Masal isimli ki i taraf ndan; 
yaz n n suç unsuru içerdi i ve derhal silinmesi konusunda yetkili ki iye yine internet 
kanal  ile mesaj gönderildi i, san n silme imkan  oldu u halde silinmemi  ve bunun 
üzerine yetkili ki i hakk nda Adalet Bakanl ’na suç duyurusunda bulunmu tur. 

Dosyada mevcut internet ortam ndaki mesajda “Türk Devleti, bu korkunç büyük-
lükteki gidere fon olu turmak için gayri-me ru yollara ba vuruyor. Bunlardan ilk akla 
geleni uyu turucu, fidye, kumarhane, karapara vb.lerinden elde edilen para, uzman-
lara göre Türk mafyas , talyan mafyas n n yerine geçmi tir ve Avrupa’da bir numara-
d r. Peki kim bu mafya? Frans z Gözlemevi’nin (observatioire Geopoliti uedes Dro-
gues) yöneticisi Labrousse göre, “üst düzeyde koruma görmeden Türkiye’de eroin 
laboratuarlar n n varl klar n  sürdürmeleri mümkün de ildir. Gerçekte Türkiye’de uyu -
turucu ve karapara trafi inin içine mafya, bürokratlar, politikac lar, polis ve istihbarat 
te kilat n n yöneticileri ve ordu generalleri vard r. Bu i , Türkiye’de bir sektöre hatta 
devletin en önemli sektörlerinden birine dönü türülmü tür. Kocaeli bölgesinde Gene-
ral V. K’ ( imdi ...’da general)ba l  çetelerin fidye ve uyu turucu i i yapt klar  ortaya 
ç km t r. Urfa bölgesinde DYP Milletvekili ve Korucuba  E.’a ba l  çetelerin uyu tu-
rucu ticareti yapt klar , devlet raporlar na ve mahkemelere yans m t r. Yüksekova’da 
....’nun büyük bir uyu turucu ve fidye çetesi yönetti i ortaya ç km t r” eklinde ifade-
lere yer verildi i ve ad  geçen san n ba ka internet kullan c lar  taraf ndan bu sahi-
feyi iptal etmesi istendi i halde, iptal etmemek sureti ile göndereni belli olmayan in-
ternet kullan c lar n n suçuna kat ld , özel yasan n bulunmas  halinde genel kural n 
uygulanmayaca , ortada Bas n Yasas ’nda oldu u ekilde özel bir yasan n bulun-
mamas  kar s nda genel kural n uygulanaca  dolay s  ile ortada “kanunsuz suç”un 
varl ndan bahsetmenin mümkün olmayaca , san n açm  oldu u sayfay  iptal 
etmemek sureti ile sayfan n internet kullan c lar na aç k b rakmas  ile suçun unsur-
lar ndan olan aleniyet unsurunun gerçekle ti i böylece san n internet sayfas  ara-
c l  ile Cumhuriyeti, askeri kuvvetleri, emniyet kuvvetlerini, Adliyenin manevi ahsi-
yetini tahkir ve tezyif suçuna asli fail olarak kat ld  yolunda mahkemeye tam vicdan  
kanaat has l olmakla a a daki hüküm kurulmu tur. Yukar da aç klanan gerekçeye 
ve tekmil dosya kapsam na nazaran; 

1) San n Türkiye cumhuriyetini tahkir ve tezyif etmek eylemine uyan Türk Ceza 
Kanunu’nun. 159/1 maddesi gere i suçun i leni  biçimi de nazara al narak tak-
diren 1 Y l A r Hapis Cezas  ile cezaland r lmas na, 

2) San n Askeri Kuvvetleri tahkir ve tezyif etmesi eylemine uyan Türk Ceza 
Kanunu’nun 159/1 maddesi gere ince suçun i leni  biçimi de nazara al narak 
takdiren 1 Y l a r hapis cezas  ile cezaland r lmas na, 
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3) San n emniyet muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif etmesi eylemine uyan 
Türk Ceza Kanunu’nun 159/1 maddesi gere ince suçun i leni  biçimi de na-
zara al narak takdiren 1 Y l a r hapis cezas  ile cezaland r lmas na, 

4) San n Adliyenin manevi ahsiyetini tahkir ve tezyif etmek eylemine uyan Türk 
Ceza Kanunu’nun /1 maddesi gere ince suçun i leni  biçimi de nazara al na-
rak takdiren 1 Y l a r hapis cezas  ile cezaland r lmas na, 

San a verilen a r hapis cezalar n n Türk Ceza Kanunu’nun 71 maddesi ge-
re ince içtima ettirilerek neticeten san n 40 Ay Hapis Cezas  ile cezaland r lma-
s na, 

Yarg tay yolu aç k olmak üzere, san n ve vekilinin yüzüne kar  Cumhuri-
yet Savc s  lker Ya ar’ n huzuru ile iste e uygun olarak oybirli iyle verilen karar 
aç kça okunup anlat ld .233 

Ancak i  burada bitmiyor, konu kamuoyuna da “Co kun Ak Davas ” olarak yan-
s yor ve bu cezan n gerçekten “adil” olmad  gibi bir ço unluk görü ü do uyor. 
Belki de kamuoyuna yans yan tart malar dolay s  ile Yarg tay temyiz için önüne 
gelen dosyay  inceliyor ve a a daki karar  veriyor.

San k hakk nda duru mal  olarak yap lan inceleme sonunda gere i dü ü-
nüldü: 

1- Gerçe in ku kuya yer vermeyecek ekilde belirlenmesi aç s ndan; öncelikle 
san n ad  geçen irkette konumunun ne oldu u, foruma internet ortam nda 
elektronik posta ile gönderilen suçlamaya konu yaz lara müdahale etme görev 
ve yetkisinin kime ait oldu u hususunun ilgili kurumdan gerekli bilgi ve belge-
lerde sa lanarak saptanmas ; 

2- Mahkemece üniversitelerin bilgisayar ve ceza hukuku kürsülerinden seçilerek 
internet konusunda uzman bilirki i kurulu ile ke if yap larak Superonline A. .’nin 
bir internet servis sa lay c  m , eri im sa lay c  m  yoksa her iki fonksiyona bir-
likte mi sahip oldu u, internet servis sa lay c  olmas  durumunda sahibinin kim 
oldu u, ayr ca dava konusu yaz n n olup olmad  hususlar n n saptanmas n-
dan sonra san n hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soru -
turma ile hüküm kurulmas , 

Yasaya ayk r , san k vekilinin temyiz dilekçesi ile duru mal  incelemede öne 
sürdü ü temyiz itirazlar  bu itibarla yerinde görülmü  oldu undan hükmün aç k-
lanan sebeplerden dolay  isteme ayk r  olarak BOZULMASINA, 25.10.2001 gü-
nünde oyçoklu u karar verildi.”234 

233 27.03.2001 T.C. stanbul 4. A r Ceza Mahkemesi Esas No:1999/225, Karar No:2001/56, 
C.Sav.Es. No:1999/280

234 T.C. Yarg tay 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 hay r! Yarg tay’ n bozma karar  üzerine yeniden yarg lan-
mak ve eksikliklerin tamamlanmas  için dosya ilk Mahkemeye geri gelmi ; lk Mah-
keme sürpriz bir karar verip eski karar nda a a daki gerekçelerle direnmi tir:

“Mahkememiz taraf ndan 27.03.2001 tarihinde 1999/225 Esas 2001/56 karar 
say l  ilamla verilen hükmün Yarg tay 9. Ceza Dairesinin ... say l  kararlar  ile bo-
zulmas yla Mahkememize dosyan n dönmü  olmas  üzerine yap lan yarg lama s -
ras nda; 

San n irketteki konumunun kendisinin aç k beyanlar ndan da anla laca  
üzere merkezi stanbul’da bulunan Yap  Kredi Bankas ’n n bir yan kurulu u olan 
Süper online Uluslararas  Elektronik Bilgilendirme ve Haberle me A. .’nin nter-
net Bölümünün koordinatörü oldu u, internet kullan c lar ndan gelen yo un istek 
üzerine söz konusu sayfaya gelen mesajlar  okudu u, bir vatanda n ihtar na ra -
men suç unsuru görmedi inden sayfay  kapatmad  gibi kapat lmas  yönünden 
hiçbir makam ve yetkiliye ba  vurmad , müsnet suçu i ledi i, olayda bilirki inin 
bilgisine ba  vurulmas n  gerektiren bir durumun söz konusu olmad , bu nedenle 
bozma ilam nda belirtilen hususlar n ara t r lmas na yer olmad na, usul ve ya-
saya uygun bulunan Mahkememizin daha önceki 27.03.2001 tarih, 999/225 Esas 
20001/56 Karar say l  eski karar nda direnilmesine karar verilmi tir.”235 

Bu direnme ve ceza verme karar ndan sonra dava Yarg tay Ceza Genel Kurulu’na 
gitti. Tam bu arada Avrupa Birli i uyum çal malar  kapsam nda 09.08.2002 tarihli 
Resmi Gazete’de yay nlanan 4771 say l  Kanun ile Ceza Kanunu’nun 159. madde-
sine “birinci f krada say lan organlar  ve kurumlar  tahkir ve tezyif kast  bulunmak-
s z n, sadece ele tirmek maksad yla yap lan yaz l , sözlü veya görüntülü dü ünce 
aç klamalar  ceza gerektirmez” bölümü eklendi. Bunun üzerine Yarg tay Ceza Genel 
Kurulu bu hükmün i letilmesine karar verdi ve dosyay  yerel mahkemeye yollad . 
stanbul 4. A r Ceza Mahkemesi de; “yaz n n bizzat kendisi taraf ndan yaz lma-
m  olmas  kar s nda mahkûmiyetine yeterli delil bulunmad  ve san n yaz lan 
yaz lar n dü ünce ve fikir özgürlü ü s n rlar  içinde kald  san s  ile (davrand  ve) 
son yap lan ve fikir ve dü ünce özgürlü ünün s n rlar n  geni letmeyi uygun gören 
Yasa Koyucu’nun amac na uygun olarak san n lehine de erlendirme yap lma-
s yla” Co kun Ak’  y llar süren bir mücadeleden sonra beraat ettirdi.

Geçelim di er suçlara...

Sava  s ras nda kamunun endi e ve heyecan duymas na neden olacak veya 
halk n maneviyat n  sarsacak veya dü man kar s nda ülkenin direncini azaltacak 
ekilde as ls z veya abart lm  veya özel maksada dayal  havadis veya haber ya-

yan veya nakleden veya temel milli yararlara zarar verebilecek herhangi bir faali-

235 T.C. stanbul 4. A r Ceza Mahkemesi Say : Esas No:2002/18 Karar No:2002/72, C. 
Savc l k No:1999/280)
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yette bulunan kimseye 323. maddeye göre, be  seneden ba layan hapis cezas  
verilir.

Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü-
ünce ve kanaatlerini aç klamaya veya de i tirmeye zorlayan ya da bunlar  aç k-

lamaktan, yaymaktan meneden ki i, 115. madde sonucu bir y ldan üç y la kadar 
hapis cezas  ile cezaland r l r. 

Türk Ceza Kanunu’nun 119. maddesinde; e itim ve ö retimin engellenmesi, 
kamu kurumu veya kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar n n faaliyetleri-
nin engellenmesi, siyasi haklar n kullan lmas n n engellenmesi, inanç, dü ünce ve 
kanaat hürriyetinin kullan lmas n  engelleme, konut dokunulmazl n n ihlali ile i  
ve çal ma hürriyetinin ihlali gibi hapis cezalar  alt  aydan ba layan suçlar n, inter-
nette yollanan imzas z mektup ve özel i aretlerle i lenmesi halinde verilecek ce-
zan n bir kat art r laca  düzenlenmi tir.

Ceza Kanunu’nun 106. maddesi gere ince; internette e-maille bir ba kas n , 
kendisinin veya yak n n n hayat na, vücut veya cinsel dokunulmazl na yönelik bir 
sald r  gerçekle tirece inden bahisle tehdit eden ki iler veya malvarl  itibar yla bü-
yük bir zarara u rataca ndan veya sair bir kötülük edece inden bahisle tehditte 
bulunanlar alt  aydan ba layan hapis cezalar yla cezaland r l r. 107. maddeye göre 
ise, “ unu ya da bunu vermezsen yay nlar m” eklinde tehdit edenler bir y ldan üç 
y la kadar hapis ve para cezas na u rar. Türk Ceza Kanunu 107. maddede “ an-
taj” ba l  alt nda, kendisine veya ba kas na yarar sa lamak maksad yla bir ki i-
nin eref veya sayg nl na zarar verecek nitelikteki hususlar n aç klanaca  veya 
isnat edilece i tehdidinde bulunulmas  suçu düzenlenmi tir.

Siyasi partiler, K z lay veya Birle mi  Milletler Dünya Sa l k Kurulu’nun i aret-
lerini izinsiz yay nda kullananlar 253. madde gere ince üç aydan ba layan hapis 
ve para cezalar  ile cezaland r l r.

341. maddeye göre, internet yoluyla web sitelerinde, haber sitelerine yorumda 
bulunarak veya e-mail gruplar na bildirim yoluyla, yabanc  devlet bayra n  veya 
di er egemenlik i aretlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir y la kadar 
hapis cezas  verilir.

Türk Ceza Kanunu 340. madde ve 342. maddeye göre; yabanc  devlet ba -
kanlar na veya yabanc  devlet temsilcilerine kar  Türk Ceza Kanunu’ndaki suçla-
r n i lenmesi halinde bu suçlara verilecek cezalar a rla t r l r.

nternette yap lan yay nlar yoluyla; bir suçun i lenmesini tahrik edenler yani 
“ya malay n, sald r n, izinsiz gösteri yap n” eklinde veya kamu bar n  bozmaya 
elveri li olmak art yla “kanunlara uymayan” eklinde yay n yapanlar 214. ve 217. 
maddelere göre alt  aydan ba lamak üzere ve 215. madde gere ince, i lenmi  olan 
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bir suçu veya i lemi  oldu u suçtan dolay  bir ki iyi alenen öven kimse, iki y la ka-
dar hapis cezas  ile cezaland r l r. Türk Ceza Kanunu 216. madde gere ince de; 
halk n sosyal s n f, rk, din, mezhep veya bölge bak m ndan farkl  özelliklere sahip 
bir kesimini, di er bir kesimi aleyhine kin ve dü manl a alenen tahrik eden kimse, 
bu nedenle kamu güvenli i aç s ndan aç k ve yak n bir tehlikenin ortaya ç kmas  
halinde, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. Ayn  maddeye göre; 
halk n bir kesimini, sosyal s n f, rk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farkl l na da-
yanarak alenen a a layan ki i, alt  aydan bir y la kadar hapis cezas  ile cezalan-
d r l r. Ek olarak halk n bir kesiminin benimsedi i dini de erleri alenen a a layan 
ki i, fiilin kamu bar n  bozmaya elveri li olmas  halinde, alt  aydan bir y la kadar 
hapis cezas  ile cezaland r l r. Ancak bu maddelerde yaz l  fiillere ayk r  dü ünce 
aç klamalar  haber verme veya ele tiri amac yla yap lm sa suç olu maz.

nternette çe itli gruplar web sayfalar  yapmakta ve üyelik sistemine göre çal -
maktad r. Ancak, bu üyelikler bir yasad  örgüt çal mas  eklinde organize olursa 
bu durumda Türk Ceza Kanunu 220. maddesine göre bir tehlike ortaya ç kabilir. n-
ternet ortam nda kurulan bu tür web siteleri bas n ve yay n yollar ndan biri oldu u 
için a a daki cezalar yar  oran nda artt r l r. Maddeye göre; Kanunun suç sayd  
fiilleri i lemek amac yla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yap s , sahip bu-
lundu u üye say s  ile araç ve gereç bak m ndan amaç suçlar  i lemeye elveri li 
olmas  halinde, iki y ldan alt  y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. Ancak, örgü-
tün varl  için üye say s n n en az üç ki i olmas  gerekir. Yine, suç i lemek ama-
c yla kurulmu  olan örgüte üye olanlar, bir y ldan üç y la kadar hapis cezas  ile 
cezaland r l r. Ek olarak, örgütün faaliyeti çerçevesinde suç i lenmesi halinde, ay-
r ca bu suçlardan dolay  da cezaya hükmolunur ve örgüt yöneticileri, örgütün faa-
liyeti çerçevesinde i lenen bütün suçlardan dolay  ayr ca fail olarak cezaland r l r. 
Örgütün veya amac n n propagandas n  yapan ki i, bir y ldan üç y la kadar hapis 
cezas  ile cezaland r l r. Bu web sitelerine teröre destek verenler ile çocuk pornosu 
ve seks ve cinsel ili ki payla m na aç k olanlar örnek verilebilir.

çi ücretlerinin veya besin ya da mallar n de erlerinin art p eksilmesi sonu-
cunu do urabilecek bir ekilde ve bu maksatla yalan haber veya bilgi yayanlar 
237. maddeye göre, üç aydan iki y la kadar hapis ve para cezas na çarpt r l r. n-
ternette özellikle hisse senetleri ile ilgili forum ve chatlarda bu suçun i lendi i s k 
s k görülmektedir.

Bu arada bir parantez aç p, internetteki normal porno ve çocuk pornosu ek-
lindeki yay nlara de inelim. E er bu yay nlar radyo ve televizyonla yap lsa idi il-
gili yay nc  kurulu lar RTÜK taraf ndan para ve program yay n  durdurma cezala-
r na u rard . Bas l  ekilde gazete ve dergi ile yap lsa idi bunlar toplat l r ve yüksek 
para cezalar  al rd . nternette yap ld nda ise bunun cezas  Eski Türk Ceza Ka-
nunu 426. maddeye göre be - on milyon lira aras  bir para cezas  idi. Geçmi -
teki deneyimler sonucu, yeni Türk Ceza Kanunu yap ld nda 2004 y l ndan itiba-
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ren 226. maddede bu suçlara ili kin cayd r c  cezalar düzenlenmi tir. Bu madde 
öyle düzenlenmi tir.

(1) a) Bir çocu a müstehcen görüntü, yaz  veya sözleri içeren ürünleri veren ya
 da bunlar n içeri ini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunlar n içeriklerini çocuklar n girebilece i veya görebilece i yerlerde ya da 

alenen gösteren, görülebilecek ekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyle-
yen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeri ine vak f olunabilecek ekilde sat a veya kiraya arz 
eden,

d) Bu ürünleri, bunlar n sat na mahsus al veri  yerleri d nda, sat a arz 
eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet sat lar  yan nda veya dolay s yla bedel-
siz olarak veren veya da tan,

f) Bu ürünlerin reklam n  yapan,
Ki i, alt  aydan iki y la kadar hapis ve adli para cezas  ile cezaland r l r.

(2) Müstehcen görüntü, yaz  veya sözleri bas n ve yay n yolu ile yay nlayan 
veya yay nlanmas na arac l k eden ki i alt  aydan üç y la kadar hapis ve 
be bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r.

(3) Müstehcen görüntü, yaz  veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklar  kul-
lanan ki i, be  y ldan on y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas  
ile cezaland r l r. Bu ürünleri ülkeye sokan, ço altan, sat a arz eden, satan, 
nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da ba kalar n n kullan m na 
sunan ki i, iki y ldan be  y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para ce-
zas  ile cezaland r l r.

(4) iddet kullan larak, hayvanlarla, ölmü  insan bedeni üzerinde veya do al ol-
mayan yoldan yap lan cinsel davran lara ili kin yaz , ses veya görüntüleri içe-
ren ürünleri üreten, ülkeye sokan, sat a arz eden, satan, nakleden, depolayan, 
ba kalar n n kullan m na sunan veya bulunduran ki i, bir y ldan dört y la ka-
dar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r.

(5) Üç ve dördüncü f kralardaki ürünlerin içeri ini bas n ve yay n yolu ile ya-
y nlayan veya yay nlanmas na arac l k eden ya da çocuklar n görmesini, 
dinlemesini veya okumas n  sa layan ki i, alt  y ldan on y la kadar hapis 
ve be bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r.

(6) Bu suçlardan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü f kra hariç olmak ve çocuk-
lara ula mas  engellenmek ko uluyla, sanatsal ve edebi de eri olan eser-
ler hakk nda uygulanmaz.
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nternette birçok fuhu  sitesi bulunmaktad r. E  de i tirmeden ba layarak, uzak 
do uda ya  küçük erkek ve k z çocuklar n  pazarlayanlarla devam eden ve e -
cinsel ili kilere kadar üyelik ve kulüp sistemi ile çal an birçok site bulunmaktad r. 
Türk Ceza Kanunu 227. maddesi bu tür fiillere yönelik a a daki cezalar  düzen-
lemektedir.

(1) Çocu u fuh a te vik eden, bunun yolunu kolayla t ran, bu maksatla tedarik 
eden veya bar nd ran ya da çocu un fuh una arac l k eden ki i, dört y ldan on 
y la kadar hapis ve be bin güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r. Bu 
suçun i leni ine yönelik haz rl k hareketleri de tamamlanm  suç gibi cezalan-
d r l r.

(2) Bir kimseyi fuh a te vik eden, bunun yolunu kolayla t ran ya da fuhu  için ara-
c l k eden veya yer temin eden ki i, iki y ldan dört y la kadar hapis ve üçbin 
güne kadar adli para cezas  ile cezaland r l r. Fuh a sürüklenen ki inin kazan-
c ndan yararlan larak k smen veya tamamen geçimin sa lanmas , fuh a te -
vik say l r.

(3) Fuhu  amac yla ülkeye insan sokan veya insanlar n ülke d na ç kmas n  sa -
layan ki i hakk nda yukar daki f kralara göre cezaya hükmolunur.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizli inden yararlanarak bir kim-
seyi fuh a sevk eden veya fuhu  yapmas n  sa layan ki i hakk nda yukar daki 
f kralara göre verilecek ceza yar s ndan iki kat na kadar art r l r.

(5) Yukar daki f kralarda tan mlanan suçlar n e , üstsoy, kay n üstsoy, karde , ev-
lat edinen, vasi, e itici, ö retici, bak c , koruma ve gözetim yükümlülü ü bulu-
nan di er ki iler taraf ndan ya da kamu görevi veya hizmet ili kisinin sa lad  
nüfuz kötüye kullan lmak suretiyle i lenmesi halinde, verilecek ceza yar  ora-
n nda art r l r.

(6) Bu suçlar n, suç i lemek amac yla te kil edilmi  örgüt faaliyeti çerçevesinde i -
lenmesi halinde, yukar daki f kralara göre verilecek ceza yar  oran nda art r -
l r.

(7) Bu suçlardan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.

(8) Fuh a sürüklenen ki i, tedavi veya terapiye tabi tutulur. 

Bu suçlarda; fuhu a konu ki ilerin internette resim ve görüntülerini yay nlamak 
“fuh un yolunu kolayla t rma” eylemini olu turur.

123. madde uyar nca; s rf huzur ve sükununu bozmak maksad yla bir kim-
seye srarla; telefon edilmesi, gürültü yap lmas  ya da ayn  maksatla hukuka ay-
k r  ba ka bir davran ta bulunulmas  halinde, ma durun ikayeti üzerine faile üç 
aydan bir y la kadar hapis cezas  verilir. Bu suç için ki ilere sürekli rahats z edici 
mail at lmas  örnek verilebilir.
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Kanun’un 125. maddesine göre, topluca chat yaparak, e-mail yollayarak veya 
sitenizde aç k aç k birilerinin onur, eref ve sayg nl n  rencide edebilecek nite-
likte “ unu yapt , bunu yapt ” derseniz veya birilerine söverseniz alt  aydan üç y la 
kadar hapis al rs n z. Bu konu ileride ayr nt lar  ile “Ki ilik Haklar ” bölümünde in-
celenecektir.

Türk Ceza Kanunu 130. maddeye göre, bir kimsenin öldükten sonra hat ra-
s na en az üç ki iyle birle erek e-mail yoluyla hakaret eden ki i üç aydan iki y la 
kadara hapis cezas  al r. Bu hakaretin web sitesinde yap lmas  halinde ceza al-
t da bir oran nda artt r l r.

nternetteki önemli aktivite alanlar ndan birisi de kumar siteleridir. Dünyan n çe-
itli ülkelerinde kumar oynamak ve casino açmak yasak oldu undan bu yasa  

k rmak ve kumar tutkunlar na olanak sa lamak ve pek tabii ki kendilerine kazanç 
sa lamak için pek çok giri imci kumar siteleri kurmu tur. Kumar n zararlar ndan 
toplumu korumak amac yla Yeni Türk Ceza Kanunu bu konuda 228. madde ile 
u düzenlemeyi yapm t r.

(1) Kumar oynanmas  için yer ve imkan sa layan ki i, bir y la kadar hapis ve adli 
para cezas  ile cezaland r l r.

(2) Çocuklar n kumar oynamas  için yer ve imkan sa lanmas  halinde, verilecek 
ceza bir kat  oran nda art r l r.

(3) Bu suçtan dolay , tüzel ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hük-
molunur.

(4) Ceza Kanununun uygulanmas nda kumar, kazanç amac yla icra edilen ve kar 
ve zarar n talihe ba l  oldu u oyunlard r. 

nternette bir site açarak veya bahis toplayarak ya da di er yollarla internet üze-
rinden kâr ve zarar n talihe ba l  oldu u bir oyun oynatan ve kazanç vadeden ki-
iler, Kanun’un düzenlemesine göre kumar için “yer ve imkan sa lamak” eylemini 

gerçekle tirmekte ve bu suçu i lemektedirler.

765 say l  eski Türk Ceza Kanunu, kumar oynatman n suç say lmas  için ku-
mar oynat lan yerin kamuya aç k olmas n  art ko mu tu ve internet ortam nda oy-
nat lan kumar oyunlar n n bu tan ma uyup uymad  tart mal yd . Hukukçular bu 
konuda bir fikir birli ine varamam t .236 Ancak yeni Türk Ceza Kanunu’nun 228. 
maddesindeki düzenlemede, 765 say l  Türk Ceza Kanunu’nun 567. maddesin-
deki gibi “umuma mahsus ve umuma aç k yerlerde kumar oynat lmas ” art  ge-
tirmedi inden, art k 5237 say l  yeni Türk Ceza Kanunu’nun 228/4. maddesinde 
yap lan kumar tan m na uyan her eylem bu madde gere ince cezaland r lacakt r. 

236 Gökhan Ahi, “ nternette Suç ve Ceza”,
 http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_ahi.htm (22.6.2004)
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Dolay s yla, bu tan ma ve maddenin 1. f kras na göre internet ortam nda oynat lan 
kumar da cezaland r labilecektir.

Di er yandan futbol maçlar  ile ilgili bahis oynatmak yetkisi 7258 say l  Kanun’a 
göre yaln zca Beden Terbiyesi Genel Müdürlü ü’ne, at yar lar  ile ilgili bahis oynat-
mak yetkisi Türkiye Jokey Kulübü’ne, di er her türden bahisleri oynatmak yetkisi 
ise Milli Piyango Genel Müdürlü ü’ne aittir. Bu kurumlar d nda nternet ortam nda 
veya ba ka yerde bahis oynatanlara da hapis ve para cezas  verilmektedir.237

Yay nc lar n en çok ilgisini çeken alanlardan biri de suç haberleridir. Haberle-
rinde çe itli suçlar n i lendi ini veren ki iler bu suçlar n yarg lama a amas na da 
ilgi duyarak bunlar  haber yapmaktad rlar. Özellikle internet gazetecili inde kar -
m za ç kan soru turma ya da yarg laman n gizlilik gerektiren çe itli safhalar  hak-
k nda haber yapmak eylemi Türk Ceza Kanunu’nun çe itli maddelerinde s n rlan-
m t r. Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesi u düzenlemeyi yapm t r.

(1) Soru turman n gizlili ini alenen ihlal eden ki i, bir y ldan üç y la kadar hapis ce-
zas  ile cezaland r l r. Ancak, soru turma a amas nda al nan ve kanun hükmü 
gere ince gizli tutulmas  gereken kararlar n ve bunlar n gere i olarak yap lan 
i lemlerin gizlili inin ihlali aç s ndan aleniyetin gerçekle mesi aranmaz.

(2) Kanuna göre kapal  yap lmas  gereken veya kapal  yap lmas na karar verilen 
duru madaki aç klama veya görüntülerin gizlili ini alenen ihlal eden ki i, birinci 
f kra hükmüne göre cezaland r l r. Ancak, bu suçun olu mas  için tan n ko-
runmas na ili kin olarak al nan gizlilik karar na ayk r l k aç s ndan aleniyetin ger-
çekle mesi aranmaz.

(3) Bu suçlar n bas n ve yay n yoluyla i lenmesi halinde, ceza yar  oran nda art r l r.
(4) Soru turma ve kovu turma evresinde ki ilerin suçlu olarak damgalanmalar n  

sa layacak ekilde görüntülerinin yay nlanmas  halinde, alt  aydan iki y la ka-
dar hapis cezas na hükmolunur. 

Ceza Kanunu’nun 286. maddesi’ne göre ise “soru turma ve kovu turma i lem-
leri s ras ndaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden ki i, 
alt  aya kadar hapis cezas  ile cezaland r l r”.

Yine gazete, dergi, radyo, televizyon veya internette haberler yaparak, “adil yar-
g lamay  etkilemeye te ebbüs” etmek Türk Ceza Kanunu 288. maddesinde suç 
olarak düzenlenmi tir. Buna göre; bir olayla ilgili olarak ba lat lan soru turma veya 
kovu turma kesin hükümle sonuçlan ncaya kadar savc , hâkim, mahkeme, bilirki i 
veya tan klar  etkilemek amac yla alenen sözlü veya yaz l  beyanda bulunan ki i, 
alt  aydan üç y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r.

237 Gökhan Ahi, “ nternette Suç ve Ceza”,
 http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_ahi.htm (22.6.2004)
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Yukar da say lan Türk Ceza Kanununda yer alan bu maddelere bakt m zda 
suçun i lenme ekli ile ilgili; “her türlü kitle haberle me arac , bas n ve yay n yolu, 
aç klama” ya da “if a etme” ifadeleri kullan lmaktad r. Bu sebeple bana göre inter-
net kullan rken bu suçlar kolayca i lenebilir.

Türk Ceza Kanunu’nda ve Kabahatler Kanunu’nda bu zikredilenlerin d nda 
birçok eylem daha var ve internet yolu ile bu suçlar i lenebilir. Ancak bunlar küçük 
para cezalar  ile cezaland r ld ndan çal maya dâhil edilmemi tir.

2. Özel Kanunlardaki İnternet Aracılığıyla İşlenebilen Suçlar:

Askeri Ceza Kanunu

Yukar da anlatt m z Türk Ceza Kanunu’ndaki gibi, Askeri Ceza Kanunu’nda 
da internet ve di er ileti im araçlar  ile i lenebilen bir çok suç vard r. Bu Kanun’a 
göre; halk  askerlikten so utan ne riyatta ve telkinde bulunmak, vatana bar ta ya 
da sava ta ihaneti te vik etmek, amirlere ya da emirlere itaatsizli e yönlendirmek 
ayr ca hapis cezas n  gerektiren suçlard r. 

S k yönetim Kanunu

1402 Say l  Kanun gere i, s k yönetim komutanlar  gerekli gördü ünde her türlü 
araçlarla yap lan yay m ve haberle meye sansür koymak, s n rlamak, durdurmak 
ve bunlardan yararlanmak yetkisine sahiptirler. Bu yetkilere haberle meyi ve ya-
y nlar  kontrol etmek, toplatmak ve imha etmeyi de ekleyebiliriz. Ayr ca s k yönetim 
bölgesinde tela  ve heyecan do uracak ekilde as ls z, abart lm  haber yapan ve 
nakledenler iki y la kadar hapis ve bir miktar para cezas na maruz kal rlar. 

Ola anüstü Hal Kanunu 

Bu Kanun ise, ola anüstü hal ilan edilmi  bölgede genel güvenlik, asayi  ve 
kamu düzenini korumak, iddet olaylar n n yayg nla mas n  önlemek amac yla 
sözlü ve görüntülü her türlü yay n  denetlemek, s n rlamak ve yasaklamak yetki-
sini, il ve bölge valilerine vermi tir. Kanun, gerçe e veya ki ilik haklar na ayk r  ha-
ber yayan ve nakledenlere otuz milyondan yüz milyon liraya kadar para cezas  ve-
rilece ini belirtmi tir. Ayr ca, özel amaçla kamunun tela  ve heyecan n  do uracak 
mahiyette as ls z ve abart l  yay n yapanlar para cezas n n yan  s ra alt  aydan iki 
y la kadar hapisle cezaland r l r.

Terörle Mücadele Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu ise daha a r cezalar içermektedir. Suçla ilgili bilgi-
leri haber olarak verip; terörle mücadele görevlilerinin ya da muhbirlerin hüviyet-
lerini aç klamak ya da yay nlamak suretiyle hedef gösterenler, örgütlerin bildiri ve 
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aç klamalar n  yay nlayanlar para cezas na çarpt r l rlar. Hangi yöntemle olursa ol-
sun terör örgütüyle ilgili veya devletin bölünmezli i aleyhine yaz l  veya sözlü pro-
paganda yapanlar alt  aydan iki y la kadar hapsedilirler ve para cezas  öderler.

Çocuk Mahkemelerinin Kurulu u, Görevleri ve Yarg lama Usulleri Hak-
k nda Kanun 

Bu Kanun’da ise, suç i lemi  on be  ya ndan küçüklerin yarg lanmalar  ile il-
gili yay n yasa  bulunmaktad r. Bu yasa a ilk uymamada küçük bir para cezas , 
tekrar nda ise üç aydan alt  aya kadar hapis cezas  verilir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

Bu Kanun’un 377. maddesine göre, genel ahlak n, suç i lemeye k k rtacak 
hallerin, ki ilik haklar n n ve kamu güvenli inin gerekli k ld  hallerde gizli yap lma-
s na karar verilen duru malar n, bu yasa a ra men yay n n n yap lmas  ön öde-
meye tabi para cezas  ile cezaland r l r.

Mal Bildiriminde Bulunulmas , Rü vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Kanun’un 9. maddesi gere ince, mal bildirimlerindeki bilgiler ve kay tlar esas 
al narak içeri i hakk nda aç klama ve yay nda bulunulamaz. Aksi takdirde üç ay-
dan bir y la kadar hapis cezas  söz konusudur. 

Ayr ca, rü vet, yolsuzluk ihbarlar nda dava aç l ncaya kadar bilgi vermek ve 
yay n yapmak yasakt r. Türk Ceza Kanunu madde 334’e göre; yetkili makamla-
r n kanun ve düzenleyici i lemlere göre aç klanmas n  yasaklad  ve niteli i ba-
k m ndan gizli kalmas  gereken bilgileri temin eden kimseye bir y ldan üç y la ka-
dar hapis cezas  verilir.

Adli Sicil Kanunu

Kanun’a göre; adli sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce ve ta-
lep üzerine verilen ki iler ve kurumlarca aç klanamaz. Bu bilgileri aç klayanlara 
alt  aydan bir y la kadar hapis ve be  yüz bin liradan on milyon liraya kadar para 
cezas  verilir.

Bankalar Kanunu

Bankalar Kanunu’nun 22/6. maddesine göre, bir bankan n itibar n  k rabilecek ya 
da öhretine ya da servetine zarar verebilecek bir konuya kasten sebep olan veya 
bu yolda as ls z haberler yayanlara üç y la kadar hapis ve dört milyar liraya kadar 
para cezas  verilir. simleri belirtilmese dahi bankalar n güvenilirli i konusunda ka-
muoyunda tereddüde yol açarak bankalar n mali bünyelerinin olumsuz etkilenme-
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sine neden olabilecek nitelikte as ls z haberleri ileti im araçlar yla yay nlayanlara 
iki milyar liradan dört milyar liraya kadar a r para cezas  verilir. 

te kredi kart n  çald r p, bankan n buradaki tutumu sebebi ile dertlenip der-
dini internet yoluyla kamuoyu ile payla an bir ma dur vatanda n hazin öyküsü 
öyledir:

“San k mü teki bankan n itibar n  k rabilecek, öhretine ya da servetine zarar 
verebilecek bir hususa kasten sebebiyet vermi , bu yolda as ls z haberler yaym  
de ildir. Ba ndan geçen ve neticesinden önemli oranda maddi zarara u ram  
oldu u bir olay  internet ortam nda ba kalar  ile payla mak istemi , olay  oldu u 
gibi aktarm , hatta bu arada kart n çal nd n  geç farketti ini dahi belirtmi , kart  
çalarak kullananlar , imza ve kimlik kontrolü yapmadan harcamalara olanak sa -
layan üye i yeri sahiplerini ve tabii bu arada itirazlar n  dinlemeyip haks z harca-
malar n tümünü kendisinden tahsile kalk an ve önemli bir bölümünü tahsil eden 
bankay  ele tirmi tir. Mü teki bankan n üye i yeri sözle mesi’nin Sat  lemi Ta-
mamlanmadan Önce ve Sat  Belgesi Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar 
ba l kl  4. maddesinde aç kça, üye i yerinin kendisinden al veri  yapan ve kart 
ibraz eden ki inin imzas n  sat  belgesi üzerine almak ve bu imzan n kart hamili 
olup olmad n  tespit etmek üzere kimlik kontrolü yapmak zorunda oldu u yaz l  
bulunmaktad r. Bu maddenin son f kras nda, üye i yerinin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi durumunda her türlü sorumlulu un üye i yerine ait olaca , bankan n 
hiçbir sorumlulu u bulunmad , madde hükümlerine ayk r  düzenlenen sat  bel-
gesi tutar n n üye i yerine ödenmeyece i, ödenmi  ise bankan n bu tutarlar  üye 
i yeri hesab ndan re’sen geri alma yetkisinin mevcut oldu u belirtilmektedir. Ola-
y m zda mü teki Bankan n 4. madde hükümlerini al veri  yapan üye i yerlerine 
kar  i letmeden san  takip etme kolayc l na kaçt  ve bundan mutazarr r olan 
san n internet ortam nda bu haks zl  di er kullan c lar  ile payla t , ba ndan 
geçen olay  herhangi bir ey katmadan oldu u gibi aktard , as ls z haber yay n-
lamad , dolay s  ile Bankalar Kanunu’nun 22/6. maddesine muhalefet etmedi i 
kanaatine var lm t r.“238 

Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun

nternette reklâm alan ve verenler veya reklâm say lacak beyanlarda bulunan-
lar n dikkat etmeleri gereken bu Kanun’un 16. maddesi gere ince ticari reklâm ve 
ilanlar n; kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu dü-
zenine, ki ilik haklar na uygun, dürüst ve do ru olmalar  esast r. Tüketiciyi aldat c , 
yan lt c  veya onun tecrübe ve bilgi noksanl klar n  istismar edici, tüketicinin can 
ve mal güvenli ini tehlikeye dü ürücü, iddet hareketlerini ve suç i lemeyi özendi-
rici, kamu sa l n  bozucu, hastalar , ya l lar , çocuklar  ve özürlüleri istismar edici 

238 07.08.2000 T.C. Takipsizlik Karar . stanbul Cumhuriyet Bas n Bürosu Say : Haz rl k: 
2000/36829, Bas. Mv. 2000/338, Karar: 2000/259
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reklâm ve ilanlar ve örtülü reklam yap lamaz. Bu Kanun’un 17. maddesine göre; 
hukuka ayk r  bir reklâm için Reklâm Kurulu, reklâm  durdurma, düzeltme yetkisine 
sahip oldu u gibi ayr ca yay n kurulu una idari para cezas  da verebilir. Reklamlarla 
ilgili olarak ayr ca haks z rekabet yap lmas  halinde Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret 
Kanun’lar na göre, reklam n durdurulmas , maddi ve manevi tazminat davalar n n 
yan  s ra yay c lar bir aydan bir y la kadar hapis cezas  ile kar la rlar .

Bu Kanunda 7. maddedeki kampanyal  sat larda verilen tarihteki teslim edil-
meme hali ve para cezalar na e-ticaretle ilgisi olanlar n dikkat etmesi gerekiyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk ndaki Kanun

Bu Kanunda seçim propagandalar  hakk nda yaz l  bas n, radyo ve televizyon 
aç kça düzenlendi i halde henüz internet ile ilgili özel düzenlemeler yap lmam -
t r. Ancak 61. ve 151. maddesinde interneti de kapsar biçimde yay n yasaklar  ko-
yulmu  ve 151. maddesinin bir ve ikinci f kralar nda seçim yasaklar  ba lad ktan 
sonra söz yaz  ve sair surette propaganda yapanlara üç aydan bir y la kadar ha-
pis cezas  verilece i düzenlenmi tir.

Ayr ca oy verme gününden önceki günün saat 18.00’inden sonra her türlü ya-
y n organlar  taraf ndan seçim ve seçim sonuçlar  ile ilgili haber, tahmin ve yorum 
yap lmas  yasakt r.
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V. Bölüm 

e- Ortam: e- Devlet  ve  e-Ticaret

1. e- Devlet

Türkiye’de kamu yönetiminin modernizasyonu aç s ndan uzun süredir bilgi 
ve ileti im teknolojilerinden etkin ve verimli bir ekilde yararlanma çabalar  var-
d r. Özellikle, e-devlet’in geli imi, OECD ülkelerindeki genel seyir do rultusunda, 
farkl  a amalar izlemi tir 

1970 ve 1980’lerde çal malar, vergi ve nüfus i lemleri gibi baz  fonksiyonla-
r n arka ofis uygulamalar n n otomasyonu üzerinde yo unla t r lm t r. 1990’larda 
ise bilgi toplumu ve bilgiye dayal  ekonomiyi gerçekle tirmeye yönelik çal malara 
h z ve a rl k verilmi tir239. Bu dönemde, Türkiye’nin rekabet gücünü art rmaya 
yönelik olarak bilgi toplumunun te vik edilmesi, emek yo un üretimden yüksek 
katma de erli üretime ve dü ük maliyetli i gücü yap s ndan bilgi tabanl  bir eko-
nomide yüksek e itimli i gücüne geçi  vurgulanm t r. Yenilikçilik, bilim ve tekno-
loji ve Türkiye’nin B T yetkinliklerinin geli tirilmesi üzerinde yo unla lan bu ikinci 
a amada akademisyenler, sivil toplum kurulu lar , i letmeler ve kamu kesiminin 
önemli katk lar  olmu tur. Üçüncü a ama (2000-2002) e-devleti uygulamaya yö-
nelik planlar n geli tirilmesinden olu maktad r. 1990’lar n sonlar  ve 2000’lerin ba  
uzun vadeli planlar ve yat r mlar aç s ndan elveri li bir dönem olmam t r. Hükü-
metler, bilgi toplumuna yönelik çal malar  ve planlar  te vik etmelerine ra men, 
siyasal ve ekonomik istikrars zl k uygulamay  büyük ölçüde engellemi tir. 2002 
y l  sonundan itibaren kamu yönetiminin e-devlet yoluyla modernizasyonu tekrar 
gündeme al nm t r. Ba bakan Yard mc s , Ula t rma Bakan  ve Sanayi ve Tica-

239 Sayan, Serdar ve di erleri, Factors and Impacts in the Information Society: A Prospec-
tive Analysis in the Candidate Countries -Report on Turkey, European Commission Tech-
nical Report EUR 21383 EN (2004), aktaran: OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, 
DPT yay n , Ankara, 2007.
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ret Bakan  ile birlikte, e-devletin uygulanmas  ile görevlendirilerek e-devlet vizyonu 
ve stratejilerini ortaya koyan cra Kurulu olu turulmu tur. Kurul’un sekretarya hiz-
metlerini, e-devlet giri imlerinde yat r mlar  inceleyerek e-devlet stratejisini uygu-
layan Devlet Planlama Te kilat  (DPT) üstlenmi tir. DPT’nin stratejisi ortak verita-
banlar , yüksek hacimli/yüksek de erli e-hizmetler (esas olarak vergi tahsilât  ve 
sosyal güvenlik ödemeleri ile sosyal güvenlik, sa l k ve emeklilik yard mlar n n da-

t m  gibi büyük nakit ak mlar m kontrole yönelik hizmetler), sektörel projeler (örne-
in e-adalet ve e-sa l k), ortak hizmetler (e-ihale), sektörel dönü üm (e-ö renim) 

ve s n r geçi leri (gümrük ve ticaret) gibi s n rl  say da büyük giri : üzerinde yo un-
la m t r. 2003-2004 için K sa Dönem Eylem Plan  (KDEP) ve onu izleyen 2005 
Eylem Plan  devreye girmi ;. bu planlar, teknik ve hukuki altyap  olu turmak, B T 
becerilerini geli tirmek, e-hizmetleri uygulamak ve e-ö renim, e-sa l k ve e-ticaret 
gibi sektörel faaliyetleri ele almak için bir dizi ulusal düzeyde giri imi içermi tir240. 
Türkiye 2003-2006 dönemindeki ba lang ç a amas nda ba ar l  olmu tur. Ba a-
r yla birlikte yeni güçlükler ortaya ç km t r. Bu durum, kamu kesimi aç s ndan, kri-
tik yat r mlar üzerinde odaklanmaya devam etmenin, yat r mlara yönlendirecek bir 
kurumsal mimari geli tirmenin ve veri ve hizmetlerin payla m na yönelik kapasite 
geli tirmenin önemine i aret etmektedir. 

AB e-Devlet Programlar na Kat l m

e-Avrupa Giri imi 1999’da Helsinki’de AB’ne üye 15 ülke için ba lat lm t r. e-Avrupa 
Giri imi’ne paralel olarak, Türkiye’nin de dahil oldu u AB’ne aday ülkeleri kapsayan 
e-Avrupa+ Giri imi de 2001 y l nda ba lat lm t r. Haziran 2001’de Gothenburg’da 
“e-Avrupa+ Giri imi” için bir eylem plan  kabul edilmi tir. e-Avrupa+ 2003 y l nda 
sona ermi tir. Eylem plan n n yeni bir sürümü olan ve 2003–2005 dönemini kapsa-
yan e-Avrupa 2005, 2002 y l nda ba lat lm t r. 10 aday ülke May s 2004’te AB üyesi 
olmu  ve dolay s yla eylem plan n n taraf  haline gelmi lerdir. e-Avrupa 2005 eylem 
plan nda, Türkiye’nin de dahil oldu u aday ülkelere gözlemci statüsü tan nm t r.

Türkiye e-devlet çabalar n  AB Giri imleri ile uyumlula t rmak ve bilgi toplu-
muna yönelik ulusal hedeflerini geli tirmek için e-Avrupa+ Giri imi’ne kat lm t r. 
Bu hedefler; bilgi toplumu için gerekli hukuki ve düzenleyici çerçeveyi uygulamaya 
koyma (e-devlet ve e-ticaret), daha ucuz, daha h zl  ve daha güvenli nterneti ge-
li tirme; insan kayna  becerilerine yat r m yapma, e-ticaret ve e-devlet hizmetle-
rinin geli tirilmesini te vik etmedir. Ancak, ekonomik ve siyasal istikrars zl k nede-
niyle ilerleme yava  olmu tur.

Türkiye, temel politika hedefleri e-hizmetlerin ve geni bant n daha fazla kullan m n  
te vik etmek, say sal uçurum sorununu ele almak ve kamu hizmetlerini modernle tir-
mek olan e-Avrupa 2005 Giri imine de kat lm t r. Giri im, özellikle, modern çevrimiçi 
e-devlet hizmetleri, güvenli bilgi altyap s  ve geni bant altyap s  üzerinde yo unla m t r.

240 OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, DPT yay n , Ankara, 2007.
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Türkiye halen 2010 adl  en son AB Giri imine gözlemci olarak kat lmaktad r. 
Bu giri im üç hedef üzerinde yo unla maktad r:

1. Bilgi Toplumu ve medya için tek, aç k ve rekabetçi Avrupa pazar .
2. Büyümeyi te vik etmek, daha fazla ve daha iyi istihdam yaratmak için B T ara -

t rmalar nda yenilikçilik ve yat r m.
3. Sürdürülebilir kalk nmayla tutarl , daha iyi kamu hizmetleri ve ya am kalitesine 

öncelik vererek büyüme ve istihdam  te vik eden kapsay c  bir Avrupa Bilgi 
Toplumu.241

e-Devlet’in Geli im Düzeyi

Türkiye e-devlete ili kin uluslararas  kar la t rmalarda genellikle orta s ralarda 
yer almaktad r. Türkiye 179 ülke aras nda 60. s rada yer alm t r.. 30 OECD ülke-
sine ait veriler, bir ülkenin ki i basma geliri ile nternet kullanan nüfus oran  ara-
s nda güçlü bir pozitif ili ki oldu unu göstermektedir. Ba ka bir ifadeyle, ki i basma 
gelir ne kadar yüksekse nternet kullanan nüfusun oran  da o kadar yüksektir. Bu 
durum, nternet kullanan nüfus oran n n az say da birbirinden kopuk etkenin de-
il, birbiriyle etkile im içinde olan birçok etkenin sonucu oldu unu göstermektedir. 

Türkiye’de e-devletin ba l ca itici güçleri kamu yönetiminin modernizasyonu, bilgi 
toplumunun te vik edilmesi, özel sektörün rekabetçili inin art r lmas  ve vatanda -
lar n n ya am kalitesinin artt r lmas d r.

e-Devlet Stratejik Hedefleri

Türkiye’nin 2010 Bilgi Toplumu Stratejisi tasla , e-devlet için u stratejik he-
defleri ortaya koymu tur:

1. Kamu yönetiminin modernizasyonu: Kamu hizmetlerinde etkinli i ve vatanda  
memnuniyetini art rma.

2. Vatanda  odakl  hizmet dönü ümü: e-hizmet say s  ve kullan m  ile memnuni-
yeti art rma.

3. Sosyal dönü üm: Bilgisayar ve bilgi okuryazarl m art rma, bilgisayar sahip-
li im ve nternet eri imini art rma ve B T becerilerinin geli tirilmesi için uzaktan 
ö renim imkânlar  sa lama.

4.  dünyas nda B T: Bilgiye eri imi kolayla t rma ve i letmelerin B T ve e-ticareti 
kullanmalar na yard mc  olma.

5. Rekabetçi ulusal B T sektörü: Yaz l m ve hizmetlerde daha geni  bir iç pazar  
ve ihracat  te vik etme.

241 Avrupa Komisyonu, “ 2010 - A European Information Society for growth and employ-
ment”, Haziran 2005. aktaran: OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, DPT yay n , An-
kara, 2007.
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6. Yayg n ve ucuz ileti im altyap s : Geni bant altyap s n  geli tirme, son kullan c  
maliyetlerini dü ürme ve hizmetler ve altyap  için etkin rekabet ortam n  sa lama.

7. Ar-Ge ve yenilikçili in geli tirilmesi: Ar-Ge faaliyetlerine öncelik verme ve B T 
sektöründe küresel pazar taleplerine uygun yeni ürünlerin ve hizmetlerin üre-
tilmesini te vik etme.

Kamu Yönetiminin Modernizasyonu

e-Devletin önemli bir itici gücü kamu yönetimi reformu ve modernizasyonudur, 
e-devlet kamu kesiminin modernizasyonuna ili kin a a daki hedeflerin gerçekle -
tirilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir:

• Etkinli in ve verimlili in art r lmas .
• effafl n ve hesap verilebilirli in te vik edilmesi.
• Vergi gelirlerinin art r lmas .

Yolsuzlu un azalt lmas .

• Bilgi ve e-hizmetlerin sa lanmas .
• Daha fazla kullan c  odakl  olma.
• Veri payla m  ve ortak hizmetleri art rarak birbirinden ba ms z ve mükerrer 

kaynaklardan veri ve hizmet kullan m n  ortadan kald rma.

Etkinli i ve verimlili i art rma, kamu kesiminin büyüklü ü nedeniyle Türkiye için 
özellikle önemlidir242. 

e-Devlet, hizmet sunma yetki ve sorumluluklar n n, gerekli kaynaklarla birlikte, 
merkezi yönetimden bölgesel ve yerel düzeye aktar laca  yap sal reform çal -
malar nda merkezi bir konumdad r. 

e-Devlet kamu yönetiminin ba ar s  için önemli bir araç olabilece i ve yönetimin tüm 
düzeylerinde kaynaklar n kullan m na ili kin effafl k ve hesap verilebilirli i art rabilece-
ine ili kin yayg n bir kanaat bulunmaktad r. B T’in, bilgi ve e-hizmetlerin ayn  tarzda 

sunulmas n , uzaktan ö renim ve yerel yönetim personeline e itim verilmesini kolayla -
t rabilece i; merkezi yönetimin, reformun önündeki önemli risklerden baz lar n  yönetme-
sini sa layan denetleme araçlar n  sunabilece i konusunda görü ler bulunmaktad r243.

242 2004 OECD Türkiye Ekonomi Anketi’nde öyle denilmektedir: “Adalet, e itim ve altyap  
hizmetleri gibi, büyüme için kritik olan temel kamu hizmetlerinde hizmet kalitesini h zl  bi-
çimde yükseltecek daha proaktif politikalara ihtiyaç vard r. OECD (2004) Economic Sur-
vey Turkey, Paris Ekim 2004. bkz. OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, DPT yay n , 
Ankara, 2007.

243 OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, DPT yay n , Ankara, 2007.
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B T sektörünün geli tirilmesi noktas nda, kamu yönetiminde ve özel sektörde 
B T kullan m n n art r lmas , yenilikçili in te vik edilmesi, B T yetkinliklerinin geli -
tirilmesi, Internet altyap s n n geni letilmesi ve kamu kesiminin etkinli i ve verimli-
li inin art r lmas  bulunmaktad r.

Bilgi teknolojilerindeki geli meler ku kusuz ki, e- Devlet yönünden kamu yöne-
timi ve vatanda  ili kilerini rahatlataca  gibi, özel sektörün rekabet gücünü de ar-
t ran bir nitelik kazanacak; e-ticaret noktas nda da yeni ufuklar açacakt r.

e-Ticaret, nternetin kullan m n  te vik eden, vatanda lar  ve i letmeleri nter-
net üzerinden al m ve sat m yoluyla e iten önemli bir güç olmu tur. Birçok ülkede 
i letmeler ve vatanda lar, kamu kurumlar ndan bu yoldan giderek bilgi ve hizmet 
sunma kanal  olarak nterneti daha fazla kullanmalar n  beklemeye ba lam t r.

Ne yaz k ki, e-ticaret Türkiye’de henüz fazla geli memi tir. Bu durum,

• Yerel pazarlarda sat  yapan ve yeni bir pazarlama kanal m ö renmek ve ge-
li tirmek için kaynaklar  s n rl  olan küçük ve orta ölçekli i letmelerin (KOB ’ler) 
say s n n fazla olmas ,

• Gerekli hukuki çerçevenin (e-imza, sözle meler, i lem güvenli i vb.) olmamas  ve
• nternete yüksek h zl  yayg n eri im olmamas ndan kaynaklan yor olabilir. Tür-

kiye, nternet bankac l  alan nda önemli ilerleme kaydetmi tir.

e-Ticaret, birçok geli mi  ülkede ekonomik büyüme ve e-hizmetlere olan ta-
lebin art nda güçlü bir saik oldu undan, devlet, altyap n n geli tirilmesi ile içerik 
ve hizmetleri Internet üzerinden tek durakl  bir i  portal yla sunarak e-ticareti te -
vik etmeyi dü ünebilir.

Firmalar n, yeni kamu e-ihale sistemi ile kamu kurumlar yla elektronik etkile-
imde bulunmas n n zorunlu k l nmas  nternetin özel sektör taraf ndan kullan -

m n  art racakt r.

Devletin bilgi toplumu politikalar , bilgi ve e-hizmetlerin sa lanmas  yoluyla va-
tanda lar n ya am kalitesini do rudan etkileyebilir. Vatanda lara bilgiye eri im te-
minat  veren Bilgi Edinme Hakk  kanunlar , devleti daha effaf ve hesap verebilir 
hale getiren bilgi sunumunun kamu kurumlar  taraf ndan daha fazla yap lmas  ve 
seçimle gelen temsilciler ve kamu görevlileriyle e-posta arac l yla ileti im imkân  
bunun örnekleri aras nda say labilir. Gerçekten de, Türkiye’de, vatanda lar n bilgi 
edinme talepleri kamu kurumlan taraf ndan sunulan e-hizmetlerin en çok kullan -
lanlar ndan birini olu turmaktad r.
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TÜRKİYE E-DEVLET GÖSTERGELERİ

Göstergeler: 2005 Türkiye AB-25

GENEL GÖSTERGELER
Nüfus (milyon) 72 461

Ki i ba na GSMH (ABD Dolar , cari yatlar ve SAGP) (OECD 
Factbook 2006) 7.659* 28.638

GSY H art  (%) 5 2

Hane say s  (milyon) 15 N/A

Sabit Telefon Abone Yo unlu u (100 ki i ba na) 26 N/A

Mobil Telefon Abone Yo unlu u (100 ki i ba na) (2005, Türkiye s-
tatistik Kurumu) 64 N/A

Geni bant nternet Abone Yo unlu u (100 ki i ba na) (OECD,   
Haziran 2006) 3.0 N/A

NTERNET ER M  
(Göstergeler için kaynak: Eurostat, EUROPA\ European Commission Eurostat ana sayfas \ 

Data navigation treeUnformation Society Indicators, güncelleme Temmuz 2006)

Internet penetrasyon oran  (nüfus içinde düzenli olarak bireysel In-
ternet kullan m yüzdesi) 14 50

nternet eri imi olan i letmeler 80 91

Geni bant nternet ba lant s na eri imi olan i letmelerin oran 52 63

Evde nternet eri im oran  ( nternet eri imi olan hanelerin yüzdesi) 9 48

te nternet eri im oran  ( nternet eri imi olan ki ilerin yüzdesi) 43 41

E itim yerinde nternet eri im oran  ( nternet eri imi olan ki ilerin 
yüzdesi) 9 8

Kamu kütüphanelerinde nternet eri im oran  ( nternet eri imi olan 
ki ilerin yüzdesi) 0 7

nternet kafelerde nternet eri im oran  ( nternet eri imi olan ki ile-
rin yüzdesi) 37 7

Eri imin ucuzlu u (ayda 20 saat nternet eri iminin ortalama ayl k ge-
lir içindeki yüzde pay ) (ITU, Measuring Digital Opportunity 2005) 9.5 N/A

SON ÜÇ AY Ç NDE NTERNET KULLANIMI 
(Göstergeler için kaynak: Eurostat, EUROPAV Avrupa Komisyonu Eurostat ana sayfas \ Veri 
gezinme a ac  BUgi Toplumu Göstergeleri, \Hanelerde ve i letmelerde bilgisayar ve nternet\

Bireysel nternet kullan m , kullan m s kl  ve yeri, güncelleme Temmuz 2006)

Düzenli olarak nternet kullanan ki i oran  (16-74 ya  grubu)2 (%) 14 51

nternet Kullan c lar  (16-74 ya  grubu), kentsel (%) 19 57

nternet Kullan c lar  (16-74 ya  grubu), k rsal (%) 6 46

nternet Kullan c lar  (16-74 ya  grubu), erkek (%) 19 55

Internet Kullan c lar  (16-74 ya  grubu), kad n (%) 9 47
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Göstergeler: 2005 Türkiye AB-25

E-DEVLET KULLANIMI
e-devlet hizmetlerinin çevrimiçi eri ilebilirli i3 (arz taraf ) (bile ik en-
deks) (2006 AB-25 için) 40 50

e-devlet hizmetlerinin ki i baz nda kullan m oran  - nternet kullana-
rak kamu kurulu lar yla etkile imde bulunan (bilgi alma, form alma, 
doldurulmu  formlar  iletme) ki ilerin oran  (%)

6* 23

e-devlet hizmetlerinin i  dünyas  baz nda kullan m oran  - nternet 
kullanarak kamu kurulu lar yla etkile imde bulunan (bilgi alma, form 
alma, doldurulmu  formlar  iletme) i letmelerin oran  (%)

50 57

AB vatanda  e-hizmetleri (12 hizmet) ortalama olgunluk düzeyi 
(OECD ve Cap Gemini) (%) 55 68«

AB i letme e-hizmetleri (8 hizmet) ortalama olgunluk düzeyi (OECD 
ve Cap Gemini) (%) 84 8650

Vatanda lar taraf ndan y ll k vergi beyanlar n n elektronik olarak ve-
rilme oran  (toplam vergi beyan  içinde %) 55 N/A

letmeler taraf ndan y ll k vergi beyanlar n n elektronik olarak ve-
rilme oran  (toplam vergi beyan  içinde %) 69 N/A

KAMU KES M NDE B T YATIRIMLARI
Kamu kesiminde B T bütçesi (kamu kesimi bütçesi içinde % oran, 
ABD Dolar ) N/A N/A

Bilgi teknolojisi harcamalar n n GSY H içinde % oran N/A 3

E-T CARET
Ki isel kullan m için nternet üzerinden mal ya da hizmet sipari  et-
mi /sat n alm  olan ki iler (%) 3* 18

letmelerin toplam e-ticaret cirosu (toplam ciro içinde %) N/A 2

Çevrimiçi sipari  alm  olan i letmelerin yüzdesi (%) 12

KAMU KES M NDE E- HALE VE E-SATINALMA
Tamamen elektronik ihale (kamu al mlar  içinde e-ihale portallar  ile 
yap lan ciro oran  % ) N/A N/A

Elektronik faturalama (kamu kurumlan içinde %) N/A N/A

BECER LER VE YETK NL KLER

* 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 hizmet-

ten her birinin yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. Kaynak: Eurostat.; aktaran: OECD e- Dev-
let Çalışmaları ve Türkiye, DPT yayını, Ankara, 2007.
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2. e- Ticaret

Günümüzde internetin gelece i aç s ndan en çok ilgi çeken kullan m alanlar n-
dan biri elektronik ticarettir. u anda ülkemiz için milyar dolar  bulan e-ticaret hacmi 
gün geçtikçe geli mekte ve k sa zamanda onmilyarlarca dolar  bulmas  (yasal dü-
zenlemelerin bu i i engeller yönde yap lmamas  art yla) beklenmektedir. Milletlera-
ras  uyu mazl klarda sorunlar n çözümlenmesi için Amerika’da ve AB’de çe itli tas-
lak anla malar olu turulmu tur. Ço u ülkeler vergi ve gümrük yasalar yla var olan 
engelleri de birkaç y ll k muafiyetlerle kald rarak geli meyi desteklemektedirler. 

Bu alanda halen var olan düzenlemeleri inceleyerek bunlar n e-ticarete uygu-
lanmas  üzerinde durmadan, e-ticaret hakk ndaki baz  temel kavramlar n kapsam 
ve tan mlar  üzerinde durmak gerekiyor.

Önce e-ticaret k saltmas n n tam hali olan “Elektronik Ticaret”i irdeleyelim. Bu 
kavram, bireyler ve kurumlar n; aç k a  ortam nda (internet) ya da s n rl  say da 
kullan c  taraf ndan ula labilen kapal  a  ortamlar nda (intranet) yaz , ses ve gö-
rüntü eklindeki say sal bilgilerin i lenmesi, iletilmesi ve saklanmas  temeline da-
yanan ve bir de er yaratmay  amaçlayan ticari i lemlerinin tümünü ifade etmek-
tedir. Elektronik ticaret için bir ba ka tan m udur. nternet üzerinden ve bilgisayar 
deste i ve telekomünikasyon teknolojisi kullan larak mal sat lmas  ve hizmet sunul-
mas , ürünlerin ve hizmetlerin tan t lmas  ve bunlar n ticari amaçlarla piyasaya arz 
edilmesi, sat lar n yap lmas  ve sat  bedellerinin tahsil edilmesi.244 Bu çerçevede, 
ticari sonuçlar do uran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek olan e itim, kamuo-
yunu bilgilendirme, tan t m-reklam vb. amaçlar için elektronik ortamlarda yap lan 
i lemler de elektronik ticaret kapsam nda de erlendirilmektedir. Elektronik ticaret; 
teknik tan m  çerçevesinde tam olarak otomatikle mi  i lemleri ifade etmekte ise 
de, çe itli boyut ve niteliklerde birey ve makine deste i ile gerçekle tirilen yar  oto-
matik i lemlerin de elektronik ticaret kapsam nda de erlendirilmesi gerekir. 

Her ne kadar elektronik ticaret söz konusu oldu unda ilk akla gelen ürünler 
posta ve paket posta servisleri arac l yla geleneksel yöntemlerle el de i tiren 
üç boyutlu, fiziki ürünler olsa da, elektronik olarak pazara sunulanlar n önemli bir 
k sm  bilgisayar programlar , e lence materyali, dan manl k gibi maddi olmayan 
sunumlard r.245

e-Ticaretin kapsam  hakk nda unlar  da söylemek gerekir.246 E-ticaret kapsam n-
daki en yo un al veri  elle tutulabilen maddi mal sat m d r. Teknik anlamda ne tür 
bir mal oldu u tart lsa da internet uygulamas  aç s ndan geli meyi do uran grup 
ise, “dijital ürün sat ”d r. Digital ürünlerde her iki taraf da edimlerini internet üze-

244 Bülent Sözer, Elektronik Sözle meler, stanbul, 2002, s.21 den naklen.
245 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-

kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
246 Daha geni  bilgi için bkz. Bülent Sözer, s.22 v.d.



Bili im Hukuku

181

rinden ve elektronik ortamda ifa etmektedirler. Sat c  borcunu, üzerinde anla ma 
sa lanm  bulunan mal n, al c  taraf ndan indirilmesi (download) ile yerine getirmi  
olmaktad r. Al c  ise mal bedelini kredi kart , banka havalesi gibi elektronik ortam 
araçlar n  kullanarak ödemektedir. u anda özellikle e lenceye yönelik oyunlar, mü-
zikler, filmler ve bilgisayar programlar  dijital ürün grubunu olu turmaktad r.

nternet ticaretindeki di erleri ise bilgi ve hizmet sat lar d r. Bilgi temininde, ey-
lem sadece istenen ve do ru bir bilginin iletilmesinden ibarettir, kar  taraf herhangi 
bir taahhüt üstlenmemekte dolay s yla kar  taraftan herhangi bir davran  bekle-
nilmemektedir. Bilgi temininde hava raporu verilmesinden, uçak tarifelerinin, banka 
faizlerinin, döviz kurlar n n, Yarg  ile ilgili karar ve mevzuat n, borsa bilgi ve yorum-
lar  veya adreslerinin yay nlanmas na kadar çok geni  bir alan  kapsayan faaliyet 
söz konusu olabilir.247 Bunlara parasal hizmetler, havale, virman gibi bankac l k 
ve para transferi i lemleri, otel rezervasyonu yap lmas  gibi ve kar  taraf n taah-
hüdünü yine bir fizikî i lem ile ifa edebilece i faaliyetler örnek olarak gösterilebilir. 

Elektronik ticarette en çok tart lan konular n ba nda gelen Elektronik mza; 
bir veri mesaj nda bulunan veya ona eklenen ya da mesaj ile mant ksal bir ba -
lant s  kurulabilen, bireyin kimli ini tan tan ve bireyin veri mesaj n n içeri ini onay-
lad n  gösteren elektronik formattaki imzad r.248 

Elektronik ticaretin geli ebilmesi ve kullan c lar taraf ndan benimsenebilmesinin 
ilk art ; internet sistemine duyulan güvenin sa lanmas d r. Taraflar aras nda ile-
tilen bilginin gizlili i, bütünlü ü ve taraflar n kimliklerinin do rulu u kurulacak olan 
teknik ve yasal altyap  ile garanti edilebilmelidir. Söz konusu artlar elektronik imza 
ile sa lanabilmektedir. Bu nedenle, elektronik ticaretle ilgili çal malarda ileri bir çok 
ülkenin yasal düzenlemelerde önceli i elektronik imza mevzuat  çal malar na ver-
meleri bir rastlant  de ildir. Elektronik imza yasalar  halen Almanya, Singapur, ABD 
gibi ülkeler ile 2004’den itibaren Türkiye’de uygulanmaktad r. 

Elektronik imza, günümüz teknolojisinde çe itli ekillerde olabilmektedir. Ha-
len kullan lan imza dosyalar n n en bilinenleri, biyometrik teknik (kullan c n n par-
mak ya da el izi, göz retinas  vb. ki iye has özellikler) ile olu turulan imzalar ve 
say sal imzalard r.249

Elektronik ortamda bilgi ileten kullan c n n kimli inin do rulu unu garanti eden, 
ayn  zamanda aç k anahtar veri taban na sahip kurulu lar ise onay makam  veya 
elektronik sertifika hizmet sa lay c s  kavram  alt nda an lmaktad r.

247 Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, 
Önder Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, stanbul 
2000., s.30-31

248 Daha geni  bilgi için bkz. Leyla Keser Berber, nternet Üzerinden Yap lan lemlerde 
Elektronik Para ve Digital mza, Ankara, 2002, s.119 v.d.

249 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuku Çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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Birle mi  Milletler Genel Kurulunun 1996’da New York’ da yap lan toplant s nda 
Elektronik Ticarete li kin Model Kanun ve konuya ili kin Yasal Rehber’in kabul edil-
mesinden sonra, “say sal imza ve onay makamlar ” ile ilgili olarak di er ülkelerin 
mevcut düzenlemelerinden de yararlan lmak suretiyle taslak bir metin haz rlanm -
t r. Bu taslak, Ülkemiz taraf ndan yasal düzenlemelerin haz rlanmas nda de erlen-
dirilerek 15.01.2004 tarihinde Elektronik mza Kanunu haz rlanm t r. Bu konu ile-
ride ayr  bir bölümde geni çe incelenecektir.

Tüm di er al veri lerde oldu u gibi internet al veri lerinde ili ki; taraflar n al m 
ve sat m konusundaki artlar hakk nda anla malar  ile olu maktad r. Internet yolu 
ile giri ilen ili kilerde sözle melerin kurulmas ; (elektronik imza kullan lmas  
hariç) ekil serbestîsi oldu u sürece mümkündür. Hukukumuzda sözle meler 
aç s ndan ekil serbestîsi esast r. Bu nedenle taraflar kural olarak istedikleri e-
kilde, sözlü ya da yaz l  sözle meyi yapabilirler. Ancak internet üzerinde ya-
z l  sözle me yapabilmek için elektronik imza gereklidir.

Kanun koyucu istisnai de olsa, ilerde ayr nt l  aç klayaca m z üzere, baz  tip 
sözle meler için yaz l  ve baz lar  içinde resmi makamlar önündeki resmi ekil 
art n  zorunlu k lm t r. Özellikle elektronik imza kullan lm yorsa yaz l  ve hiçbir e-

kilde resmi ekil öngörülen sözle meler u anki mevzuat gere ince internet üzerin-
den yap lamaz. Borçlar Kanunu’nun 13. maddesine göre; “yaz l  olmas  icap eden 
akitlerde, borç üstlenenlerin imzalar  bulunmak laz md r.” Kanunda, “aksi ka-
nunda yaz l  olmad kça imzal  bir mektup veya asl  borcu üzerine alanlar ta-
raf ndan imza edilmi  olan telgrafname yaz l  ekil yerine geçer.” hükmü yer 
almaktad r. Ayn  Kanun’un “ mza” ba l kl  14. maddesinde; “imza üzerine borç 
alan kimsenin el yaz s  olmak laz md r. Bir alet vas tas yla vazolunan imza, 
ancak örf ve adetçe kabul olunan hallerde ve hususiyle çok miktarda teda-
vüle ç kar lan k ymetli evrak n imzas  laz m geldi i takdirde kafi addolunur. 
Körlerin imzalar  usulen tasdik olunmad kça yahut imza ettikleri zaman mu-
amelenin metnine vak f olduklar  sabit olmad kça onlar  ilzam etmez” hükmü 
bulunmakta idi. Ayr ca, Borçlar Kanunu’nun “ mza Makam na Kaim Olacak aret-
ler” ba l kl  15. maddesinde de; “imza vaz’ na muktedir olmayan her ah s, imza 
yerine usulen tasdik olunmu  ve el ile yap lm  bir alamet vazetmeye, yahut 
resmi bir ahadetname kullanmaya mezundur. Kambiyo poliçesine müteal-
lik hükümler mahfuzdur” denilmektedir.250

2004 y l nda ise, Elektronik mza Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun 14. maddesine 
“güvenli elektronik imza elle at lan imza ile ayn  ispat gücünü haizdir” hükmü 
eklenmi tir. Elektronik mza Kanunu’nun 5. maddesinde ise; “güvenli elektronik 
imza, elle at lan imza ile ayn  hukuki sonucu do urur. Kanunlar n resmi ekle 
veya özel bir merasime tabi tuttu u hukuki i lemler ile teminat sözle meleri 
güvenli elektronik imza ile gerçekle tirilemez” hükmü getirilmi tir.

250 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk Çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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Bu hükümler do rultusunda internet uygulamas na bakt m zda; “yaz l  ola-
rak bilgisayar üzerinde sözle me yap ld ” iddias n n Türk Hukuku aç s ndan sa-
dece elektronik imza kullan lmas  halinde kabul edilece i, elektronik imza kullan l-
mam sa yaz l  sözle melerde elle at lm  imza art  oldu undan, “yaz l  sözle me 
yap ld ” iddias n n kabul edilemeyece ini kesinlikle söyleyebiliriz. 

3. e- İmza (Elektronik İmza)

15.01.2004 tarihinde kabul edilen Elektronik mza Kanunu, 23.01.2004 tarihinde 
Resmi Gazetede yay nlanarak, 24.07.2004 tarihinden sonra yürürlü e girmi tir.

Bu Kanun; elektronik imzan n hukuki yap s n , elektronik sertifika hizmet sa la-
y c lar n n faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzan n kullan m na ili kin i lem-
leri kapsar. Kanun a a daki baz  tan mlamalar  getirmi tir.

Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, ta nan veya 
saklanan kay tlar.

Elektronik imza: Ba ka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle man-
t ksal ba lant s  bulunan ve kimlik do rulama amac yla kullan lan elektronik veri.

mza sahibi: Elektronik imza olu turmak amac yla bir imza olu turma arac n  
kullanan gerçek ki i.

mza olu turma verisi: mza sahibine ait olan, imza sahibi taraf ndan elektro-
nik imza olu turma amac yla kullan lan ve bir e i daha olmayan ifreler, kriptogra-
fik gizli anahtarlar gibi veriler.

mza olu turma arac : Elektronik imza olu turmak üzere, imza olu turma ve-
risini kullanan yaz l m veya donan m arac .

mza do rulama verisi: Elektronik imzay  do rulamak için kullan lan ifreler, 
kriptografik aç k anahtarlar gibi veriler.

Zaman damgas : Bir elektronik verinin, üretildi i, de i tirildi i, gönderildi i, al n-
d  ve/veya kaydedildi i zaman n tespit edilmesi amac yla, elektronik sertifika hiz-
met sa lay c s  taraf ndan elektronik imzayla do rulanan kay t.

Elektronik sertifika: mza sahibinin imza do rulama verisini ve kimlik bilgile-
rini birbirine ba layan elektronik kay t. 251

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

- mzalanm  elektronik veride sonradan herhangi bir de i iklik yap l p yap lma-
d n n tespitini sa lama.

251 Elektronik mza Kanunu, Kanun No:5070, Kabul Tarihi: 15.01.2004., Resmi Gazete, 
23.01. 2004/ 25355.
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Güvenli elektronik imza olu turma araçlar ; imzalanacak verinin imza sahibi d -
nda de i tirilememesini ve bu verinin imza sahibi taraf ndan imzan n olu turul-

mas ndan önce görülebilmesini sa lar.

Kanun’un 5. maddesine göre; güvenli elektronik imza, elle at lan imza ile ayn  
hukuki sonucu do urur. Ancak kanunlar n resmi ekle veya özel bir merasime tabi 
tuttu u hukuki i lemler ile teminat sözle meleri güvenli elektronik imza ile gerçek-
le tirilemez. Kanun’un 22. maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 14. maddesine “güvenli 
elektronik imza elle at lan imza ile ayn  ispat gücünü haizdir” hükmü eklenmi tir. 
Yine Kanun ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295. maddeden sonra gel-
mek üzere “usulüne göre güvenli elektronik imza ile olu turulan elektronik veriler 
senet hükmündedir, bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil say l rlar, dava 
s ras nda bir taraf kendisine kar  ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile olu -
turulmu  veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308. maddesi k yas yoluyla uygulan r” 
hükmü ile 295/A maddesi eklenmi , ispat ve delil sorunu çözülmü tür.

Elektronik mza Kanunu’nun 8. maddesine göre; “elektronik sertifika hizmet 
sa lay c s ”, elektronik sertifika, zaman damgas  ve elektronik imzalarla ilgili hiz-
metleri sa layan kamu kurum ve kurulu lar  ile gerçek veya özel hukuk tüzel ki i-
lerdir. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s , Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumuna 
yapaca  bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer. Kurum, gerekli güvenlik artlar n-
dan birinin eksikli ini veya yerine getirilmedi ini tespit ederse, bu eksikliklerin gi-
derilmesi için, elektronik sertifika hizmet sa lay c s na bir ay  geçmemek üzere bir 
süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet sa lay c s n n faaliyetlerini dur-
durur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde elektronik sertifika hiz-
met sa lay c s n n faaliyetine son verir. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s  üre-
tilen imza olu turma verisinin bir kopyas n  alamaz veya bu veriyi saklayamaz. 

Elektronik sertifika hizmet sa lay c s ; nitelikli elektronik sertifika sahibinin ta-
lebi, sa lad  nitelikli elektronik sertifikaya ili kin veri taban nda bulunan bilgilerin 
sahteli inin veya yanl l n n ortaya ç kmas  veya bilgilerin de i mesi veya nite-
likli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin s n rland n n, iflâs n n veya gaip-
li inin ya da ölümünün ö renilmesi durumunda vermi  oldu u nitelikli elektronik 
sertifikalar  derhal iptal eder. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s , nitelikli elektro-
nik sertifikalar n iptal edildi i zaman n tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve 
üçüncü ki ilerin h zl  ve güvenli bir biçimde ula abilece i bir kay t olu turur. Elekt-
ronik sertifika hizmet sa lay c s , faaliyetine son vermesi ve vermi  oldu u nitelikli 
elektronik sertifikalar n ba ka bir elektronik sertifika hizmet sa lay c s  taraf ndan 
kullan m n n sa lanamamas  durumunda vermi  oldu u nitelikli elektronik sertifi-
kalar  derhal iptal eder. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s n n faaliyetine Kurum 
taraf ndan son verilmesi halinde Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu, faaliyetine 
son verilen elektronik sertifika hizmet sa lay c s n n vermi  oldu u nitelikli elektro-
nik sertifikalar n ba ka bir elektronik sertifika hizmet sa lay c s na devredilmesine 
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karar verir ve durumu ilgililere duyurur. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s  geç-
mi e yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal edemez (E K, md. 11.).

Elektronik sertifika hizmet sa lay c s ; elektronik sertifika talep eden ki iden, 
elektronik sertifika vermek için gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgi-
leri ki inin r zas  d nda elde edemez, elektronik sertifika sahibinin izni olmaks -
z n sertifikay  üçüncü ki ilerin ula abilece i ortamlarda bulunduramaz ve elektro-
nik sertifika talep eden ki inin yaz l  r zas  olmaks z n üçüncü ki ilerin ki isel verileri 
elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onay  olmaks z n üçüncü ki i-
lere iletemez ve ba ka amaçlarla kullanamaz (E K, md. 12.).

Elektronik sertifika hizmet sa lay c s n n, elektronik sertifika sahibine kar  so-
rumlulu u genel hükümlere tâbidir. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s , bu Ka-
nun veya bu Kanuna dayan larak ç kar lan yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle 
üçüncü ki ilere verdi i zararlar  tazminle yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet sa -
lay c s  kusursuzlu unu ispat etti i takdirde tazminat ödeme yükümlülü ü do maz. 
Elektronik sertifika hizmet sa lay c s , söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam et-
ti i ki ilerin davran na dayanmas  halinde de zarardan sorumlu olup, elektronik 
sertifika hizmet sa lay c s , bu sorumlulu undan Borçlar Kanununun 55. madde-
sinde öngörülen türden bir kurtulu  kan t  getirerek kurtulamaz. Nitelikli elektronik 
sertifikan n içerdi i kullan m ve maddi kapsam na ili kin s n rlamalar hariç olmak 
üzere, elektronik sertifika hizmet sa lay c s n n üçüncü ki ilere ve nitelikli elekt-
ronik imza sahibine kar  sorumlulu unu ortadan kald ran veya s n rland ran her 
türlü art geçersizdir. Elektronik sertifika hizmet sa lay c s , bu Kanundan do an 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu do an zararlar n kar lanmas  ama-
c yla sertifika mali sorumluluk sigortas  yapt rmak zorundad r. Sigortaya ili kin usul 
ve esaslar Hazine Müste arl n n görü ü al narak Bilgi Teknolojileri ve leti im Ku-
rumu taraf ndan ç kar lacak yönetmelikle belirlenir. Elektronik sertifika hizmet sa -
lay c s , nitelikli elektronik sertifikay  elektronik imza sahibine sigorta ettirerek tes-
lim etmekle yükümlüdür (E K, md. 13.).

Yabanc  bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa lay c s  taraf ndan 
verilen elektronik sertifikalar n hukuki sonuçlar  milletleraras  anla malarla belir-
lenir. Yabanc  bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet sa lay c s  taraf n-
dan verilen elektronik sertifikalar n, Türkiye’de kurulu bir elektronik sertifika hizmet 
sa lay c s  taraf ndan kabul edilmesi durumunda, bu elektronik sertifikalar nitelikli 
elektronik sertifika say l r. Bu elektronik sertifikalar n kullan lmas  sonucunda do-
acak zararlardan, Türkiye’deki elektronik sertifika hizmet sa lay c s  da sorumlu-

dur (E K, md. 14.).

Elektronik mza Kanunu’nun 15. maddesine göre; elektronik sertifika hizmet 
sa lay c lar n n bu Kanun’un uygulanmas na ili kin faaliyet ve i lemlerinin dene-
timi Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’nca yerine getirilir. Kurum, gerekli gördü ü 
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zamanlarda elektronik sertifika hizmet sa lay c lar n  denetleyebilir. Denetleme s -
ras nda, denetleme yapmaya yetkili görevliler taraf ndan her türlü defter, belge ve 
kay tlar n verilmesi, yönetim yerleri, binalar ve eklentilerine girme, yaz l  ve sözlü 
bilgi alma, örnek alma ve i lem ve hesaplar  denetleme isteminin elektronik serti-
fika hizmet sa lay c lar  ve ilgililer taraf ndan yerine getirilmesi zorunludur. 

Kurum yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet sa lay c lar na 18. maddeye 
göre çe itli idari para cezalar  verir. Bu cezalara kar  tebli  tarihinden itibaren en 
geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz, verilen ceza-
n n yerine getirilmesini durdurmaz. tiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üze-
rinden inceleme yap larak en k sa sürede sonuçland r l r. tiraz üzerine verilen ka-
rarlara kar  Bölge dare Mahkemesi’ne ba vurulabilir. Bölge dare Mahkemesinin 
verdi i kararlar kesindir. dari para cezas  gerektiren 18. maddedeki suçlar  i le-
yenlerin bu suçlar  i ledikleri tarihten itibaren geriye do ru üç y l içinde ikinci kez 
i lemeleri hâlinde para cezalar  iki kat olarak uygulan r, üçüncü kez i lemeleri ha-
linde Kurum taraf ndan elektronik sertifika hizmet sa lay c lar  hakk nda kapatma 
cezas  verilir. Kapatma cezas na kar  tebli  tarihinden itibaren en geç yedi gün 
içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz, yetkili makam taraf ndan ve-
rilen kapatma karar n n yerine getirilmesini durdurmaz. tiraz, zaruret görülmeyen 
hallerde, evrak üzerinden inceleme yap larak en k sa sürede sonuçland r l r. ti-
raz üzerine verilen kararlara kar  Bölge dare Mahkemesine ba vurulabilir. Bölge 
dare Mahkemesinin verdi i kararlar kesindir.

Kanun’un 16. ve 17. maddelerinde baz  sahteciliklere ili kin hapis ve para ce-
zas  getirilmi tir. Madde 16’ya göre, elektronik imza olu turma amac  ile ilgili ki i-
nin r zas  d nda; imza olu turma verisi veya imza olu turma arac n  elde eden, 
veren, kopyalayan ve bu araçlar  yeniden olu turanlar ile izinsiz elde edilen imza 
olu turma araçlar n  kullanarak izinsiz elektronik imza olu turanlar bir y ldan üç y la 
kadar hapis ve be yüz milyon liradan a a  olmamak üzere a r para cezas yla ce-
zaland r l rlar. Yukar daki f krada i lenen suçlar, elektronik sertifika hizmet sa lay -
c s  çal anlar  taraf ndan i lenirse bu cezalar yar s na kadar art r l r. 16. maddedeki 
suçlar nedeniyle olu an zarar ayr ca tazmin ettirilir. 17. maddeye göre; tamamen 
veya k smen sahte elektronik sertifika olu turanlar veya geçerli olarak olu turulan 
elektronik sertifikalar  taklit veya tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik serti-
fika olu turanlar veya bu elektronik sertifikalar  bilerek kullananlar, fiilleri ba ka bir 
suç olu tursa bile ayr ca, iki y ldan be  y la kadar hapis ve birmilyar liradan a a  
olmamak üzere a r para cezas yla cezaland r l rlar. Bu suçlar elektronik sertifika 
hizmet sa lay c s  çal anlar  taraf ndan i lenirse cezalar yar s na kadar art r l r ve 
olu an zarar ayr ca tazmin ettirilir.

Bu aç klamalar m z n ba nda, sözlü sözle meler aç s ndan, imza yoksa ve ya-
z l  sözle me olu masa bile taraflar aras nda bir sözle menin kurulabilmesi ve baz  
artlar do rultusunda taraflar  ba lamas n n mümkün oldu unu söylemi tik. imdi 

bu konuyu ayr nt l  olarak inceleyelim.
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A.  İNTERNET ORTAMINDA SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Türk hukukunda sözle menin nas l kurulaca  hususu Borçlar Kanunu’nun ilk 
maddesinde düzenlenmi tir. Buna göre, bir sözle menin kurulmas  için taraflar n 
kar l kl  ve birbirine uygun irade aç klamas nda bulunmas  gerekir. Gerek Borçlar 
Kanunu’nun an lan maddesinden, gerekse sözle me tan m ndan bir sözle menin 
kurulabilmesi için; “sözle me taraflar n n bulunmas ” ve “irade beyanlar n n birbi-
rine uygunlu u” gerekir. O halde e er kar l kl  bir görü me ve yaz mada bu un-
surlar varsa en az ndan sözlü sözle menin bulundu u ileri sürülebilir. Bu ilk aç k-
lamadan sonra imdi de sözle me olu ma a amalar n  inceleyelim.

Sözle me yapan taraflardan birisinin öncelikle kar  tarafa bir sözle me yapma 
teklifinde bulunmas  zorunludur. lk olarak aç klanan bu iradeye “icap” ad  verilir. 
cab  takiben, di er taraf n buna cevap vermesi ve kendisinin sözle meyi yapma 
yönündeki iradesini belirtmesi zorunludur. cab  takip eden bu irade beyan na ise 
“kabul” ad  verilir (BK, md. 3 vd.). 

Sözle menin hangi andan itibaren taraflara yüklenim getirmeye ba lamas  ba-
k m ndan; haz rlar aras ndaki sözle meler ile haz r olmayanlar aras ndaki sözle -
meler birbirinden farkl  hükümlere tabi k l nm t r (BK, md. 4-5.). 

Haz rlar aras nda yap lan sözle melerde, icab n hemen kabul edilmesi gere-
kir ve kabul beyan  ile birlikte sözle me ayn  anda hükümlerini do urmaya ba lar 
ve kurulmu  olur. cap hemen kabul edilmezse sözle me kurulmu  olmaz. Haz r 
olmayanlar aras nda yap lan sözle melerde ise; icap yapan taraf, makul bir süre 
boyunca yapt  icap ile ba l  olacak ve kar  taraf n kabul haberini bekleyecektir. 
Kabul haberi gönderildi i anda sözle me hükümlerini do urmaya ba lar ve kabul 
haberi icapç ya ula t  anda da kurulmu  olur (BK, md.4-6). 252 

Ancak, kabul beyan n n icapç ya ula mas  ile gönderilme an  aras nda pek uzun 
bir zaman geçmedi inden, kural olarak elektronik ortamda yap lan bir sözle me-
nin kurulmas  an  ile hüküm ve sonuçlar n  do urmaya ba lad  tarih ayn  tarihtir. 
Ancak icapç n n, muhatab n kabul beyan n  gönderdi i zamanda çe itli sebeplerle 
(izin, hastal k ve benzeri) kabul beyan n  ayn  gün ö renememesi mümkündür ya da 
yanl  adres nedeniyle hiç ö renememesi mümkündür253. Bu takdirde, kabul beya-
n n n icapç  taraf ndan ö renilmesi ile akit kurulacak, muhatap taraf ndan kabul be-
yan n gönderildi i tarihte ise ticari sözle me hükümlerini do urmaya ba layacakt r.254

252 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999 Hukuk Konferans  Teb-
li 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).

253 Daha geni  bilgi için bkz: Mete Özgür Falc o lu, Türk Hukukunda Elektronik Sat m Söz-
le mesi ve Kurulu u, Ankara, 2004, s. 160. 

254 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk Çal ma Grubu Raporundan al nm t r. 
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Internet arac l yla bir sözle me yap lmak istendi inde de esas olarak belirt-
ti imiz bu hüküm uygulanacakt r. Dolay s yla internet arac l yla giri ilen sözle -
menin kurulup kurulmad n  ve kurulduysa zaman n  belirlemek için, öncelikle bu 
sözle menin haz rlar aras nda m , yoksa haz r olmayanlar aras nda m  akdedildi-
inin belirlenmesi gerekir. 

Bu husus, internet ortam nda sözle me yaparken kar m za ç kabilecek birkaç 
farkl  senaryo üzerinden ayr  ayr  dü ünülmelidir.255

1- ki Bilgisayar Arac l yla Kurulan Basit li ki : Bu durum kar m za genellikle 
arada bir servis sunucu (server) olmaks z n sözle me yapmak isteyen tarafla-
r n, kendi bilgisayarlar  ba nda, e-mail (e-posta), video konferans veya chat 
yapma (kar l kl  konu ma/yaz ma) yoluyla, ayn  anda haberle mesi halinde 
ç kar. ki bilgisayar arac l yla kurulan bu basit ili kiyi, telefon arac l yla ya-
p lan sözle melere benzetmek mümkündür. Hukukumuzda telefon arac l yla 
yap lan sözle meler, kural olarak haz rlar aras nda yap lm  kabul edilmektedir. 
Dolay s yla icapç , hemen bir kabul cevab  bekleyecek ve kabul haberi icapç -
n n bilgisayar na ula t  anda da sözle me kurulmu  olacakt r256. 

2- Ortak Bir veya Birden Fazla Servis Sunucu Arac l yla Kurulan li ki: Sözle me 
yapmak isteyen taraflar n her ikisinde de kullan ld  bir servis sunucu olmas  
halinde bu ili ki kar m za ç kar. Sözle meye ili kin tüm bilgiler bu servis sunucu 
veya sunucular arac l yla iletildi inden sözle me ile hiç ilgisi olmayan üçüncü 
ki iler araya girmi  olur. Servis sunucu ile ba lant  kurulmad  sürece, sözle -
meye kat lan taraflar n birbirine bilgi göndermesi, irade beyanlar n  aç klamas  
ve kendilerine gönderileni ö renmesi mümkün de ildir. Bu nedenle, belirtti i-
miz senaryo bak m ndan haz r olmayanlar aras nda akdedilen bir sözle menin 
varl n n kabul edilmesi gerekir. Dolay s yla haz r olmayanlar aras ndaki söz-
le meler bak m ndan yapt m z aç klamalar, bu senaryo için de geçerli olur. 
Ancak böyle bir sözle mede, taraflar n ve servis sunucular n farkl  farkl  ülke-
lerde olmas  halinde, önemli sorunlar ortaya ç kabilece i, özellikle sözle me-
nin Devletler Özel Hukuku ilkeleri de dikkate al narak kuruldu u yerin belirlen-
mesinin zor olaca  bir gerçektir.

3- Sat c n n Kendisine Ait Web Sitesinin Bulunmas : Taraflardan birinin ki bu taraf 
genellikle sat c  ya da hizmet sunan konumundaki taraft r, kendisine ait Web si-
tesinin bulunmas  durumunda bu ili ki kar m za gelir. Sat c  veya hizmet sunan; 
kendisine, satt  mal ya da hizmete ve sözle me yapma ko ullar na ili kin bilgileri 
Web sayfas nda, sözle me yapmak isteyebilecek di er tarafa sunar. Burada da 
haz r olmayanlar aç s ndan icap ve kabul ile sözle me kurulmas  söz konusudur.

255 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999 Hukuk Konferans  Teb-
li 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).

256 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999
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Yukar daki senaryolarda taraflarca birbirlerine sunulan bu bilgiler, daha önce 
belirtti imiz sözle menin esasl  unsurlar n  içerir ve sat c  ya da hizmet sunan ta-
raf ndan ba lanma niyeti ile sunulursa bu ili ki “icap” ve “kabul” olarak de erlen-
dirilecek, böylece sözle me kurulmu  olacakt r. 

Aksi takdirde, yani sat c  ya da hizmet sunan n ba lanma ve sözle me kurma 
iradesini tam olarak ortaya koymamas  durumunda, verilen bilgiler icaba davet 
olarak de erlendirilecek; bu bilgileri görüp de sözle me yapmak isteyecek ki iden 
icap beklenecektir. Gelecek icaba göre sat c  ya da hizmet sunan, icapç ya kabul 
beyan n  gönderip, bu beyan ona ula t  anda sözle me kurulacakt r. Bilhassa 
sat c n n beyan etti i sözle me artlar , örne in stoklar n müsait olmas , i lemin 
ancak belirlenen co rafi alan içinde yap labilece i veya sözle menin sadece belli 
artlara uyan ki iler ile kurulaca  veya aç kça bunun bir icaba davet oldu u gibi 

kay tlar söz konusuysa genellikle kabul edilen görü , sat c  durumunda olan n 
icaba davette bulundu u ve al c  durumuna girecek olan taraf n bu davet üze-
rine bulunaca  icab n sat c  taraf ndan kabulü üzerine sözle menin kuruldu u 
yolundad r.257 Web siteleri üzerindeki sat  iradesi ngiliz ve Almanya Hukukla-
r nda icaba davet olarak kabul edilmektedir. Avrupa Toplulu u Hukukunda ise 17 
Temmuz 2000 tarihinde yürürlü e giren Elektronik Ticaret Direktifi’nde web site-
lerindeki sat  iradesi icap olarak kabul edilmektedir. Türk hukukunda web site-
lerindeki sat  iradeleri stoklar n müsait olmas , i lemin ancak belirlenen co rafî 
alan içinde yap labilece i veya sözle menin sadece belli artlara uyan ki iler ile 
kurulaca  veya aç kça bunun bir icaba davet oldu u gibi kay tlar söz konusu 
de ilse icap kabul edilmektedir. 258

Sonuç olarak, sözle melerin haz rlar aras nda m  yoksa gaipler aras nda m  
yap ld n n tayini hakk nda Borçlar Kanunu’nun 4/II., 5. ve 10. maddelerini dik-
kate almak gerekecektir. Söz konusu hükümlerden ç kan sonuç, haz r olmayan-
lar aras ndaki akitten söz edilmesi için arada zaman ve mesafe unsurlar  bulun-
mas  lüzumudur. Kar l kl  müzakere imkân  olan hallerde ise Borçlar Kanunu 4/
II. maddesine göre, haz rlar aras ndaki akitten söz edilebilmektedir. Bu hükümler 
kar s nda, asgarî olarak, taraflar n birbirleriyle do rudan ve ayn  anda ili ki kurma-
d , icap ve kabullerin serverlarda bekledi i halleri ve web sayfalar ndan yap lan 
sözle meleri, haz r olmayanlar aras nda yap lm  sözle me; buna kar l k e-mail 
ve chat ile kar l kl  ileti im kurarak yap lan sözle meleri, haz rlar aras nda yap l-
m  sözle me olarak kabul etmek imkân  vard r.

Böylece ekil serbestli i olan sözlü sözle melerde icap ve kabul a amas  ta-
mamlanm sa ve taraflar n irade beyanlar  birbirine uygunsa sözle me kurulmu  
olur ve sonuçlar n  do urmaya ba lar. 

257 Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Ön-
der Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.30-31

258 Bülent Sözer, s. 94 v.d.
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Burada nternet Hukuku aç s ndan belirtmeliyiz ki; 2003 y l nda 4822 say l  Ka-
nun ile 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun’a (TKHK) eklenen 9 
A maddesinde; interneti de kapsar biçimde bir taraf  tüketici olan ili kiler aç s n-
dan elektronik ortamlarda elektronik teyit (kabul) sistemi ile sözle me yap labile-
ce i hükme ba lanm t r. Sözle menin kurulmas ndan sonra, sözle menin ko ulla-
r n  ispat ve taraflar n yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi i konular nda ç kan 
uyu mazl klar a a daki bölümde incelenecektir.

Burada Borçlar Kanunu’ndaki ilan yoluyla icapta bulunma hükümlerini de 
de erlendirmekte fayda var. lan yoluyla bir bedel vadeden bedeli vermeye 
mecburdur. E er ilan edilen i  meydana gelmemi se ilan veren vaat etti i be-
deli geçmemek üzere kar  taraf n harcamalar n  kar layarak vaatten dönebi-
lir. Fakat ilan veren vaat edilen i in gerçekle meyece ini ispat ederse bu har-
camalar  da ödemesine gerek kalmaz (BK, md. 8). Yarg tay özellikle dergi ve 
gazetelerin yapt  yar malarda vaat edilen eylerin verilmemesi üzerine Me-
deni Kanun’un 2. maddesindeki iyi niyet ve duyulan güven kavramlar n  esas 
alarak hediyelerin aynen teslimi veya bedelinin ödenmesine karar vermektedir.259 
Bu tip ilanlarda kimi zaman çekili  koyulmaktad r. Bu halde de ilgililer çekili  
bedelleri kadar Milli Piyango daresine teminat verdiklerinden öncelikle bura-
dan tazminat n tahsili mümkündür. Bu hükümler internetteki ilanlarda ve yar -
malarda kullan labilir.

Web siteleri kullan larak yap lan elektronik sözle me (e-contract) modelinin bir 
özelli i de, kanaatimize göre, bir tür kat lmac  akit (iltihaki sözle me) niteli inde ka-
bul edilebilir olmas d r.260 Esasen tüm artlar sat c  taraf ndan ortaya konulmakta, 
al c n n bu artlara aynen uymas  beklenmektedir. Al c n n bu artlara uymama 
veya pazarl k olana  zaten yoktur, çünkü elektronik ortamda beliren mesajda çi-
zilmi  olan s n r n d na ç k lmas  veya belirtilmi  olan a amalar n aynen izlenme-
mesi, i lemin yap lmas n  imkans z k lar. Daha tam ve do ru bir ifade ile tüm i lem 
a amas  bu surette yürümek üzere planlanm  olup, sistem al c  taraf n bir ad ma 
uymamas  halinde tüm süreci durduracak ekilde programlanm t r.261 

Türk hukukunun uygulanmas  aç s ndan bu durumda genel i lem artlar  ve 
4077 say l  Kanun’un 6. maddesi gündeme gelmektedir. Genel i lem artlar  teo-
risi ve 4077 say l  Kanun’un 6. maddesine göre; bu artlar üzerinde al c  ve sat c -
n n iradeleri bir müzakere süreci sonunda uyum sa lamad ndan, bir uyu mazl k 
ç kmas  halinde bu maddelerden tüketicinin aleyhine olanlar tüketiciyi ba lamaz 
ve mahkemelerce iptal edilebilir 262.

259 M.R.Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Ankara, s.398 vd.
260 Daha geni  bilgi için bkz. Bülent Sözer, s. 109 v.d.
261 Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Ön-

der Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.30-31
262 Bak n z Ki isel leti im bölümündeki genel i lem artlar  hakk ndaki aç klamalar.
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Burada bir ba ka önemli konu da, bilgisayar ve servis sunuculardan (serverlar-
dan) kaynaklanan bir hata ile al m sat m veya sipari te icap kabulün yanl  yap l-
mas  halidir. Buna benzer olarak ay rt etme gücü (temyiz kudreti) olmayan ki i ve 
ya  küçüklerin sözle me kurmak yönündeki iradeleri sonucu; mal  almak zorunda 
olup olmamam z çözülmesi gereken bir sorundur. Bir ba ka konu da sat c n n hi-
lesi ile sözle me yapt m zda mal  almak zorunda olup olmad m zd r. Medeni 
Kanun’un fiil (eylem) ehliyetini düzenleyen hükümlerine göre, ay rt etme gücünden 
yoksun tam ehliyetsizlerin fiil (eylem) ehliyeti bulunmamaktad r. Dolay s yla, yapt k-
lar  i ler geçersizdir. Nisbi butlan sebebi olan iradeyi fesada u ratan haller (hata, 
hile, korkutma) veya gabin halinde sözle meyi iptal kabiliyeti bir y l içinde kullan l r. 
Borçlar Kanunu’nun 28 ve devam ndaki hükümlere göre de, sat c n n hilesi veya 
sat c  ya da üçüncü ahs n korkutmas  sonucu sözle me yapanlar, bu sözle me ile 
ba l  olmaz. “Nas l olsa ba l  de iliz” diye sözle me sonucu mal teslim edilmi se, 
mal  iade edip, sat c  iade alm yorsa durumu tespit eden bir dava açmak, yahut 
sat c  mal n bedelini talep etti inde bu yöndeki itiraz  yapmak gerekir.

B. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL VE İSPAT SORUNU 

Bilindi i üzere, teknolojik geli melerden öncelikle bankac l k i lemlerinde yarar-
lan lmaya ba lanm  ve ilk olarak mü terinin banka veznesine gitmeden hesab n-
dan para çekmesine olanak veren sistemler kullan lm t r. Bu sistem daha sonra 
para çekmenin yan  s ra di er bankac l k i lemlerini de gerçekle tirebilecek tek-
nik olanaklara kavu turularak, otomatik vezne makineleri kullan lmaya ard ndan 
da yine elektronik sistemlerden yararlan larak sat  i lemlerinin yap lmas , an nda 
al c n n hesab ndan sat c n n hesab na sat  bedelinin aktar lmas  sa lan lm  ve 
ev/ofis bankac l  yayg nla m t r. Bilgisayar kullan m n n daha da yayg nla mas  
sonucunda kapal  sistemlerin yan  s ra Internet gibi aç k sistemler ortaya ç km  
ve klasik ileti im araçlar n n yerini bilgisayarla ileti im alm t r.

Önceleri elektronik bilgi de i imi (EDI) ad  alt nda kar l kl  bilgi aktar m  ek-
linde çal an sistem, daha sonra elektronik ticarete dönü mü tür. Bu durumda da 
ticari i lemlerin kâ t kullan lmaks z n bilgisayar arac l  ile elektronik ortamda ya-
p lmas  gündeme gelmi tir.

Yaz l  belgelere dayal  olarak yürüyen klasik ticari i lemler ve idari sistem içinde 
“elektronik belge” olarak adland r labilecek kâ ts z belgenin hukuk sistemlerinde 
geçerlilik kazanmas  için ülkesel boyutlarda çal malar yap ld  gibi de i ik ulus-
lararas  kurumlar da ayn  konuda çal malar sürdürmektedir.263

Bu kapsamda çal malar yürüten kurulu , Birle mi  Milletler Genel Kurulu’nun 
bir organ  olan Birle mi  Milletler Uluslararas  Ticaret Hukuku Komisyonu (UN-

263 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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CITRAL) dur. UNCITRAL, Genel Kurul taraf ndan 1966 y l nda olu turulmu  olup, 
bu Komisyonda; uluslararas  ticaret hukukunun uyumla t r lmas  ve tek düzeli in 
sa lanmas  için ve elektronik ticarette sözle me yap lmas nda klasik icap ve ka-
bul yerine yeni uygulamalara ihtiyaç duyulmaya ba lanmas  üzerine hukuksal dü-
zenlemeler yap lmas n  kararla t rm t r. Olu turulan Çal ma Grubu bu konuda 
“Model Kanun Tasla ” haz rlam , Birle mi  Milletler Genel Kurulu’nun 29. Top-
lant s nda “Elektronik Ticarete li kin Model Kanun” ve konuya ili kin “Hukuk Reh-
beri” kabul edilmi tir. UNCITRAL, 1985 y l nda a a da belirtilen konular  hükü-
metlere tavsiye etmi tir.

-  Bilgisayar kay tlar n n delil olarak de erlendirilmesini etkileyen hukuk kurallar -
n n gözden geçirilerek, teknolojik geli meler sonucu olu an araçlarda ta nan 
kay tlar n güvenilirli ini mahkemelerin de erlendirmesinin sa lanmas ,

-  Ticari i lemlerde veya ticaretle ilgili yaz l  belgelerde yaz l  biçimin, i lemin veya 
belgenin kabul edilmesi ya da geçerlili i için art olup olmad n n gözden ge-
çirilerek, uygun olan yerlerde i lemin veya belgenin bilgisayarca okunabilir e-
kilde kay t edilmesine ve gönderilmesine imkan tan nmas n n ara t r lmas ,

-  Ticaretle ilgili belgelerde el yaz s  imza veya di er ka da dayal  belgelerle yap -
lan do rulamalara ili kin hukuksal zorunluluklar gözden geçirilerek, uygun olan 
yerlerde elektronik araçlarla do rulaman n kullan lmas na imkan tan nmas  ola-
naklar n n ara t r lmas ,

-  Bu belgelerin resmi makamlara sunulmas nda el yaz s  ile imzal  olmas  konu-
sundaki hukuksal zorunluluklar gözden geçirilerek, uygun olan yerlerde böyle 
belgelerin bilgisayarca okunabilir ekilde sunulmas  imkanlar n n ara t r lmas , 
bunlar n sunulaca  idari birimlere gerekli araçlar n sa lanmas  ve gerekli dü-
zenlemelerin yap lmas .

Bu öneriler çerçevesinde haz rlanan Model Kanunun amac , EDI ve ileti im 
araçlar n n kullan lmas na imkân sa lamak ve kolayla t rmak, ka da dayal  belge 
kullan c s  ile bilgisayara dayal  bilgi kullan c s na e it i lem yap lmas n  sa layarak 
uluslararas  ticareti etkin k lmak ve ekonomiyi güçlendirmektir. Model Kanun, gele-
neksel kâ da dayal  belgelemeyi tan yarak modern ileti im araçlar ndaki geli me-
lerle birle tirmeye çal makta, ulusal hukuktaki yaz , imza ve belge asl  konusunda 
bilgisayara dayal  teknikleri ele almaktad r. Kâ da dayal  sistemin fonksiyonlar  in-
celenerek bu fonksiyonlara e itlik sa lanmaktad r. Fonksiyonel e itlik yakla m  ile 
belgenin tümünün okunabilmesi, zaman içinde de i tirilmemesi, belgenin yeni kop-
yalar n n ç kar labilmesi ve taraflar n elinde ayn  verinin olmas , imza arac l  ile 
belgenin do rulanmas na imkân tan nmas  sonucu bu belge kamu otoriteleri ve 
mahkemeler taraf ndan kabul edilebilir duruma gelmektedir.264

264 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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Ülkemiz aç s ndan 2004 y l nda Elektronik mza Kanunu ve TKHK m. 9/A de-
i ikli i ile Model Kanuna ve UNCITRAL tavsiyelerine uygun gerekli yasal düzen-

lemeler yap l p, hayata geçirildi inden elektronik imza aç s ndan sözle melerdeki 
ispat ve delil problemi k smen ortadan kald r lm t r.

Internet yolu ile sözle melerin kurulmas  k sm nda belirtti imiz senaryolarda 
sözle me kurulmas ; elektronik imza kullan lmas  hariç sözlü sözle me ve ekil 
serbestisi oldu u sürece mümkündür. Teminat sözle meleri veya yasan n özel bir 
merasime tabi tuttu u i lemler d nda elektronik imza kullan m  mümkündür. Hu-
kukumuzda sözle meler aç s ndan ekil serbestisi esast r. Bu nedenle taraflar ku-
ral olarak istedikleri ekilde, sözlü ya da yaz l  sözle meyi yapabilirler. Ancak ka-
nun koyucu istisnai de olsa, alaca n devri, ufa, ba lama, ç rakl k, kefalet, ömür 
boyunca gelir, avukatl k ücret, ta nmaz komisyonculu u gibi baz  sözle meler aç -
s ndan yaz l  ekil, e ler aras ndaki borçlanmalar, evlat edinme, mülkiyeti muha-
faza kay tlar yla sat , irket kurulu  ve bo anma artlar  hakk ndaki sözle meler 
ise resmi onayl  yaz l  ekil ve gayrimenkul sat m  ve gayrimenkul sat  vaadi, geri 
al m ve al m, ölünceye kadar bakma gibi sözle meler için resmi ekil, zorunlulu u 
getirmi tir. Türk Hukukunun u anki kurallar na göre, internet ortam nda resmi e-
kil gerektiren yukar da say lan sözle meler ve teminat sözle meleri kurmak müm-
kün de ildir. Özellikle resmi eklin zorunlu oldu u ta nmaz sat m  sözle mesi gibi 
i lemler, elektronik veri aktar m  yoluyla yap lamaz.265

Bilgisayar arac l yla ve internet ortam nda yap lan sözle meler ve di er i -
lemler bak m ndan kar m za ç kan en önemli sorunlardan biri ispat sorunu ve bil-
gisayar verilerinin ve ç kt lar n n delil say l p say lmayaca  hususudur. Öncelikle 
bir konuda taraflar olarak anla p sözle me yapt m z  ve daha sonra bu söz-
le mede kararla t rd m z anla man n ko ullar n  kar  taraf ile uyu mazl k ç kt -

nda nas l ispatlayaca z?

Elektronik imza ile imzalanm  sözle meler aç s ndan ispat aç s ndan sorun 
yoktur. Elektronik mza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’na yapt  eklemelerle birçok sorun çözülmü tür. Ancak elektronik imza ile 
imzalanmam  di er sözle meler için a a daki aç klamalar m z incelenmelidir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240. maddesi hükmü uyar nca hâkim, 
kanundaki istisnalar d nda delilleri serbestçe takdir eder ve dava hakk ndaki ka-
rar n  verir. Kanunda gösterilen hallerde ise hâkim delillere ba l d r. Hukukumuzda 

265 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999 Hukuk Konferans  Teb-
li i, http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inetconf5/tamme-
tin/hukuk.html+%22%C4%B0ki+bilgisayar+arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B
1yla+kurulan+basit+ili%C5%9Fki%22&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 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). 
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ispat aç s ndan deliller, kesin delil ve takdiri delil olmak üzere iki grup alt nda s -
n fland r lmaktad r. Kesin deliller, hakimi ba lay c  nitelik ta r ve kesin delil ile is-
pat edilen husus hukukumuzda do ru kabul edilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu’na göre, kesin deliller; ikrar, kesin hüküm, yemin ve senettir. krar, ileri 
sürdü ümüz sav n kar  tarafça kabul edilmesidir. Kesin hüküm ise, ileri sürülen 
sav hakk nda bir mahkemenin verdi i karar n kesinle mesidir. Yemin, kar  taraf n 
iddias n n kabulü veya reddi konusundaki bir i lemdir. Senet ise, ileri sürülen konu 
hakk ndaki içinde kar  taraf n imzas  olan bir yaz l  belgedir. Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanunu (HUMK) madde 287 ve devam nda düzenlenmi  olan ve kesin 
deliller aras nda yer alan senet, buradaki tan ma göre ise; bir ki inin meydana ge-
tirdi i veya getirtti i kendi aleyhine delil olu turan yaz l  bir belgedir. 

Senet, ilke olarak kâ da yaz l d r ve senedi meydana getiren ki inin el yaz s  ile 
yaz lm  imzas n n bulunmas  gereklidir. mza, yaz l  olarak senette irade aç klama-
s nda bulunan ki inin kimli ini ve bu irade aç klamas  ile ba l  bulunma iste ini ortaya 
koymaktad r. HUMK 296/II. madde hükmü uyar nca senet bu ki i aleyhine kesin de-
lil olu turmaktad r. Senetteki imzan n sahte oldu u ileri sürüldü ü takdirde, mahke-
mece bilirki i incelemesine ba vurularak imzan n kime ait oldu u saptanabilmektedir.

mzan n elle at lmas  genel olarak kabul edilmekle beraber, Borçlar Kanunu 
madde 14/II hükmü uyar nca örf ve adetçe kabul edildi i hallerde ve çok say da 
tedavüle ç kar lan k ymetli evrak n imzalanmas nda bir alet vas tas yla imzalama 
imkân  bulunmaktad r. Belirtilen bu durumlarda önceden bir aletle ç kar lm  olan 
imzalar kullan lmaktad r. Di er taraftan, elle imza at lmas  kural n n istisnas  ola-
rak Noterlik Kanunu’nun 75. maddesi ve HUMK’n n 297. maddesi mühür kullan m  
imkân  getirmi tir. Bu husus, imza atamayanlar n mühür kullanmalar na ili kindir. 
Bu durumda mührün noter taraf ndan ya da ihtiyar heyetiyle birlikte mahallinde ta-
n nm  iki ki i taraf ndan onaylanmas  gereklidir.266 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 288. ve 290. maddelere göre, ha-
len küçük miktarlar hariç olmak üzere hukuki i lemler ve senede kar  olan iddialar, 
yine yaz l  belge ve senet eklindeki kesin delillerle ispatlanabilir. Senede kar  se-
netle ispat kural n n istisnas , birinci derecedeki akrabalar ve evlilik süresince e ler 
aras ndaki veya ticari gelene e göre senet al nmas  gerekmeyen i lemler hakk n-
dad r. Senedin geçerli olmas  için, yukar da imza bölümünde belirtti imiz elektro-
nik imza ve di er baz  istisnalar hariç, mutlaka elyaz s  ile imzalanm  bulunmas  
gerekir. mza, atan ki inin kimli ini aç klad  gibi, ki inin senette aç klad  irade 
ile ba l  olma iste ini de ortaya koyar. Belirtti imiz gibi, hukukumuzda elektronik 
imza d nda imzan n elyaz s  ile at lmas  kural olarak zorunludur.267

266 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.

267 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999 Hukuk Konferans  Teb-
li 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).
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Hukukumuzda yukar da sayd m z kesin delillerin yan  s ra tan k, bilirki i, ke-
if ve özel hüküm sebepleri gibi takdiri deliller de vard r. Hukuk Usulü Muhakeme-

leri Kanunu (HUMK) 367. maddede belirtilen özel hüküm sebepleri, hâkimin takdir 
hakk na sahip oldu u, ispat kabiliyeti bulunup bulunmad  hakim taraf ndan belir-
lenecek delil grubudur. Kanunda ismen zikredilmemekle birlikte delil niteli ine sa-
hip oldu u dü ünülen her ey özel hüküm sebepleri grubunda de erlendirilebilir. 
Bilgisayar ortam nda saklanan veriler ve al nan ç kt lar da bu ba lamda dü ünüle-
bilir ve dolay s yla sözlü sözle melerin kuruldu u yönünde takdiri delil niteli ini ta-

r. Bilgisayar ç kt lar n  di er takdiri delillerde oldu u gibi, hakim kendi vicdani ka-
naatine göre de erlendirecektir. 268 Yarg tay baz  durumlarda muhasebe kay tlar  
ile ilgili bilgisayar ç kt lar n  delil olarak kabul etmektedir.

Yine sözlü sözle melerin kurulmas  yönünde iradelerin olu up olu mad  ko-
nusunda bilgisayar ç kt lar  üzerinde ke if yap p, bir bilirki iye incelettirilip, elde 
edece i bilirki i raporunu kullanarak, hâkim, kanaatini güçlendirebilir. Böylece bu 
takdiri delillerin bir veya birkaç n  kullanarak lehe ya da aleyhe karar verebilece i 
kanaatindeyiz.

spat konusunda pratik olarak sorunlar  çözecek bir yol olarak delil sözle mesi 
yapmak önerilebilir. E er al c  ile sat c  aras nda al veri ten önce slak imzalar  ta-

yan bir delil sözle mesi yap lm sa ve burada bilgisayar kay tlar n n delil olarak 
kullan laca  kabul edilmi se, bunlar delil olarak mahkemelerde kullan l r. Bu an-
lamda video konferans, e- posta (e-mail), sohbet programlar  kay tlar  ve internet 
ile bilgisayar loglar n n delil olarak kullan lmas  söz konusu olur. Delil sözle mesi 
yoksa bunlar yaz l  delil ba lang c  veya özel hüküm sebepleridir.

Benzer sorun, internet al veri lerinden kaynaklanan alacaklar için söz konusu-
dur. Sat c lar taraf ndan alacaklar için, elde cra flas Kanunu’nun 68. maddesinde 
belirtilen imzas  borçlu taraf ndan kabul edilen veya noter taraf ndan tasdik edilen 
yahut resmi makamlarda düzenlenmi  yahut elektronik imzal  belge eklinde bir 
senet veya sözle meye dayan larak icra i lemine ba lan rsa, kar  taraf böyle bir 
borcu olmad n  ispatlamak için ayn  niteli e sahip bir belge ortaya koyamazsa, 
itiraz etse bile bu itiraz kald r l r ve alacak itiraz edildi i için ceza olarak yüzde k rka 
kadar varan icra inkar tazminat  ile birlikte tahsil edilir. Ama e er elde yukar daki 
belgelerden biri olmayan bilgisayar ç kt s  varsa bunlar icraya konulduklar nda ba-
sit bir itiraz ile durur. Bu sefer mahkemelerde taraflar aras nda K 68. madde kap-
sam nda belge olmad ndan sözle me kurulma ili kisini kolayca ispatlay p yüzde 
yüz sat c  lehine bir karar ç karmak kolay olmaz.

Bu arada tacirler için internete de k yas yoluyla veya sözlü sözle meler (B2B269) 
aç s ndan uygulanabilecek Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinin son hükmünü 

268 ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999.
269 B2B terimi ngilizce Business to Business kelimelerinin kar l d r. B2B e-ticaret, i let-

meler aras nda geleneksel yollarla gerçekle tirilen i  ili kilerinin elektronik ortamda ger-
çekle tirilmesi olarak tan mlanabilir.
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de bilginize sunmakta fayda var. Maddeye göre; “ ifahen, telefon veya telgrafla ya-
p lan mukavelelerin veya beyanlar n muhtevas n  teyit eden yaz y  alan kimse, ald  
tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmam sa teyit mektubunun yap -
lan muameleye veya beyanlara uygun oldu unu kabul etmi  say l r.” Bu do rultuda 
kar  taraf  tacir olan bir i  ili kisi internette ba lam sa ve bunu ifahi bir anla ma 
kabul edip, bu yönde bir yaz  iadeli taahhütlü olarak veya elden kendisine yaz n n 
içeri ini de ispatlayacak ekilde gönderilirse ve ilgili bu yaz ya sekiz gün içinde iti-
razda bulunmazsa sözle me kurulmu  olur ve yaz l  belge ile ispat sorunu a l r. 270

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) yer alan ispat sisteminin ya-
n nda, taraflar  tüketiciler olmayan ticari i lerde ispat konusu ayr  bir öneme sahip 
bulunmaktad r. Ticari i lerden do an ticari davalarda deliller ve bunlar n gösterilmesi 
Türk Ticaret Kanunu (TTK).4. madde hükmü uyar nca Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu (HUMK) hükümlerine ba l  bulunmaktad r. Ticari i lemlerin ve anla ma-
n n tan kla ispat edilebilmesi olana , Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 
madde 293/4’de ticari gelenek ve halin icab  gerektiriyorsa mümkündür. Senetle 
(kesin delille) ispat zorunlulu u konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
(HUMK) 288 ve 290. maddeleri ticari i lerde de uygulama alan  bulmakta, belirli bir 
miktar n üzerindeki ödeme i lemlerinin senetle ispat  zorunlu olmaktad r. 

Di er taraftan, bir ticari i letmede tutulan kay tlar n en önemlisi ticari defterler-
dir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nda tacirler için ticari defter tutma 
yükümlülü ü getirilmi tir. Türk Ticaret Kanunu’nun madde 82 hükmü uyar nca ti-
cari i lerden dolay  tacirler aras nda ç kan uyu mazl klarda ticari defterler kesin 
delil olarak kabul edilmektedir. Ticari defterlerin sahibi lehine delil te kil edebilmesi 
için uyu mazl n ticaret i lerinden dolay  tacirler aras nda do mu  olmas , defter-
lerin tasdik ve onaylar yla kanuna uygun olarak tutulmu  olmas , bütün defterler-
deki kay tlar n birbirini do rulamas  gerekmektedir. Tacirler ayr ca ticari i letmesiyle 
ilgili olarak ald , verdi i ve gönderdi i belgeleri Türk Ticaret Kanunu (TTK) 66/
II. ile Vergi Usul Kanunu (VUK) 241ve 242. maddeleri hükümleri uyar nca düzenli 
olarak saklamakla yükümlüdürler. Ticari defterlere kaydedilecek i lemlerin bir bel-
geye dayanmas  ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 69/I. madde hükmüne göre belge-
lerin 10 y l saklanmas  zorunlulu u, bu belgelerin önemini artt rmaktad r. VUK 253. 
maddede ise belgelerin saklanma süresi 5 y l olarak öngörülmü tür.

Ticari hayatta i lemler büyük ölçüde yaz l  belgelere dayanmaktad r. Örne in, 
Türk Ticaret Kanunu madde 20/III hükmü uyar nca tacirler aras nda di er taraf  te-
merrüde dü ürmek veya sözle meyi fesih ya da sözle meden dönme amac yla 
yap lacak ihbar veya ihtarlar n geçerli olmas  için, noter marifetiyle veya iadeli ta-
ahhütlü mektupla ya da telgrafla yap lmas  zorunlu bulunmaktad r.271

270 Ali Osman Özdilek, nternet ve Hukuk, stanbul, 2002, s.27.
271 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-

kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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spat alan ndaki bir ba ka sorun; yabanc  ülkelerde resmi belge olarak kabul 
edilen bir elektronik kayd n ülkemizde de ayn  nitelikte kabul edilip edilmeyece i-
dir. Yabanc  bir ülkede noterde onaylanm  bilgisayar kay tlar n n Ülkemizde de 
ayn  nitelikte kabul edilebilmesi için onaylanmas  konusunun, onay makamlar n n 
kurulu  ve görevlerine ili kin düzenlemelerin yap lmas  çerçevesinde de erlendi-
rilmesinin yerinde olaca  dü ünülmektedir. Evraka dayal  i lemlerde, metnin al-
t ndaki imzan n onaylanmas  i lemi 1512 say l  Noterlik Kanunu’nun 90/I maddesi 
uyar nca kamu hizmeti gören ve hizmet yönünden Devlete ba l  olan mali yön-
den ba ms z ve de kendine özgü statüsü olan noterler taraf ndan yap lmaktad r. 
Noterlik Kanunu’nun 195. maddesi gere ince; özel kanun hükümleri sakl  kalmak 
üzere, yabanc  ülkelerde usulüne uygun olarak yap lan noterlik i lemlerinin alt n-
daki o ülkenin yetkili merciinin imza ve mührünün Türk Konsoloslu u taraf ndan 
onaylanmas  gerekmektedir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 296. maddesinin birinci f k-
ras n n ilk cümlesi gere ince de, yabanc  ülkelerde usulüne uygun olarak yet-
kili makamlar taraf ndan düzenlenen veya tasdik edilen belgelerin Türkiye’de 
resmi senet niteli ini kazanabilmesi ve ispat arac  olarak kullan labilmesi; an-
cak bu belgelerin, ilgili ülkedeki Türk Konsolosu taraf ndan o ülkenin yürürlük-
teki kanunlar na uygun oldu unun onaylanmas  ile mümkündür. 3028 say l  
Kanunla onaylanarak iç hukukumuzun bir parças  haline gelmi  olan “Yabanc  
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald r lmas  Hakk ndaki Milletleraras  
Sözle me” ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 296. maddesindeki 
kurala ek baz  hükümler getirilmi tir. Sözle menin 2. maddesi ile yabanc  no-
ter senedinin resmi senet olarak kullan laca  ülkede, belgenin düzenlendi i 
devletin yetkili makam  taraf ndan belge üzerine bir onay erhi verilmesi ön-
görülmü tür. Di er yandan, belgenin kullan laca  ülkenin tek tarafl  bir düzen-
lemeyle ya da belgenin düzenlendi i ülke ile yapaca  bir anla mayla, resmi 
belgelere onay verme zorunlulu unu tamamen ortadan kald rabilme yetkisine 
sahip oldu u belirtilmi tir.272

Bu kurallar sonucu, yabanc  bir ülkedeki bilgisayar ç kt lar  ile elektronik imza 
içeren belgeler gerekli onaylar  ta yorsa bizim kanunlar m za göre, bunlar noterce 
onayl  di er belgelerin ispat ve i lem gücüne sahip olacakt r. Bu ise elektronik al -
veri i ispatlanabilir hale getiren ve getirecek olan çok önemli bir geli medir.

C. ELEKTRONİK TİCARETTE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Tüketicilerin elektronik ticaretle hayatlar  kolayla makta ancak zarara u rama 
riskleri de bulunmaktad r. 

272 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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nternet arac l  ile ticaretin kendine has özellikleri ve s n r ötesi yap s  ne-
deniyle tüketicileri hileli ve aldat c  davran lara kar  korumak zorla maktad r. 
Sat c n n, tüketicinin bulundu u ülke d nda bulunmas  halinde, tüketici sat c  
hakk nda sa l kl  bilgilere sahip olamamaktad r. Tüketici; sat c n n ülkesindeki 
tüketiciyi koruyucu mekanizmalar  bilse dahi, uluslararas  telefon görü mele-
rinin ve dava açman n maliyeti, dil problemleri ve ba ka nedenlerden dolay  
hak arama konusunda engellerle kar la acakt r. Sistemin özelli inden dolay , 
kimi zaman sat c n n hangi ülkede oldu unu tespit etmek ve sat c y  bulabil-
mek mümkün olamayacakt r. Tüketici ve sat c n n birbirlerinden uzakta olmas , 
i lemin bazen s n r ötesi olmas  ve hatta birbirlerinin nerede oldu u konusunda 
bir bilgiye sahip olmamalar  nedeniyle, bir araya gelerek sorunlar n çözülmesi 
zor hatta imkâns z görünmektedir. Bu nedenle, uluslararas  uyu mazl klar n çö-
zümü ve tazmin mekanizmalar n n olu turulmas  elektronik ticaretin gelece ini 
belirleyecektir.273 Bu konuda Amerika’da çe itli yasa ve uluslararas  sözle me 
haz rl klar  yap lmaktad r.

Sat c n n kar s nda al c n n zarara u ramamas  için elektronik ticarette sat -
c n n yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hakk ndaki a a daki aç klamalar m zla 
Türk Mahkemelerinde Türk hukukuna tabi sat c lara dava açmak olana  kolayca 
kullan l r. Sat c lar n veya al c lar n farkl  ülkelerde olmalar  halinde ise F bendindeki 
aç klamalar do rultusunda uyu mazl klar dava yoluyla çözümlenebilir.

Türk hukukuna göre; tüketicilerin giri tikleri hukuki i lemlerde, bu i lemin inter-
net ortam nda yap l p yap lmad na bak lmaks z n korunmalar  esast r. E er sa-
t c n n kar s ndaki ki i son kullan c  olan tüketici ise, yukar da sat c n n yüküm-
lülükleri k sm nda belirtti imiz Borçlar Kanunu kurallar ndan önce tüketiciyi daha 
fazla koruyan 4077 say l  Tüketicilerin Korunmas  Hakk ndaki Kanun (TKHK) hü-
kümleri uygulan r. TKHK’da hüküm bulunmayan konularda ise Borçlar Kanunu ku-
rallar  uygulan r.

TKHK’n n “Tan mlar” ba l kl  3. maddesi, “bir mal veya hizmeti ticari veya mes-
leki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel ki iyi” 
tüketici olarak tan mlam t r. Bu Kanun kapsam nda son kullan c  tüketicidir.

Tüketiciler, internet yoluyla, günlük al veri lerini yapabilme ve maddi mal sa -
laman n yan  s ra; gayrimaddi mallar  da alabilirler. Dijital ürün olarak da adlan-
d r lan bu mallar; veri, yaz l m, oyun, müzik gibi elle tutulmayan, fiziki varl a sa-
hip olmayan ve bilgisayardan bilgisayara indirme (download) yöntemi ile aktar lan 
mallard r. 

273 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.
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1. Mesafeli Sözleşmeler

Avrupa Birli i’nde internet yoluyla yap lan tüm i lemler, mesafeli sözle me (dis-
tance contract) olarak nitelenir. Bu konudaki hükümler, AB’de 20 May s 1997 tari-
hinde ç kar lan “Mesafeli Sözle melerde Tüketicinin Korunmas ” isimli bir Direktif 
içindedir.274 Bu Direktif uyar nca, sat c  veya hizmet sunan n, sözle me kurulma-
dan önce, belli konularda tüketiciye ayr nt l  bir bilgi vermesi ve bunu yaz l  olarak 
da göndermesi zorunludur. Verilecek bilgiler aras nda, sat lan mallar n ya da sa la-
nan hizmetin niteli i, ödeme miktar  ve ko ullar , sat c  ya da hizmet sunan n aç k 
kimli i ile adresi, yapt  icap ve belirledi i fiyat n geçerli olaca  süre, ürün teslima-
t n n nas l yap laca  ve ödenecekse teslim (posta) bedeli, tüketicinin sözle meyi 
feshetme ko ullar  gibi bilgiler say labilir. Ayr ca Direktif ile tüketiciye; herhangi bir 
neden ileri sürmesi ve cezai art ödemesi gerekmeksizin, 7 i  günü içinde sözle -
meden dönme ve mal  ya da hizmeti iade hakk  tan nm t r. Sözle me akdedildik-
ten sonra en geç 30 gün içinde, tüketiciye mal n ula t r lmas  ya da hizmetin su-
nulmas  gerekmektedir.275

Ülkemizde, 1995 y l ndan bu yana Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun yü-
rürlüktedir. 2003 y l na kadar Kanun’da mesafeli sözle melere ili kin herhangi bir 
hüküm bulunmamakla birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanl ’n n 95/136-137 say l  
Tebli i’nde “mesafeli sat lar”, kap dan sat  olarak de erlendirilmekte idi. 

14.03.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay nlanan 4822 say l  Kanun ile 4077 
say l  TKHK de i tirilerek; Avrupa Birli i’nin kriterleri do rultusunda, internet üze-
rinden yap lan al veri ler tüketici aç s ndan aç kça “mesafeli sözle me” olarak ni-
telenmi  ve birçok düzenleme getirilmi tir.

Kanundaki internet ile al veri i ilgilendiren 9/A maddesi öyledir: 

“Mesafeli sözle meler; yaz l , görsel, telefon ve elektronik ortamda veya di er 
ileti im araçlar  kullan larak ve tüketicilerle kar  kar ya gelinmeksizin yap lan ve 
mal n veya hizmetin tüketiciye an nda veya sonradan teslimi veya ifas  kararla -
t r lan sözle melerdir.

Mesafeli sat  sözle mesinin akdinden önce, ayr nt lar  Bakanl kça ç kar lacak 
tebli le belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri 
edindi ini yaz l  olarak teyit etmedikçe sözle me akdedilemez. Elektronik ortamda 
yap lan sözle melerde teyit i lemi, yine elektronik ortamda yap l r.

274 Mesafeli sözle meler hakk nda geni  bilgi için bak n z Mehmet Demir, Mesafeli Sözle -
melerin nternet Üzerinde Kurulmas , Ankara, 2004

275 Arma an Yüceda , net Tr 99 Tüketici Haklar  ve nternet 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) 
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Sat c  ve sa lay c , tüketicinin sipari i kendisine ula t  andan itibaren otuz gün 
içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yaz l  olarak bil-
dirilmek ko uluyla en fazla on gün uzat labilir.

Sat c  veya sa lay c  elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî 
mallar n veya sunulan hizmetlerin teslimat n n ay ps z olarak yap ld n  ispatla yü-
kümlüdür.

Cayma hakk  süresince sözle meye konu olan mal veya hizmet kar l nda tü-
keticiden herhangi bir isim alt nda ödeme yapmas n n veya borç alt na sokan her-
hangi bir belge vermesinin istenemeyece ine ili kin hükümler d nda, kap dan 
sat lara ili kin hükümler mesafeli sözle melere de uygulan r.276

Sat c  veya sa lay c  cayma bildiriminin kendisine ula t  tarihten itibaren on 
gün içinde alm  oldu u bedeli, k ymetli evrak  ve tüketiciyi bu hukukî i lemden do-
lay  borç alt na sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de mal  
geri almakla yükümlüdür.”

Sanayi ve Ticaret Bakanl  burada belirtilen konulara aç kl k getirmek için “Me-
safeli Sözle meler Uygulama Usul ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik’i ç kar-

276 Ayr ca 4077 say l  Kanun’un 8 ve 9. maddeleri kap dan sat lar  düzenlemektedir. 
Kanun’un ilgili maddelerine göre kap dan sat ; i yeri, fuar, panay r gibi sat  mekanlar  
d nda yap lan sat lara denmektedir. Bu tür sat larda; tüketici, yedi günlük tecrübe 
ve muayene süresi sonuna kadar mal , kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddet-
mekte serbesttir. Hizmetlerde bu süre sözle menin imzaland  tarihten ba lar. Bu süre 
dolmadan sat c  veya sa lay c  tüketiciden ödeme veya borç alt na sokucu hiçbir belge 
alamaz. Sat c  cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup yada noter arac -
l  ile ula mas  veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 20 gün içerisinde de mal  
almakla yükümlüdür. Tüketici, mal  kendisine teslim an ndaki durumu ile geri vermekle 
yükümlü olup ola an kullan m söz konusu ise, kullanma dolay s yla mal n ticari de e-
rindeki kayb  tazmin etmek durumunda de ildir. Mal n tüketicinin zilyedinde bulunmas , 
ba l  ba na bir de er azalmas n  ifade eder. Mal veya hizmetin iadesi imkans zla m  
veya amaca ayk r  hale gelmi se tüketici, bu mal veya hizmetten sa lad  fayda kadar 
bir bedeli sat c ya ödemekle yükümlüdür. Sat c n n mal veya hizmeti i yeri d nda sa-
t a sunmas , teamül, ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz. Taksitle yap -
lan kap dan sat larda 6/A maddesi, kampanyal  kap dan sat larda 7. madde hüküm-
leri ayr ca uygulan r. Tüketiciyi koruma yönünde, Kanun’daki çok önemli bir düzenleme 
9. maddededir. Bu düzenlemeye göre; kap dan sat larda sat c , haz rlad  sözle me-
nin içine en az 16 punto siyah koyu har erle yaz lm  “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai 
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim ald  veya sözle -
meyi imzalad  tarihten itibaren yedi gün içerisinde mal  veya hizmeti reddederek söz-
le meden cayma hakk n n var oldu unu ve cayma bildiriminin sat c /sa lay c ya ula -
mas  tarihinden itibaren mal  geri almay  taahhüt ederiz “ ibaresini yazmak zorundad r. 
Bu sözle meye tüketici taraf ndan kendi el yaz s  ile tarih yaz larak imzalan r. Bu madde 
hükümlerine göre düzenlenmi  bir sözle menin ve mal n tüketiciye teslim edildi ini is-
pat sat c ya veya sa lay c ya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakk n  kullanmak için 
yedi günlük süre ile ba l  de ildir.
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m t r277. Bu Yönetmeli in “Cayma Hakk ” ba l kl  8. maddesi’ne göre; hizmet su-
numuna ili kin mesafeli sözle melerde cayma hakk na ili kin yedi günlük süre 
sözle menin imzaland  tarihte ba lar. Sözle mede, hizmetin ifas n n 7 günlük 
süre dolmadan yap lmas  kararla t r lm sa, tüketici ifan n ba layaca  tarihe ka-
dar cayma hakk n  kullanabilir. Cayma hakk n n kullan m ndan kaynaklanan mas-
raflar sat c  veya sa lay c ya aittir. Mal n teslimi sözle meye taraf olan tüketici d -

nda bir ki iye yap lsa dahi tüketici cayma hakk n  kullanabilir. Bu durumda sat c  
mal  ayn  Yönetmeli in 9. maddesinin dördüncü f kras  hükmü uyar nca üçüncü ki-
iden teslim al r. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyar nca üretilen veya üzerinde 

de i iklik ya da ilaveler yap larak ki iye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma 
hakk n  kullanamaz. Ayr ca tüketici, niteli i itibariyle iade edilemeyecek, h zla bo-
zulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu oldu unda 
cayma hakk n  kullanamaz. Tüketicinin ödedi i bedel k smen veya tamamen sa-
t c  veya sa lay c  taraf ndan ya da sat c  veya sa lay c  ile kredi veren aras n-
daki anla maya dayan larak kar lan yorsa, cayma hakk n n kullan lmas  halinde, 
kredi sözle mesi de hiçbir tazminat veya cezai art tutar n  ödeme yükümlülü ü 
söz konusu olmaks z n kendili inden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiri-
minin kredi verene de yaz l  olarak iletilmesi gerekir.

Bu bölümdeki cayma hakk na ili kin yukar daki aç klamalar m z sadece elekt-
ronik ticaretteki maddi mallar ve sonradan yap lan hizmetleri kapsamaktad r.

Elektronik ortamda an nda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye an nda teslim edi-
len mallara ili kin sözle meler cayma hakk  ve kullan m na ili kin hükümlere tabi 
de ildir. 

Burada; 8. maddede dijital ürünler veya internette an nda ifa edilen hizmetler 
aç s ndan “cayma hakk ”n n kullan lamayaca  düzenlenmi tir. 

Dijital ürün sat lar nda sat c n n borcunu ifa etmesi an nda olmaktad r. Taraf-
lar, elektronik ortamda birbirlerine ula t rd klar  bilgiler ve irade beyanlar  ile muta-
bakat tesis ettikten sonra, ya belli bir a amadan sonra kendili inden ya da al c n n 
yapaca  son bir giri ten sonra, ürün internet’ten otomatik olarak al c n n bilgisa-
yar na yüklenmektedir. Ku kusuz, burada da teslimin vaki olmamas  ile “indirme 
(download) i leminin” yap lamamas , ürünün ay pl  veya spesifikasyona uygun ol-
mamas  veya virüs bula mas  gibi ihtimaller belirgin tart ma konular n  te kil ede-
cektir. Al c n n borcunun ifas nda gecikme, teslimde eksiklik ve ay p hakk nda yu-
kar da de inmi  oldu umuz aç klamalar bu i lem türünde uygulanabilir. Dijital ürün 
transferinde ço unlukla rastlanan enteresan bir uygulama vard r. Sat c lar bu ürün-
leri bazen deneme art  ile satmaktad rlar. Deneme süresinin sonunda al c  mal  
ald n  ve bedelini ödemeyi kabul etti ini beyan etti i takdirde, ürünü kullanmaya 
devam edebilmektedir, aksi takdirde deneme süresinin bitiminde ürünün kullan m 

277 Resmi Gazete; 13.06.2003/25137. 
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olana  ortadan kalkmaktad r; di er bir deyi le, ürün bilgisayar ortam nda “s rra 
kadem basmaktad r”.278

Ayn  Yönetmeli in “Geri Ödeme” ba l kl  10. maddesine göre ise; mesafeli söz-
le melerde, ödemenin kredi kart  veya benzeri bir ödeme kart  ile yap lmas  ha-
linde tüketici, kart n kendi r zas  d nda ve hukuka ayk r  biçimde kullan ld  ge-
rekçesiyle ödeme i leminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kart  ç karan 
kurulu  itiraz n kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutar n  tü-
keticiye iade eder. Ayn  Yönetmeli in “Kapsam D  Sözle meler” ba l kl  11. mad-
desi sonucu; banka, sigorta ile ilgili, otomatik sat  makineleri vas tas yla ak-
dedilen, halka aç k jetonlu telefonlar vas tas yla akdedilen, aç k artt rma yolu 
ile akdedilen, g da, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya i -
yerine düzenli olarak sa lanan mallar n tedariki ile ilgili ve sa lay c n n üst-
lendi i, bar nma, ula m, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve 
e lence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ili kin hü-
kümler içeren sözle melere “Mesafeli Sözle meler Uygulama Usul ve Esas-
lar  Hakk nda Yönetmelik” hükümleri uygulanmaz.

2. Ayıplı Mallar ve Hizmetlerde Tüketicinin Hakları

Tüketiciye ay pl  veya aç klanan niteli e ayk r  mallar n ve hizmetlerin veril-
mesi zaman zaman kar la lan bir durumdur. 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  
Hakk nda Kanun’un “Ay pl  Mal” ba l kl  4. Maddesine göre; ambalaj nda, etike-
tinde, tan tma ve kullanma k lavuzunda ya da reklam ve ilanlar nda yer alan veya 
sat c  taraf ndan bildirilen veya standard nda veya teknik düzenlemesinde tespit 
edilen nitelik veya niteli i etkileyen niceli ine ayk r  olan ya da tahsis veya kulla-
n m amac  bak m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar  azal-
tan veya ortadan kald ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, 
ay pl  mal olarak kabul edilir. Kanun’un 4. ve 4/A maddesi uyar nca; tüketici mal n 
teslimi veya hizmetin ifas  tarihinden itibaren 30 gün içinde ay b  sat c  veya sa -
lay c ya bildirmekle yükümlüdür. 

Ald  ürün veya hizmette ay p veya nitelikte ve miktarda eksiklik sorunu ya a-
yan bir tüketicinin yine söz konusu Kanun’un 4. maddesinde yer alan a a daki 
dört seçimlik haktan birini mal n kendisine tesliminden itibaren 30 gün içinde kul-
lanmas  mümkündür.

- Bu mallar  sat c  firmaya geri vererek, de i tirilmesini,
- Sözle menin feshi ile ödedi i bedelin iadesini,
- Ay b n neden oldu u de er kayb n n bedelden indirilmesini,
- Ücretsiz olarak tamirini istemek.

278 Sait Güran, Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, 
Önder Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.33-34
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Kanun’a göre; al c  bu dört tercih hakk ndan birini kulland ktan sonra sat c  buna 
uymakla yükümlüdür (md.4).

Sözle menin feshi tercihinde Yarg tay, sat c n n zarar  ile al c n n yarar  ara-
s nda büyük orant s zl k varsa veya ay pl  ya da eksik mal çok az giderle onar l -
yor ve tamamlanabiliyorsa ve olay n ko ullar  hakl  göstermiyorsa “fesih yerine be-
delden indirim yapabilir” diyerek sat c y  da himaye etmi tir. Yarg tay’a göre, yarg ç, 
bedelden indirimde ay pl  mal ile ay ps z  aras ndaki fark oran n  hesaplar ve bu 
oran  sat  bedeline uygulayarak yüzde hesab  ile indirim miktar n  tespit eder. Bir-
kaç parça mal sat m nda, e er al c  önemli bir zarara u ram yorsa sadece ay pl  
mal için fesih hakk  kullan l r. Ana mala ba l  bir ek maldaki ay p için fesih hakk  
ana mal  da kapsar biçimde kullan lamaz. Ancak ana maldaki ay ptan dolay  fe-
sih hakk  eklerini de kapsar.279

Ay pl  mal al c n n da kusuru ile zarara u ram  veya al c  mal  ba kas na dev-
retmi  yahut mal  i leyerek biçimini de i tirmi se sözle me feshi isteyemez, sa-
dece ay p oran nda sat  bedelinin dü ürülmesini isteyebilir.

malatç -üretici, sat c , bayi, acente, ithalatç  ve 10. maddenin be inci f kras na 
göre kredi veren ay pl  maldan ve tüketicinin bedel iadesini de içeren sözle me-
den dönme, mal n ay ps z misliyle de i tirilmesi veya ay p oran nda bedel indirimi 
ya da ücretsiz onar m isteme eklindeki seçimlik haklar ndan dolay  müteselsilen 
sorumludur. Ay pl  mal n neden oldu u zarardan dolay  birden fazla kimse sorumlu 
oldu u takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Sat lan mal n ay pl  oldu unun 
bilinmemesi bu sorumlulu u ortadan kald rmaz. 

Bu madde ile ay ba kar  sorumlu tutulanlar, ay ba kar  mal n tüketiciye tes-
limi tarihinden itibaren iki y ll k zamana m na tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçl  
ta nmaz mallarda be  y ld r. Ay pl  mal n neden oldu u her türlü zararlardan do-
lay  yap lacak talepler ise üç y ll k zamana m na tabidir. Bu talepler zarara sebep 
olan mal n piyasaya sürüldü ü günden ba layarak on y l sonra ortadan kalkar. An-
cak, sat lan mal n ay b , tüketiciden sat c n n a r kusuru veya hile ile gizlenmi se 
zamana m  süresinden yararlan lamaz.

Hizmetlere ili kin olarak ise Kanun’un 4/A maddesi; hizmet sa lay c  taraf n-
dan bildirilen reklam ve ilanlar nda veya standard nda veya teknik kural nda tespit 
edilen nitelik veya niteli i etkileyen niceli ine ayk r  olan ya da yararlanma amac  
bak m ndan de erini veya tüketicinin ondan bekledi i faydalar  azaltan veya orta-
dan kald ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ay pl  hiz-
met olarak kabul edilir demektedir.

Ay pl  hizmetler yönünden tüketici, sözle meden dönme, hizmetin yeniden gö-
rülmesi veya ay p oran nda bedel indirimi eklindeki seçimlik haklar ndan biri ile bir-

279 Ayd n Zevkliler, Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun, zmir, 1996, s.57.
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likte 4. maddede belirtilen artlar çerçevesinde tazminat da isteyebilir. Tüketicinin 
sözle meyi sona erdirmesi, durumun gere i olarak hakl  görülemiyorsa, bedelden 
indirim ile yetinilir. Sa lay c , tüketicinin seçti i bu talebi yerine getirmekle yüküm-
lüdür. Sa lay c , bayi, acente ve 10. maddenin be inci f kras na göre kredi veren, 
ay pl  hizmetten ve ay pl  hizmetin neden oldu u her türlü zarardan ve tüketicinin 
bu maddede yer alan seçimlik haklar ndan dolay  müteselsilen sorumludur. Sunu-
lan hizmetin ay pl  oldu unun bilinmemesi bu sorumlulu u ortadan kald rmaz. 

TKHK’n n 24. maddesi ile sat c lara getirilen yükümlülüklerin bir ba kas  da 
sat lan mallar n topluca ay pl  olmas  haline ili kindir. Sat a sunulan bir seri ma-
l n ay pl  oldu unun mahkeme karar  ile tespit edilmesi halinde, mal n sat  ge-
çici olarak durdurulur. Mahkeme karar n n tebli  tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde mal n ay b n n ortadan kald r lmas  için üretici-imalatç  ve/veya ithalatç  firma 
uyar l r. Mal n ay b n n ortadan kalkmas n n imkans z olmas  halinde mal, üretici-
imalatç  ve/veya ithalatç  taraf ndan toplan r veya toplatt r l r. Toplat lan mallar ta-

d klar  risklere göre k smen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. 

Ay pl  mal n de i tirilmesi, biri di erinin yerine geçebilen misli e yalar olan me-
sela yüz kilo mercimek, bir çanta, bir bilgisayar program  gibi mallar için söz konu-
sudur. Biri di erinin yerine geçmeyen mallar olan e siz bir antika, ölçüye göre ya-
p lan dolap gibi mallarda de i tirme yap lmaz. Fesih ya da bedel indirimi istenir.280

Yine sat c , belirlenen kullan m ömrü süresince tüketiciye tamir-bak m yedek 
parça ve servis hizmetleri sunmak zorundad r.281 

Öncelikle belirtelim ki; bir taraf  son kullan c  veya tüketici olmayan tacirler ara-
s ndaki ticari sat mlarda sat c n n ay ptan sorumlu olmayaca  sözle me ile sa lana-
bilirse de, AB Direktifleri do rultusunda tüketiciye yap lan sat larda bu sorumluluk 
sözle me ile azalt lamaz ve kald r lamaz. Tüketiciler aç s ndan bunun tek istisnas  
TKHK’n n 4. maddesine göre, kullan lm , tamir edilmi  ve ay pl  mal üzerine sa-
t c n n “özürlüdür” ibaresini içeren etiket koymas  halidir. Sadece ay pl  mal satan 
veya sat  bölümünün bir k sm n  ay pl  mallara ay ran i letmelerin böyle bir etiket 
zorunlulu u yoktur. Bu hallerde sat c n n ay ptan sorumlulu u olmaz.

TKHK’n n “Sat tan Kaç nma” ba l kl  5. maddesi tüketicilere sat tan veya hiz-
metten kaç n lamayacak halleri düzenlemektedir. Buna göre; üzerinde “numunedir” 
veya “sat l k de ildir” ibaresi bulunmayan bir mal n; ticari bir kurulu un vitrininde, 

280 Ayd n Zevkliler, Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun, zmir, 1996, s.59-60.
281 Kanun’un 15. maddesi; internet üzerinden de sat  yap lan özellikle dayan kl  tüke-

tim mallar nda uygulanabilecek sat  sonras  servis hizmetlerini düzenlemi tir. Kanun’a 
göre; ithalatç  veya imalatç lar satt klar  sanayi mallar  için o mal n Bakanl kça tespit ve 
ilan edilen kullan m ömrü süresince, bak m, onar m ve servis hizmetlerini yürütecek is-
tasyonlar  kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zo-
rundad rlar.
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raf nda veya aç kça görülebilir herhangi bir yerinde te hir edilmesi onun stokta bu-
lundu u anlam na gelir. Sat c  te hir etti i mallar n sat ndan kaç namaz. Sat lma-
d  halde sat lm  gibi gösteremez. Hizmetlerin sat ndan da hakl  bir sebep ol-
maks z n kaç n lamaz. Sat c , bir mal veya hizmetin sat n , o mal veya hizmetin 
kendisi taraf ndan belirlenen miktar, say , ebat veya süresi kadar sat n al nmas  
ya da ba ka bir mal n veya hizmetin sat n al nmas  ko uluna ba l  k lamaz. Mal n 
ya da hizmetin belli miktar, say , ebat ya da süre ko uluyla sat lmas  teamül, ticari 
örf veya adetten ise sat tan kaç n labilir. 

3. Haksız Şartlar İçeren Tüketici Sözleşmeleri

TKHK’n n “Sözle melerdeki Haks z artlar” ba l kl  6. maddesi tüketici ile üze-
rinde ayr  ayr  müzakere edilmeden sat c n n tek tarafl  olarak sözle meye koy-
du u iyi niyet kurallar na ayk r  sözle me maddelerinin haks z art oldu unu ve 
ba lay c  olmad n  düzenlemektedir. 

Kanun’un 6. maddesinin önemli hükümleri öyledir. “Sat c  veya sa lay c n n 
tüketiciyle müzakere etmeden, tek tarafl  olarak sözle meye koydu u, taraflar n 
sözle meden do an hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kural na ayk r  dü ecek bi-
çimde tüketici aleyhine dengesizli e neden olan sözle me ko ullar  haks z artt r. 
Taraflardan birini tüketicinin olu turdu u her türlü sözle mede yer alan haks z art-
lar tüketici için ba lay c  de ildir. E er bir sözle me art  önceden haz rlanm sa 
ve özellikle standart sözle mede yer almas  nedeniyle tüketici içeri ine etki ede-
memi se, o sözle me art n n tüketiciyle müzakere edilmedi i kabul edilir. Sözle -
menin bütün olarak de erlendirilmesinden, standart sözle me oldu u sonucuna 
var l rsa, bu sözle medeki bir art n belirli unsurlar n n veya münferit bir hükmü-
nün müzakere edilmi  olmas , sözle menin kalan k sm na bu maddenin uygulan-
mas n  engellemez. Bir sat c  veya sa lay c , bir standart art n münferiden tart l-
d n  ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. Bakanl k standart sözle melerde 
yer alan haks z artlar n tespit edilmesine ve bunlar n sözle me metninden ç kar-
t lmas n n sa lanmas na ili kin usul ve esaslar  belirler.” Bakanl k yukar daki dü-
zenleme paralelinde “Tüketici Sözle melerindeki Haks z artlar Hakk nda Yö-
netmelik” ad yla bir yönetmelik ç karm t r. Yönetmeli in Haks z Sözle me artlar  
Kar s nda Tüketicinin Haklar  7. maddesine göre; sat c , sa lay c  veya kredi ve-
ren taraf ndan tüketici ile akdedilen sözle mede kullan lan haks z artlar bat ld r. 
Yok say lan bu hükümler olmadan da sözle me ayakta tutulabiliyorsa sözle me-
nin geri kalan  varl n  korur. Yönetmeli in Yarg sal Denetim ba l kl  8. madde-
sine göre me ru menfaati olan gerçek veya tüzel ki iler, genel olarak kullan lmak 
üzere haz rlanm  standart sözle melerde yer alan haks z artlar n kullan lmas -
n n önlenmesi için dava açabilirler.

TKHK’da “Sözle medeki Haks z artlar” ba l kl  6. maddesinin 6. ve 7. f kra-
s na göre; “... 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yaz l  ola-
rak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözle meleri en az oniki punto ve koyu siyah 
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harflerle düzenlenir ve sözle mede bulunmas  gereken artlardan bir veya birka-
ç n n bulunmamas  durumunda eksiklik sözle menin geçerlili ini etkilemez. Bu ek-
siklik sat c  veya sa lay c  taraf ndan derhal giderilir. Bakanl k standart sözle me-
lerde yer alan haks z artlar n tespit edilmesine ve bunlar n sözle me metninden 
ç kart lmas n n sa lanmas na ili kin usul ve esaslar  belirler.” Bu hükümler do -
rultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanl  ve o yerin mülki amiri Kanunun 25 ve 26. 
Maddelerine göre u para cezalar n  verebilir. “6. maddenin yedinci f kras  uyar nca, 
Bakanl kça belirlenen usul ve esaslara ayk r l  tespit edilen her bir sözle me için 
2008 y l  için 90.- Yeni Türk Lira para cezas  uygulan r. 6. maddenin alt nc  f kra-
s nda, ... belirtilen yükümlülüklere ayk r  hareket edenler hakk nda 180.-Yeni Türk 
Lira para cezas  uygulan r.” Bu de erler her y l yeniden de erleme oran na göre 
yeniden belirlenir.

4. Çeşitli Satış Türleri ve Tüketici Hakları 

TKHK’n n “Taksitle Sat ” ba l kl  6/A maddesi tüketicilerin taksitle sat  hallerini 
düzenlemektedir. Buna göre; taksitli sat larda; tüketici, borçland  toplam miktar  
önceden ödeme hakk na sahiptir. Tüketici ayn  zamanda, bir taksit miktar ndan az 
olmamak art yla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki du-
rumda da sat c , ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlü-
dür. Sat c , taksitlerden birinin veya birkaç n n ödenmemesi halinde kalan borcun 
tümünün ifas n  talep etme hakk n  sakl  tutmu sa, bu hak; ancak sat c n n bütün 
edimlerini ifa etmi  olmas  durumunda ve tüketicinin üst üste iki taksitini ödeme-
mesi ve ödenmeyen taksit tutar n n sat m bedelinin en az 1/10’u (onda bir) olmas  
ve sat c n n en az bir haftal k bir süre vererek muacceliyet uyar s nda bulunmas  
ko ullar yla kullan labilir. Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yaz l  olarak bildirilen 
mal veya hizmetin toplam sat  fiyat  ve sözle me artlar  hiçbir ekilde de i tiri-
lemez. Taksitli sat larda sat c ; taraflara ili kin isim, unvan, adres gibi bilgileri mal 
ve hizmetlerin TL olarak vergiler dahil pe in sat  fiyat , vadeye göre faiz ile birlikte 
ödenecek TL olarak toplam sat  fiyat , faiz miktar , faizin hesapland  y ll k oran 
ve sözle mede belirtilen faiz oran n n yüzde otuz fazlas n  geçmemek üzere ge-
cikme faizi oran , pe inat tutar , ödeme plan  ve borçlunun temerrüde dü mesinin 
hukuki sonuçlar n  içeren bilgileri yaz l  olarak bildirmek ve taraflar aras nda akde-
dilen sözle menin bir nüshas n  tüketiciye vermek zorundad r. Taksitli sat m n se-
netleri nama yaz l  olarak düzenlenir. 

Kanun’un ““Kampanyal  Sat lar” ba l kl  7. maddesi kampanyal  sat lar  dü-
zenlemi tir. Buna göre; kampanyal  sat , gazete, radyo, televizyon ilan  ve inter-
neti de kapsar biçimde di er yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara 
i tirakçi kabul etmek suretiyle ve mal n veya hizmetin teslim ve ifa edilmesi sure-
tiyle yap lan sat larda Bakanl ktan izin al n r ve Bakanl k sat  artlar n  tespit eder. 
lan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimat n n zaman nda yap lmamas , fi-
yat, nitelik ve miktar nda anla malara ayk r  davran lmas  durumunda, sat c , bayi, 
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acente, temsilci, imalatç -üretici, ithalatç  ve kredi veren mü tereken ve mütesel-
silen sorumludur. Kampanyal  sat larda sat c , taksitli sat larda belirtilen bilgilere 
ek olarak,”kampanya biti  tarihi” ve “mal n ya da hizmetin teslim veya yerine ge-
tirilme tarih ve ekli”ne ili kin bilgileri de yaz l  olarak vermekle yükümlüdür. Kam-
panyal  taksitli sat larda 6/A maddesi hükümleri de uygulan r

Kanun’daki bir ba ka kural abonelik için konulmu tur. Özellikle bilgi verme hiz-
metlerinde üyelik ve abonelik eklinde benzer uygulamalar oldu undan bu kura-
l nda bilinmesinde fayda görüyoruz. Kanun’un “Süreli Yay nlar” ba l kl  11/A 
maddesine göre; abone olan tüketiciler, sat c ya isteklerini yaz l  olarak bil-
dirmek kayd yla aboneliklerine tek tarafl  son verebilirler. Sat c , abone ücre-
tinin geri kalan k sm n  hiçbir kesinti yapmaks z n 15 gün içinde iade etmekle yü-
kümlüdür. Tüketicinin aboneli e son verme iste i; yaz l  bildirimin sat c ya ula t  
tarihten itibaren günlük yay nlarda 15 gün, haftal k yay nlarda bir ay, ayl k yay n-
larda 3 ay sonra yürürlü e girer. Daha uzun süreli yay nlarda ise, bildirimden son-
raki ilk yay n  müteakiben yürürlü e konulur.

5. Uyuşmazlık Durumlarında Tüketicilerin Başvuracağı Yollar

TKHK’n n “Tüketici Konseyi” ba l kl  21. maddesine göre; tüketicinin sorunla-
r n n, ihtiyaçlar n n ve ç karlar n n korunmas na ili kin gerekli tedbirleri ara t rmak, 
sorunlar n evrensel tüketici haklar  do rultusunda çözülmesi için al nacak tedbir-
lerle, bu Kanunun uygulanmas na yönelik tedbirlere dair görü leri, ilgili mercilerce 
öncelikle ele al nmak üzere iletmek amac yla, Bakanl n koordinatörlü ünde bir 
“Tüketici Konseyi” kurulur. 

Tüketiciler aç s ndan önemli bir konuda her olayda dava aç p, mahkemelere 
gitmek zor oldu undan, bu i  ek masraf ve bilgi istedi inden sorunlar n çözü-
münde mahkeme öncesi kurullar n olu turulmas  ve öncelikle buralarda çözüm 
aranmas d r.

Tüketici sorunlar  için çal an en önemli bir kurulu  Tüketici Sorunlar  Hakem 
Heyeti’dir. Kanun’un Tüketici Sorunlar  Hakem Heyeti ba l kl  22. maddesine göre; 
Sanayi ve Ticaret Bakanl , il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile sat c lar aras nda 
ç kan uyu mazl klara çözüm bulmak amac yla en az bir “tüketici sorunlar  hakem 
heyeti” olu turmakla görevlidir. Belli bir bedelin üzerindeki uyu mazl klarda282 tüketici 
sorunlar  hakem heyetlerinin verece i kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak 

282 Bu miktar 2010 y l  için 4077 say l  Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun’un de i ik 
22 nci maddesinin 5 ve 6 nc  f kras ndaki tüketici sorunlar  hakem heyetlerinin kararla-
r n n ba lay c  olaca na ili kin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olaca na ili kin 
alt parasal s n r 938,75 TL, 

 b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 say l  Resmî Gazete’de yay mlanan Tüketici Sorunlar  Ha-
kem Heyetleri Yönetmeli i’nin 5 inci maddesinin üçüncü f kras nda, Büyük ehir statü-
sünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyu mazl klara bakmakla 
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ileri sürülebilir. Uyu mazl k konusu mal veya hizmet bedelinin belli bir miktar  
a mad  hallerde, Tüketici Sorunlar  Hakem Heyeti’nce verilmi  kararlar ta-
raflar  ba lar ve cra Hukuku’ndaki ilam hükümlerine göre icra edilir. 

Taraflar bu kararlara kar  onbe  gün içinde tüketici mahkemesine itiraz ede-
bilirler. tiraz, tüketici sorunlar  hakem heyeti karar n n icras n  durdurmaz. Ancak, 
talep edilmesi art yla hakim, tüketici sorunlar  hakem heyeti karar n n icras n  
tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunlar  hakem heyeti kararlar na kar  ya-
p lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece i karar kesindir. Belli bir mik-
tar n üstündeki uyu mazl klarda tüketici sorunlar  hakem heyetlerinin verecekleri 
kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Kararlar n ba lay c  
veya delil olaca na ili kin parasal s n rlar her y l n Ekim ay  sonunda Devlet s-
tatistik Enstitüsü’nün (D E- imdiki ad yla Türkiye statistik Kurumu- TÜ K)Top-
tan E ya Fiyatlar  Endeksinde meydana gelen y ll k ortalama fiyat art  oran nda 
artar. Bu durum, Bakanl kça her y l Aral k ay  içinde Resmi Gazetede ilan edi-
lir. 25. maddede cezai yapt r ma ba lanm  hususlar d ndaki tüm uyu mazl k-
lar, tüketici sorunlar  hakem heyetlerinin görev ve yetkileri kapsam ndad r. Tüke-
tici mahkemelerinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen sat c lara uygulanacak 
usul kurallar  ise Kanun’un “Tüketici Mahkemeleri” ba l kl  23. maddede öyle 
düzenlenmi tir. 

“Bu Kanunun uygulanmas yla ilgili olarak ç kacak her türlü ihtilaflara tüketici 
mahkemelerinde bak l r. Tüketici mahkemelerinin yarg  çevresi, Hakimler ve Sav-
c lar Yüksek Kurulu’nca belirlenir. 

Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanl kça aç -
lacak davalar her türlü resim ve harçtan muaft r. Tüketici örgütlerince aç lacak da-
valarda bilirki i ücretleri, 29. maddeye göre bütçede öngörülen ödenekten Bakan-
l kça kar lan r. Davan n, daval  aleyhine sonuçlanmas  durumunda, bilirki i ücreti 
6183 say l  Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre 
daval dan tahsil olunarak 29. maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye gelir 
kaydedilir. Tüketici Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu’nun Yedinci Bab , Dördüncü Fasl  hükümlerine göre yürütülür. 

Tüketici davalar  tüketicinin ikametgah  mahkemesinde de aç labilir. 
Bakanl k ve tüketici örgütleri münferit tüketici sorunu olmayan ve genel olarak 

tüketicileri ilgilendiren hallerde bu Kanunun ihlali nedeniyle kanuna ayk r  durumun 
ortadan kald r lmas  amac yla Tüketici Mahkemelerinde dava açabilirler. 

Gerekli hallerde Tüketici Mahkemeleri ihlalin tedbiren durdurulmas na karar ve-
rebilir. Tüketici Mahkemesi’nce uygun görülen tedbir kararlar , masraf  daha sonra 
haks z ç kan taraftan al nmak ve 29. maddede düzenlenen esaslara göre bütçeye 
gelir kaydedilmek üzere, ülke düzeyinde yay nlanan gazetelerden birinde Bas n 

görevli ve yetkili olmalar na ili kin alt parasal s n r 2.450,67 TL, olarak tespit edilmi tir. 
Bkz. Resmi Gazete, 11.12. 2009/ 27429.



Bili im Hukuku

209

lan Kurumu’nca ve ayr ca varsa davan n aç ld  yerde yay nlanan mahalli bir ga-
zetede derhal ilan edilir. 

Kanuna ayk r  durumun ortadan kald r lmas na yönelik Tüketici Mahkemesi ka-
rarlar  ise masraf  daval dan al nmak üzere ayn  yöntemle derhal ilan edilir.”

Yukar da say lan sat c  yükümlülüklerine uygun hareket edilip edilmedi i ko-
nusunda sat c lar  denetlemekle Sanayi ve Ticaret Bakanl  görevlidir. Bu dene-
tim görevi Kanun’un Mal ve Hizmet Denetimi ba l kl  19. maddesinde u ekilde 
düzenlenmi tir. “Tüketiciye sunulan mal ve hizmetler; ilgili bakanl klar taraf ndan 
Resmi Gazetede yay mlanarak mecburi uygulamaya konulan standartlar dahil ol-
mak üzere uyulmas  zorunlu olan teknik düzenlemeye uygun olmal d r. lgili ba-
kanl klar, bu esaslara göre denetim yapmak veya yapt rmakla görevlidir. Mal ve 
hizmet denetimine ili kin usul ve esaslar her bir ilgili bakanl kça ayr  ayr  tespit 
ve ilan edilir.” Bu hükümler do rultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanl  ve o ye-
rin mülki amiri mezkur Kanun’un 25 ve 26. maddelerine göre u para cezalar n  
verebilir. “4. maddenin yedinci f kras nda, 5. maddede.... belirtilen yükümlülük-
lere ayk r  hareket edenler hakk nda 208 y l  için 180. YTL. para cezas  uygu-
lan r. .... 19. maddenin birinci f kras na ayk r  hareket edenler hakk nda 3.624. 
YTL para cezas  uygulan r. 24 ve 24/A maddelerinde belirtilen yükümlülüklere 
ayk r  hareket edenlere 90.653 YTL para cezas  uygulan r. Yukar daki f kralarda 
belirtilen para cezalar , fiilin bir y l içerisinde tekrar  halinde iki misli olarak uygu-
lan r. Bu Kanunda yaz l  fiiller hakk nda di er kanunlarda da para cezas  öngö-
rülmü se a r olan ceza uygulan r.”

Bakanl k yukar daki kurallara uyulmamas  üzerine internet üzerindeki sat  be-
yan  veya web sitesini ticari ilan olarak kabul edip, milyarlara varan para cezalar  
verebilece i gibi ayr ca mal n sat na ve tan t m na ili kin ticari reklam veya ilan n 
üç aya kadar durdurulmas n  ve/veya a a da aktaraca m z reklamla ilgili kural-
lara ayk r l k halinde reklam n düzeltilmesini ilgililerden ister. Ayr ca Kanun’un 18. 
maddesine göre, tüketicinin kullan m na sunulan hizmet veya mal n, tüketicinin be-
den ve ruh sa l  ile çevreye zararl  veya tehlikeli olmas  durumunda ilgili konu-
lar  içeren uyar lar n bulunmas  zorunludur.

Tüketicilerin kar la t  en önemli problemlerden biri de, ürünü iade etmek is-
tediklerinde sat c n n nerede oldu unun tespit edilememesidir. Fiziki mallarda bu 
sorunla daha az kar la lmaktad r. Zira sipari  edilen mal, nakil vas talar  ile fi , 
fatura, irsaliye teslim makbuzu gibi belgelerle al c ya ula t ndan, bu belgeler-
den hareketle sat c n n kimli i ve ikametgâh  konusunda birtak m verilere ula -
mak mümkündür. Bu durumda hem hakem karar n n hem de buna dayan larak 
Türk mahkemelerinden elde edilecek bir karar n tebli  edilerek icra edilmesi kolay 
olacakt r. Ancak, sanal pazarlamada, e-ticarette ürün tüketiciye internet üzerinden 
pazarland ndan sat c y  tespit etmek zorla maktad r. Bu nedenle elektronik tica-
rette gerek tüketicinin, gerekse sat c n n kimli ini belgeleyecek ifreli bir sistem ve 
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say sal imza konusunun da çok iyi olu turulmas  ve bu konular  izleyen ve yönlen-
diren uluslararas  bir otoritenin kurulmas  gerekmektedir.

Di er taraftan, geleneksel ürün sorumlulu u sisteminde da t m zinciri içinde bu-
lunan herkes ürünün ay b ndan dolay  müteselsil sorumlu iken, sanal ortamda mal 
al m-sat m nda bu zincirin dolay s yla sorumlular n tespitinde zorluklar olacakt r.

Eksik ve ay pl  mal n iadesi ve zararlar n tazmininde geleneksel ürün sorumlu-
lu u sistemi yeterli olamayacakt r. Özellikle say sal mallarda neyin mal oldu unun 
tespitinde bile ciddi s k nt larla kar la lacakt r. 

Baz  ülkelerde özellikle kredi kart yla yap lan ödemelerde tüketicinin ay pl  mala 
kar  korunmas  bak m ndan bir geri ödeme (chargeback) sistemi benimsenmekte 
ve bu konu OECD bünyesinde de ele al narak geri ödemenin temel prensipleri 
belirlenmeye çal lmaktad r. Bu sistemin özelli i, ödeme kart  veren kurulu lar n 
belirli ko ullar n varl  halinde ay pl  maldan dolay  tüketicinin ödedi i paray  geri 
ödemeyi kabul etmesi eklinde özetlenebilir.283 

Tüketicilerin elektronik ticaret yapabilmeleri için öncelikle ki isel bilgilerin ve 
mahremiyetin korunmas  ve sistemin güvenli olmas  gerekmektedir. Ki isel bilgi-
lere rahatl kla ula lmas  ve gizli kalmas  gerekenlerin aç a ç kmas , hem tüke-
ticilerin ciddi zarara u ramas na neden olur, hem de sisteme güvensizli in do -
mas na, böylelikle de ula lmas  hedeflenen “bilgi ve ileti im toplumu”na ula may  
engeller. Bu nedenle teknolojik olarak tüketici mahremiyetini sa lay c  ara t rma-
lar n yap larak, h zla bu konudaki geli melerin takip edilmesi gerekmektedir. Tüke-
tici mahremiyeti ile ilgili olan “ki isel verilerin korunmas ” konusunda ilerideki aç k-
lamalar m z bu konuda ayr nt l  bilgi sa layacakt r.

D. ELEKTRONİK TİCARETTE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 
YERİNE GETİRMESİ 

Bir taraf  tüketici olmayan elektronik ticaret durumlar nda sat c n n yükümlülük-
lerine ili kin Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulan r.284

Borçlar Kanunu’nun 182. maddesi ve izleyen maddelere göre, sözle me ku-
ruldu u andan itibaren sat lan eyin yarar  ve bunda olu acak hasar al c ya aittir. 

283 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk 
çal ma Grubu Raporundan al nm t r. Ayr ca bu konuda daha geni  bilgi için bkz. 5464 
Say l  Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu. Kanun, Kanun Kabul Tarihi : 23/02/2006, 
Resmi Gazete, 01/03/2006/ 26095

284 Bir taraf  tüketici olan elektronik ticarette de Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun’da 
hüküm bulunmayan konularda yine bu bölümde yer alan Borçlar kanunu hükümleri uy-
gulan r.



Bili im Hukuku

211

Ancak ili kinin niteli inden böyle olmayaca  aç ksa veya sözle mede özel düzen-
lenmi  artlarla aksi öngörülmü se bu kural de i tirilmi  olur.

Yine Kanun’un 198 ve devam ndaki maddelerine göre, al c n n makul olan k sa 
bir sürede bu mal  inceleyip aç kça bir ay p varsa veya sonradan kullan rken bir 
ay p yani kusur varsa derhal sat c ya bildirmesi gereklidir. Aksi takdirde mal  bu ku-
suru ile kabul etmi  say l r. E er kusur de il de mal n miktar  ve niteli inde bir ek-
siklik varsa ya da sat c n n hilesi söz konusu ise, bu durumda al c  taraf ndan bir 
acil ihbara gerek olmaks z n sat c  bu maldan dolay  sorumludur. Kanun’un 202 
ve 203. maddeleri gere ince, sat c n n maldaki sorumlulu u al c n n talebi üzerine 
de i tirmek veya eksikli i telafi etmek ya da feshe raz  olmakt r. Sözle me fesho-
lunca sat c  paray  faiziyle iade edip ve ay pl  maldan dolay  al c n n u rad  za-
rarlar  ödemekle yükümlüdür. Ayr ca sat c  kusursuzlu unu ispat edemezse ek ola-
rak al c n n di er tüm zararlar n  da kar lamak zorundad r.

Bu genel hükümlerin yan  s ra elektronik ticarette uygulanabilecek bir ba ka hü-
küm Kanun’un 201. maddesinde düzenlenmi tir. Buna göre; ba ka bir yerden gön-
derilen mal n ay pl  oldu unu iddia eden al c , bulundu u yerde sat c n n temsilcisi 
yoksa mal n korunmas  için gereken tedbirleri alacak ve geri göndermeyip elinde 
tutacakt r. Ve durumdan sat c y  haberdar edecektir. Bunlar yap lmadan mal geri 
gönderilirse ç kacak zarardan al c  sorumlu olur. Kanun, al c y  koruma önlemle-
rini ald ktan sonra mal n ay b n  ispat aç s ndan noterden veya mahkemeden tes-
pitle yükümlü tutmu tur. Aksi takdirde mal n ay b n  ispatta zorlanaca ndan za-
rar sineye de çekilebilir.

Yine Borçlar Kanunu’nun 185. maddesine göre aksine bir sözle me yoksa ölç-
mek, tartmak gibi teslime yönelik masraflar sat c ya, senet yapmak veya sat lan  
ele almak ile ilgili masraflarda al c ya aittir. Kanun’un 186. maddesine göre, aksine 
bir örf veya gelenek veya bir sözle me maddesi yoksa nakil masraflar  al c ya aittir. 
Bu yüzden özellikle elektronik al veri lerde sözle meye bak lmas nda veya nakil 
masraflar n n al c  veya sat c ya ait olmas na dikkat edilmesinde fayda var.

Borçlar Kanunu’nun 187. maddesine göre, belirtilen sürede mal teslim edilme-
mi se al c n n al veri ten vazgeçerek, teslimin gerçekle memesinden dolay , me-
sela ba ka yerden ald  ayn  mal n ya da güncel fiyatla olan fark  gibi zarar n  ve 
al m sat m için masraf yapm sa masraflar n  isteme haklar  vard r. E er al c  ma-
l n teslimi gecikmesine ra men mal n teslimini istiyorsa çok fazla beklemeden bu 
arzusunu sat c ya bildirmesi de gerekmektedir.

Bu tür uyu mazl klarda ay p ve kusurdan dolay  sözle me ile daha uzun bir 
süre belirlenmemi se mal n tesliminden itibaren bir y l içinde dava aç lmal d r. Yoksa 
dava zamana m na u rar. Ancak hile ve eksiklik halinde süre be  y ld r.

Dikkat edilirse sözle melerde sat c n n sorumlulu unu kald ran veya s n rlan-
d ran maddelerin koyulabilece ini belirtmi tik. Bu düzenlemelerle sat c n n hile, 
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kötü niyeti ve a r ihmali d ndaki kusur veya dikkatsizlik eklindeki sorumlulu u 
kald r labilir. Yine Borçlar Kanunu 100. maddeye göre çal t rd  elemanlar veya 
kulland  müteahhit veya nakliyecilerden kaynaklanan sorumlulu unu ve bunlar-
dan kaynaklanan zararlar  tamam yla al c ya yükleyebilir. Bu yüzden sözle mele-
rin iyice okunmas nda fayda vard r. Sözlü sözle me varsa veya sözle me yoksa 
o zaman yukar daki genel aç klamalar geçerlidir. 

E. ELEKTRONİK TİCARETTE ALICININ BORCUNU ÖDEMESİ

Bir taraf  tüketici olan elektronik ticarette tüketicinin mal veya hizmet bedelinin 
ödenmesi kurallar na ili kin Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunmas  bölümünde 
geni çe bilgi vermi tik. Bir taraf  Tüketici olan al veri lerde TKHK’daki hukuk ku-
rallar  ortaya ç kan uyu mazl a veya duruma ili kin bir düzenleme içermiyorsa, 
sorunu Borçlar Kanunu’nun düzenlemelerine bakarak çözümleriz. Bu yüzden bu 
bölümdeki aç klamalar m z; bir taraftan al c s  tüketici olan al veri lerde TKHK’da 
bir hukuk kural  yoksa geçerlidir, öte yandan i adamlar  aras ndaki elektronik tica-
rette al c  taraf n borcu hakk nda uygulan r. 

Bir ticari sat  sözle mesinin olu abilmesi için mal ve paran n birbiriyle de i -
tirilmesi hususunda taraflar n birbiriyle anla mas  gerekmektedir. Sat c n n mülki-
yeti veya ba ka bir hakk  nakil borcu ile al c n n bedeli ödeme borcu aras nda bir 
de i im durumu bulunmaktad r. Bunun sonucu olarak daha önce de belirtti imiz 
gibi Borçlar Kanununun 182. maddesinin ikinci f kras nda “aksine gelenek veya 
sözle me olmad  takdirde taraflar borçlar n  ayn  zamanda ifa ile mükelleftirler” 
denilmektedir. 

Bir ticari sat  sözle mesinde sat c , mal  veya hizmeti teslim etmedikçe veya 
teslime haz r olmad kça mal n bedelini talep edemez. E er mal veya hizmetin be-
deli talep edilirse al c , sat c n n taahhüdü yerine getirmedi i def’inde (itiraz nda) 
bulunabilir. Al c  mal veya hizmetin teslimi talebinde bulunursa sat c  da onun be-
deli ödemedi i def’inde bulunabilir. Bu kuraldan aksine bir gelenek veya sözle me 
varsa ayr labilinir. Örne in, taksitli sat larda önce mal n teslim edilece i, paran n 
bir süre sonra ödenece i kararla t r l r. Bazen de önce paran n ödenece i sonra 
mal n veya hizmetin teslim edilece i kararla t r labilir. Mesela gazete ve dergilere 
(internette baz  sitelere) abonelikte bu durum görülebilir.285

Ticari bir sözle meden do an borçlar n büyük bir k sm n n konusu bir paran n 
ödenmesi ile ilgilidir. Bir ticari sözle menin hiç veya gere i gibi ifa edilmemesi ha-
linde ödenmesi gereken tazminat da para ile ifa edilir. Borçlu, vade gününde, bir 
rakamla gösterilen mebla  vermekle para borcunu ifa etmi  say l r. Borçlu, bor-
cunu öderken Maliye Bakanl n n belirledi i madeni para kabul hadleri çerçeve-

285 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk Çal ma Grubu Raporu’ndan al nm t r. 
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sinde madeni veya ka t paray  seçebilece i gibi sat c n n kabul etmesiyle bir kredi 
kart yla da ödeme yapabilir. 

Elektronik ortamda aç k a larda yap lan ticari al veri lerde iki yöntem bulun-
maktad r. Bunlar SSL (Secure Socket Layer) ve SET (Secure Electronic Transac-
tions) yöntemleridir. 

SSL yönteminde sat c  kuraca  kendi web sayfas nda sat a sundu u mal 
veya hizmete yer verdi i gibi bir sipari  formuna da yer verir. Al c  bu sipari  for-
munu doldurur ve kredi kart  numaras n  da girmek suretiyle sipari  etmi  olur. 
Böylece icap ve kabul tamamlanarak sözle me kurulmu  olur. Bundan sonra ta-
raflar n sözle meden do an mal n teslimi ve paran n ödenmesi borçlar n  yerine 
getirmesi a amas na geçilir. Sat c , al c ya kredi kart  vermi  olan kuruma (ban-
kaya) giderek paray  tahsil eder.

Al c n n ödemesi, kredi kart  hesab ndan ödeme veya banka havalesi ile ödeme 
eklinde olabilece i gibi, taraflar aras nda kabul edilecek ba ka yöntemler uygula-

nabilir. Ancak burada önemli olan, ödemelerin kar l nda mutlaka makbuz al n-
mas d r. Para ile ilgili uyu mazl klarda belli bir miktar n üstündeki paralarda ödeme-
lerin mutlaka yaz l  belge ile ispat zorunludur. Hele banka havalesi yapm san z, 
havale Türk Hukuku’na göre bir borç ödenmesi hükmünde oldu undan, havale 
makbuzuna mutlaka bu paran n neyin kar l nda ödendi inin yaz lmas  gerek-
lidir. Çünkü kötü niyetli bir sat c ya havale ç kar rsan z sonra bu ki i “bana borcu 
vard  bu yüzden havale yollad ” diyebilir. Siz de bo  yere senelerce “bu bir al ve-
ri  bedeli idi, ben paray  ödedim ama mal  alamad m” der durursunuz. 

Elektronik ortamda yap lan ticaretin di er bir ekli SET yöntemidir. Bu yöntemde 
üç taraf bulunmaktad r. Bu taraflar; mü teri, üye i yeri ve finans kurumudur (ço un-
lukla banka). Al c  elektronik ortamdaki al veri inde kredi kart  yerine finans ku-
rumu taraf ndan verilen bir sertifika kullanmaktad r. Al veri  al c  taraf ndan onay-
land nda sertifika ile ödeme yap lmaktad r. Sertifika numaras  sistem taraf ndan 
ö renilmedi i ve sanal ortamda dola mad  için ba ka herhangi bir kimse tara-
f ndan numaran n ö renilme tehlikesi bulunmamaktad r. SET yönteminde taraflar 
kapal  bir a  içerisinde i lem gördüklerinden sistemin güvenli i daha etkin bir e-
kilde sa lanmaktad r. Gerek SSL, gerekse SET yönteminde mü terinin kullanm  
oldu u kredi kart  veya sertifikan n numaras  ve ifresinin çal nmas  veya yetkisiz 
üçüncü ah slar n eline geçmesi mümkündür. 

Bu sistemler basit olmas ndan dolay  Türkiye’de ve dünyada yayg n olarak kul-
lan lmas na ra men baz  sak ncalar  da ta maktad r. nternet ortam nda kredi kart  
numaras  girilerek sipari  yap ld  için bilgisayar korsanlar  taraf ndan bu kredi kart  
numaras  ele geçirilebilir ve korsan ele geçirdi i kredi kart  numaras yla kendi nam 
ve hesab na sipari  verebilir. Ku kusuz bu durumda bilgisayar korsan n n hukuki 
ve cezai sorumlu u do mas na ra men, korsan  belirlemek zor, hatta imkâns zd r. 
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Ayr ca, üye i yeri denilen mal ya da hizmeti sunan kurulu lar da kötü niyetli davra-
nabilir. Bu kurulu lar mü terinin sipari  vermedi i hallerde de al c  taraf ndan daha 
önce verilmi  olan kredi kart numaras n  kullanarak hayali (al veri ler düzenleye-
bilir ve) borçlar ç karabilir.286

Böyle durumlarda ne olaca  konusunda mevcut mevzuat m zda özel bir hüküm 
bulunmamaktad r. Bu hukuki bo luk, bankalar taraf ndan düzenlenen sözle me hü-
kümleri ile ve genel hukuk kurallar n n yorumuyla giderilmeye çal lmaktad r. Söz 
konusu hükümler, kart n kaybolmas , çal nmas , mü terinin elinden zorla al nmas  
gibi hallerde mü terinin durumu derhal hesab n bulundu u ubeye veya banka-
n n elektronik i lem merkezine bildirmesi ve bu bildirimden belirli bir süre geçtikten 
sonra yap lacak i lemlerden mü terinin sorumlu olmayaca , hususlar n  içermek-
tedir. Baz  sözle melerde ise, bildirimden sonra kart ve ifre de i ikli i gerçekle -
tirilinceye kadar mü terinin sorumlu oldu u belirtilerek yetkisiz kullan m nedeniyle 
mü teri sorumlulu u belirsiz bir süre uzat lm  bulunmaktad r. Bankalar taraf n-
dan kullan lan sözle me hükümlerinin mü terinin (al c y ) haklar n  korudu unu ve 
hukukun temel ilkeleriyle ba da t n  söylemek mümkün görülmemektedir.287 Bu 
sözle melere kar  da e er bir taraf tüketici ise TKHK ve Borçlar Hukuku’ndaki 
genel i lem teorisi nedeniyle tüketicinin aleyhine olan k s mlar n geçersizli i kabul 
edilmektedir.288 Telefon ve bilgisayar arac l  ile kredi kart  kullan m nda önemli so-
runlar ve doland r c l klar ortaya ç kmaktad r. Yarg tay, itiraz n iptali davalar  sebebi 
ile yapt  incelemelerde kredi kart  sliplerinin üzerindeki imzay  esas ald ndan, 
burada imza olmamas  halinde al c y  de il üye i yerini sorumlu tutmaktad r. Üye 
i yeri ise böyle bir durumda al c ya mal teslim edilmi se, sebepsiz zenginle me 
davas  açarak paras n  alabilir.

Elektronik ticaret sa lam, kullan c n n anlayabilece i ve kullanabilece i etkin 
ve güvenli elektronik ödeme sistemleri olmadan geli emeyecektir. AB Komisyonu 
bu konuda Avrupa Para Enstitüsü (EMI) ve üye ülkelerle elektronik para bas m  
konusunda denetleyici bir çerçeve olu turmak için görü melerini sürdürmektedir. 
Elektronik para289 bas m , bunlar n istikrar  ve sa laml  üzerine bir direktif tas-
la  haz rlanmas  planlanm t . Böylece, tüketicilerin güvenini sa lamada önemli 
bir a ama katedilecekti. Komisyon bunun yan  s ra 30 Temmuz 1997 tarihinde in-
ternette kullan lan elektronik ödeme araçlar n n yasal olarak düzenlenmesi gerek-
ti i yönünde bir Tavsiye Karar  alm t r. Komisyon Eylül 1998 tarihinde ise 77/780/
EWG nosu ile elektronik para kurumlar n n kredi kurumlar  ile e de er tutulmas  
ve bunlar n Avrupa Merkez Bankas ’na munzam kar l k yat rmas  hakk nda bir 

286 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.

287 D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hu-
kuk çal ma Grubu Raporundan al nm t r.

288 Bu konuda daha geni  bilgi için bkz. Banka Kartlar  ve Kredi Kartlar  Kanunu.
289 Daha geni  bilgi için bkz. Leyla Keser Berber, Leyla Keser Berber, nternet Üzerinden 

Yap lan lemlerde Elektronik Para ve Digital mza, Ankara, 2002, s.119 v.d.
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Yönerge ile 89/646/EWG nolu hangi i lemlerin e-para kurumlar  taraf ndan yap -
laca n  ve bu kurumlar n yap lar n  gösteren bir ba ka Yönerge daha ç karm t r. 
Elektronik ödeme sistemleri aras ndaki uyumluluk esas olarak i letimciler aras n-
daki anla malarla sa lanacakt r. Bu anla malar n, Toplulu un rekabet kurallar na 
uygun olmas  gereklidir. Komisyon bu alanda çal malar n  sürdürmektedir. Elekt-
ronik ödeme yöntemlerinde ciddi kayg lar yaratan hileli kullan m ve taklitçilik üye 
ülkelerde cezaland r lmaktad r. Finans sektörü ve kullan c lar Komisyon’dan, nakit 
olmayan tüm ödeme araçlar n  kapsayan ve yeni ödeme sistemlerinin güvenli ini 
geli tirmeyi amaçlayan giri imlerde bulunulmas n  istemi tir.

Türk Hukuk Sisteminin Avrupa Birli i Hukuku ile uyumla t r lmas  çerçevesinde, 
AB Komisyonu’nun Tavsiye Kararlar  ve Yönergeler paralelinde bir düzenleme ya-
p lmas n n yerinde olaca  dü ünülmektedir. Bu durumda, yetkisiz kullan mdan kay-
naklanan ve durumun al c  taraf ndan bankaya bildirilmesine kadar geçen süre içinde 
gerçekle en zararlar, önceden belirlenmi  bir oran dahilinde banka ile mü teri ara-
s nda payla t r lacakt r. Ancak, payla m n olabilmesi için mü terinin kart veya ser-
tifikan n kayb nda veya yetkisiz kimselerin eline geçmesinde herhangi bir hilesi ve 
a r kusurlu davran  bulunmamal d r.290

F. ELEKTRONİK TİCARETTE UYGULANACAK HUKUK

Elektronik ticaret, ülkeler aras ndaki fiziki s n rlar  kald rd ndan sonsuz ticari 
imkânlar sunmaktad r. Bununla birlikte, ülkeler aras ndaki s n rlar n kalk yor ol-
mas  yasalar n uygulanmas  aç s ndan sorun yaratabilecektir. De i ik ülke va-
tanda lar n n elektronik ortamdaki ticari ili kilerinde hangi ülke yasalar n n uy-
gulanaca  konusu halen tart ma yaratan konulardan biridir. Elektronik ticarette 
al c  ve sat c n n farkl  ülkelerden olmas  hallerinde hangi ülke hukuku kurallar -
n n uygulanmas  hakk nda do acak kanunlar ihtilaf  sorunlar n n da çözümlen-
mesi gerekmektedir.291

Bizdeki hukuk kurallar na bakarsak, Türk Ticaret Kanunu’na göre iki grup ticari 
i  bulunmaktad r. lk grubu; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar, ikinci 
grubu ise ticari i letmeyle ilgili di er bütün muamele, fiil ve i ler olu turmaktad r.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar esas itibariyle ticari i letme 
ile ilgili hususlard r. Ancak, ticari i letmeyle ilgisi bulunmasa bile sadece Ticaret 
Kanunu’nda düzenlendi i için ticari say lan hususlar da bulunmaktad r. Örne in, 
Türk Ticaret Kanunu madde 763’deki ticari senetler ile geçici olarak e ya veya 
yolcu ta mada veya Türk Ticaret Kanunu madde 87’deki tacir olmayan ah slar 

290 D  Ticaret Müste arl  (DTM), Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ti-
caret Hukuk çal ma Grubu Raporu’ndan al nm t r.

291 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu…
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aras nda yap lan cari hesap sözle melerinde de Ticaret Kanunu’nun ilgili hüküm-
leri uygulama alan  bulmaktad r. Ticaret Kanunu’nda ticari i letme ve sözle melerin 
yan  s ra, haks z fiil say lan baz  hususlar da düzenlenmi  bulunmaktad r. Haks z 
rekabet, gemilerde çatma ve ticaret irketlerinde ortaklar n veya organlar n haks z 
fiilleri dolay s  ile irketlerin sorumlu u hakk ndaki Ticaret Kanunu’ndaki 177, 256, 
321, 489, 321 ve 542. madde hükümleri haks z fiillere örnek olarak verilebilir. Ticari 
i letmeyle ilgili haks z fiiller de ticaret karinesi gere ince ticari i  say lmaktad r.292 

Ayr ca, Ticaret Kanunu’nun 21. maddesi’nin 2 . f kras na göre; bir taraf için ti-
cari say lan bir i  sözle meyle ilgili bir konu de il ise kar  taraf bak m ndan s ra-
dan bir i  say laca , ancak sözle meye dayanan bir i  ise kanunda aksine bir hü-
küm olmad kça di er taraf için de ticari i  say laca  belirtilmi tir. Birden fazla ülke 
vatanda n n içinde oldu u yabanc l k unsuru ta yan ticari i lerden dolay  ç kabi-
lecek ihtilaflar e er bir ticari sözle meye dayan yor ise, Milletleraras  Özel Hukuk 
ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun’un (MÖHUK) 24. maddesi gere ince, tarafla-
r n aralar nda yapt klar  ticari sözle meye uygulanacak hukuku seçebilirler. Taraf-
lar n ticari sözle me için seçtikleri hukuk, Türk hukuku olabilece i gibi yabanc  bir 
hukuk da olabilir. Taraflar aç k bir ekilde bir hukuk seçmedikleri takdirde ortaya 
ç kan uyu mazl klarda mahkemelerce öncelikle o sözle meyle en s k  ili kili 
olan hukuk uygulan r. 

htilaflar  çözmekle görevli olan resmi yarg  mercileri davalar  çok kez süratli bir 
ekilde bitiremediklerinden, ticari ihtilaflar n hakem yoluyla çözümlenmesi esas  he-

men her ülkede geli mi  bulunmaktad r. Yabanc l k unsuru ta yan ticari i lerde, 
daha aç k bir deyimle ticari sözle melerden ve haks z fiillerinden do an borç ili -
kilerinde iki ekilde hakeme ba vurmak mümkündür. Ya uyu mazl ktan önce ticari 
sözle me yap l rken sözle meye konulacak özel bir tahkim art  ile ya da uyu -
mazl k ç kt ktan sonra, uyu mazl n hakem marifetiyle çözülece ini öngören ya-
z l  bir hakem anla mas  ile hakeme ba vurulabilir.

lgili Kanun’un 50. vd. maddeleri aras nda yabanc  hakem kararlar n n tenfizi 
(icra edilmesi) usulü de düzenlemi  bulunmaktad r. 

Yabanc  hakem kararlar n n Türkiye’de tenfiz edilebilmeleri için “mütekabiliyet” 
unsurunun gerçekle mi  olmas  aranmaktad r. Milletleraras  planda görev yapan 
bir hakem te kilat n n hangi ülkeye ait oldu unu tespit etmek çok zor hatta bazen 
imkans zd r. Bunun yan nda, yetkisini tamamen taraf iradelerinden alan bir hakem 
karar n n tenfizini mütekabiliyet art na ba lamak tahkim müessesesinin niteli i ile 
de ba da mamaktad r. Ancak, Türkiye 8.5.1991 gün ve 3731 say l  Kanun ile ti-
cari nitelikteki uyu mazl klar aç s ndan verilen hakem kararlar n n uygulanmas  ko-
nusunda New York Sözle mesi’nin taraf d r. Bu Sözle me çerçevesinde, Sözle -
meye taraf ülkelerde verilen hakem kararlar  MÖHUK 50. vd. maddelerine göre 

292 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.
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de il, New York Sözle mesi gere ince uygulanacakt r. Elektronik ortamda yap lan 
ticaretten do an kanunlar ihtilaf  sorunlar  da geleneksel olarak yap lan ticaretten 
do an kanunlar ihtilaf  sorunlar n n çözüm ekli ile ayn  olmal d r. Çünkü elektro-
nik ortamda yap lan ticaret nedeni ile ticari i in niteli i de i memi  yaln zca ticari 
i in olu um biçimi de i mi tir. New York Sözle mesi’nin hükümleri, ticari uyu maz-
l klar konusunda Sözle meye taraf ülkelerde verilen hakem kararlar n n uygulan-
mas  için ba ka ko ul aram yor. 293

Netice olarak sözle meler alan nda irade özerkli i ilkesi egemen oldu undan, 
kural olarak taraflar sözle menin ifa yerini ve sözle meye uygulanacak hukuku 
seçme özgürlü üne sahiptirler. Taraflarca böyle bir seçim yap lmad  takdirde, Ül-
kemiz Hukuku’nun uyguland  durumlarda, internet ortam nda kurulan sözle me-
lerin ifa yeri, di er sözle melerde oldu u gibi, Borçlar Kanunu 73. madde hükümle-
rine göre borcun ifa yeridir. Ancak internet ortam nda konulan baz  sözle melerde 
ifa, elektronik veri aktar m  yolu ile de gerçekle tirilebilir. Sözle me konusunu diji-
tal ürünlerin olu turdu u durumlarda, bilgisayardan bilgisayara “download” yöntemi 
ile ifa gerçekle tirilmektedir. Bu durumda Türkiye bir ifa yeri oldu undan uyu maz-
l a Türk hukuku uygulan r.

MÖHUK, “Sözle meden Do an Borç li kilerinde Uygulanacak Hukuk” 
ba l kl  madde (mülga kanun madde 24) uyar nca ilk f krada taraflar n aç k olarak 
seçecekleri hukuk yan nda örtülü olarak da seçim yapabilmeleri kabul edilmi tir. 
kinci f kra ile taraflara sözle menin muayyen k s mlar na farkl  hukuk seçerek uy-
gulayabilmeleri kabul edilmi tir. Üçüncü f kra, hukuk seçiminin yap laca  zaman  
belirtmekte ve üçüncü ki ilerin kazan lm  haklar  da koruma alt na al nmaktad r. 
Son f krada daha önce “borcun ifa yeri” en s k  ili kili hukuk olarak düzenlenmi  
iken, bu f kra ile “sözle me ile en s k  ili kili olan hukuk” ba lama kural  olarak ka-
bul edilmi tir294.

293 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.

294 MÖHUK, Madde a a daki gibidir; “MADDE 24 (1) Sözle meden do an borç ili ki-
leri tara ar n aç k olarak seçtikleri hukuka tabidir. Sözle me hükümlerinden veya halin 
artlar ndan tereddüde yer vermeyecek biçimde anla labilen hukuk seçimi de geçerli-

dir.(2) Tara ar, seçilen hukukun sözle menin tamam na veya bir k sm na uygulanaca-
n  kararla t rabilirler. (3) Hukuk seçimi tara arca her zaman yap labilir veya de i tiri-

lebilir. Sözle menin kurulmas ndan sonraki hukuk seçimi, üçüncü ki ilerin haklar  sakl  
kalmak kayd yla, geriye etkili olarak geçerlidir. (4) Tara ar n hukuk seçimi yapmam  
olmalar  halinde sözle meden do an ili kiye, o sözle meyle en s k  ili kili olan hukuk 
uygulan r. Bu hukuk, karakteristik edim borçlusunun, sözle menin kurulu u s ras ndaki 
mutad meskeni hukuku, ticari veya mesleki faaliyetler gere i kurulan sözle melerde ka-
rakteristik edim borçlusunun i yeri, bulunmad  takdirde yerle im yeri hukuku, karak-
teristik edim borçlusunun birden çok i yeri varsa söz konusu sözle meyle en s k  ili ki 
içinde bulunan i yeri hukuku olarak kabul edilir. Ancak halin bütün artlar na göre söz-
le meyle daha s k  ili kili bir hukukun bulunmas  halinde sözle me, bu hukuka tabi olur. 
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G. İNTERNET ORTAMI VE E-TİCARETTE REKLAMLAR

Uygulamada en çok tart lan hususlardan biri de internet yay nc l  ve e-ticarette 
reklamlard r. Genel olarak radyo ve televizyon yay nc l nda reklamlara ili kin s k  
hukuki düzenlemeler yap lm t r. Yine Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun ile ya-
z l  bas n ve her türlü ortamdaki reklamlara ili kin s n rlay c  düzenlemeler yap lm t r.

Ancak savundu umuz görü e göre internet de bir yay nc l k oldu undan ve 
e-ticaret sürekli geli ti inden; gerek bu ortamda verilen reklamlar ve gerekse ürün 
tan t mlar  esnas nda hangi kurallar geçerli olacakt r? Sorunun cevab  Borçlar Ka-
nunu, Türk Ticaret Kanunu’nun haks z rekabete ili kin hükümleri, telif haklar  hak-
k nda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve en çok da Tüketicinin Korunmas  Hakk n-
daki Kanun’da verilmektedir.

Borçlar Kanunu madde 48’e göre; yanl  ilanlar yahut iyi niyet kurallar na kar  
hareketler ile mü terileri çeli kiye dü en yahut bunlar  kaybetmek korkusuna maruz 
olan kimse, bu fiillere son verilmesi için faili aleyhinde dava açar ve zarar n tazmi-
nini talep edebilir.

Borçlar Kanunu madde 28 ise; di er bir taraf n hilesiyle sözle me yapan taraf n 
o sözle me ile ba l  olmayaca n  hükme ba lam t r. 

Ticari i lere ait olan haks z rekabet hakk nda Ticaret Kanunu hükümleri uygula-
n r. Bu konu bir sonraki bölümde ayr nt lar yla ele al nm t r. 

Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun 16. maddesine göre ticari reklam ve 
ilânlar n kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düze-
nine, ki ilik haklar na uygun, dürüst ve do ru olmalar  esast r. Tüketiciyi aldat c , ya-
n lt c  veya onun tecrübe ve bilgi noksanl klar n  istismar edici, tüketicinin can ve mal 
güvenli ini tehlikeye dü ürücü, iddet hareketlerini ve suç i lemeyi özendirici, kamu 
sa l n  bozucu, hastalar , ya l lar , çocuklar  ve özürlüleri istismar edici reklam ve 
ilânlar ve örtülü reklam yap lamaz. Ayn  ihtiyaçlar  kar layan ya da ayn  amaca yö-
nelik rakip mal ve hizmetlerin kar la t rmal  reklamlar  yap labilir. Reklam veren, ti-
cari reklam veya ilânda yer alan somut iddialar  ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, 
reklamc lar ve mecra kurulu lar  bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Bu alanda Sanayi ve Ticaret Bakanl  taraf ndan ç kar lan “Ticari Reklam ve 
lanlara li kin lkeler ve Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik” in295 “Temel lke-
ler” ba l kl  5. maddesine göre; reklamlarda u temel ilkeler esas al n r.

-  Reklamlar yasalara, genel ahlaka uygun, do ru ve dürüst olmal d r.

5718 say l  Yeni Milletleraras  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun, Kabul Ta-
rihi: 27.11.200, Resmi Gazete, 12.12.2007/ 26728.

295 Resmi Gazete, 14 Haziran 2003 /25138
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-  Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde i  hayat nda ve kamu-
oyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmal d r.

-  Reklamlar, güvenlik kurallar n n gözetilmedi i ve insan güvenli i aç s ndan teh-
like olu turabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tan mlama 
içeremez.

-  Biçimi ve yay mland  mecra ne olursa olsun, bir reklam n “reklam” oldu u 
aç kça anla lmal d r. Bir reklam haber ve yorum ö eleri içeren bir mecrada 
yay mland nda, “reklam” oldu u kolayl kla alg lanacak biçimde belirtilir. Ör-
tülü reklam yap lamaz.

-  Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin alg lama düzeyi ile reklam n tüketici 
üzerindeki olas  etkisi göz önünde bulundurularak haz rlan r. Reklamdaki ana 
vaadin istisnas  niteli indeki ifade ve/veya görüntülerin;
1) Yaz l  mecralarda, okunabilir büyüklükte yaz larak,
2) Görsel mecralarda, yaln zca sözle ve/veya okunabilirli ini sa lamak art yla 

yaz l  olarak,
3) Sözlü mecralarda, anla labilir biçimde okunarak belirtilmesi zorunludur.

- Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yap lmamal d r.
- Reklamlar, ki ilik haklar n  zedeleyici biçimde yap lamaz.
- Reklamlar, önceden izin al nmadan hiç kimsenin özel veya sosyal hayat n  gös-

teremez ya da anlatamaz. Reklamlarda, hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin 
al nmadan bir ki isel onay etkisi yans tacak ekilde görüntülenemez veya be-
lirtilemez.

-  Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; iddet hareketlerine yol aç c , 
göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasad  veya k -
nanacak davran lar  cesaretlendiremez.

- Reklamlar, dil, din, rk, mezhep, felsefi dü ünce ve cinsiyete dayal  ayr mc -
l k üzerine kurulamaz, ayr mc l  destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar 
edemez.

Bu genel hükümlerin d nda reklamlara ili kin u s n rlamalar  da say p, e-ticaret 
yapanlar n bunlara uymas nda önemli yarar oldu unu belirtelim.

Ayn  Yönetmeli in “Çocuklara veya Re it Olmayan Gençlere Yönelik Reklam-
lar” ba l kl  18. maddesinde; Çocuklara yönelik reklamlar; onlar n safl klar n  bilgi 
eksikliklerini ve tecrübesizliklerini istismar edemez. Zihinsel, ahlaki, psikolojik ya da 
fiziksel olarak zarar verebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez, iddet unsur-
lar n  ta yamaz. Bir mala veya hizmete sahip olmalar n n ya da kullanmalar n n 
veya yararlanmalar n n tek ba na ya tlar na göre fiziksel, sosyal ve psikolojik bir 
avantaj sa layaca n  veya bu mala veya hizmete sahip olmaman n veya yarar-
lanmaman n aksi yönde bir sonuç yarataca n  ileri sürecek mesajlar içeremez. 



Türkiye Bankalar Birli i

220

Mal n veya hizmetin fiyat  veya gerçek de erinin yanl  bir biçimde alg lanmas na 
yol açacak ekilde verilemez. Reklam  yap lan mal n veya hizmetin her aile bütçe-
sine uygun oldu unu ifade edemez. Mal n veya hizmetin kendilerine al nmas n  ya 
da kiralanmas n  sa lamak üzere ana-babalar n  veya ba kalar n  ikna etmelerine 
yönelik do rudan bir ça r y  içeremez. Tehlikeli durumlara sokabilecek veya tan -
mad klar  ki ilerle ili ki kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere girmeye 
te vik edebilecek hiçbir ifade ya da görsel sunum veya hemen eyleme yönlendi-
rici, emredici ifadeler içeremez. Kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç 
ve nesneleri kullan r veya oynarken gösteremez. Ana-babalar na, ö retmenlerine 
veya di er ki ilere duydu u özel güveni kötüye kullan lmas na yönelik ifade veya 
görsel sunumlar içeremez. Ana-baba ve ö retmenlerin otoritesini ve sorumluluk 
duygusunu veya yarg lar n  yahut zevklerini zay flatacak veya ortadan kald racak 
biçimde olamaz. Ana-baban n çocuklar na yönelik sevgi, efkat, ba l l k gibi has-
sasiyetleri istismar edemez.

Reklamlar, kamu sa l n  bozucu nitelikte olamaz. 

Reklamlar ahlaka uygunluk aç s ndan ayr ca u hususlara ayk r  olamaz.

- Genel ahlak kurallar na ayk r  ifadeler ya da görüntüler içeremez.
- Cinselli in istismar  ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler ta yamaz.
- Korku ve bat l inançlara yer veremez.
- Toplumun ac ma duygular n  istismar edecek ekilde, hasta bebek, çocuk, ya l  

ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullan lamaz.
- Hastalar n tedavi öncesi ve sonras na ait görüntü veya ifadelere yer verile-

mez.
- Yine reklamlar çevre koruma kurallar na uygun olacakt r.

Bakanl k bu Yönetmelikte ek olarak ürün veya hizmetlere yönelik pazarlama tek-
niklerini uygulamak veya yar malar düzenlemek suretiyle yap lan sat lar  özendiren 
reklamlarda ürün ve çekili le ilgili tüm ayr nt lar n yer almas n  gerekli bulmu tur.

Yönetmelikte e-ticarete uygulanacak önemli bir düzenleme daha var. Ürün ve 
hizmetlerin al m sat m n n, kiralanmas n n reklama cevap veren ki inin adresinde 
gerçekle tirilece i ve sa lanaca  mesaj n  veren reklam, do rudan sat  reklam -
d r. Bu reklamlarda; reklama konu olan ürün ve/veya hizmetin tan m n n yap lmas  
ve fonksiyonlar n n ve sat  fiyat n n aç klanmas , reklama cevap verenin adresine 
ula t r laca  mesaj n n verilmesi, sat  temsilcilerinin adresine getirdikleri ürün veya 
hizmeti geri çevirme hakk  oldu unun belirtilmesi zorunludur.

Kar la t rma içeren reklamlarda, kar la t rman n yan lt c  olmamas  ve dü-
rüst rekabet ilkelerine uyulmas  zorunludur. Kar la t r lan mal, hizmet veya marka 
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ad n n belirtilmemesi ve kar la t r lan mal veya hizmetlerin ayn  nitelikte ve özel-
likte olmas  veya ayn  istek ve ihtiyaca cevap vermesi gereklidir.

Tan kl  reklamlar, gerçek olmayan ve tan kl na ba vurulan ki inin tecrübe-
sine dayanmayan hiçbir tan kl k ya da onay ifadesine yer veremez veya at fta 
bulunamaz. Do rulanabilir olgularla ilgili tan mlamalar ve tan klar, iddialar ya da 
örnekli anlat mlar kan tlanmak zorundad r. Reklam verenler, bu ilkelerin uygu-
lan n  denetlemekle yetkili ve görevli olanlara böyle bir kan t  hemen göster-
mekle yükümlüdür.

Reklamlarda; bir ba ka firma, irket ya da kurumun ad  veya amblem, logo ve 
di er özgün kurumsal kimlik unsurlar , tüketicinin aldanmas na yol açacak ekilde 
kullan lamaz. Bir ki i ad n n veya bir ba ka irket ya da ürüne ait ticari unvan ve 
simgenin, sahip oldu u ya da bir reklam kampanyas  ile sa lanm  bulunan itibar-
dan, tüketiciyi yan ltacak biçimde yararlan lamaz.

Reklamlar, hiçbir firmay , hiçbir endüstriyel ya da ticari faaliyeti/mesle i, hiçbir 
ürünü, a a layarak ya da alay konusu ederek veya benzer herhangi bir biçimde 
kötüleyemez.

imdi de k saca bu kurallara uyulmazsa ne olaca na ili kin bilgi verelim. Yu-
kar da V.B.1. bölümünde sayd m z ceza kanunlar nda oldu u gibi bu i i yapan-
lar haks z rekabet suçlar  d nda hürriyeti ba lay c  cezalar almazlar. Ancak ticari 
kurallar i ler ve maddi kay plar do ar.

Reklamlar n ve yay nlar n n kanunlara ayk r  olmas , tüketiciler aleyhine ol-
mas , haks z ve aldat c  özellikler ta mas  halinde bu i ten zarar gören, ilgili 
ki iler Sanayi ve Ticaret Bakanl  Reklam Kurulu’na ba vurabilirler. Kurul’a 
ula t rmak amac yla ikayetçiler dilekçelerini Bakanl n illerdeki müdürlüklerine 
de verebilirler. Kurul kendili inden de harekete geçebilir. Kurul, ilgili reklamc , 
ürün sahibi ve yay nc ya savunma için süre verir. Üç gün bekler ve konuyu gö-
rü meye ba lar. Sonunda ilgililere Kanun’un 25. maddesine göre; nternet ya-
y n  tüm Dünya’y  kapsad ndan idari para cezas , 2008 y l  için (63.453 TL) 
reklam  durdurma veya reklam  düzeltme kararlar ndan birini veya ikisini verir. 
Bir y l içinde tekrar  halinde iki misli para cezas  verilir. Para cezalar na kar  
yedi gün içinde dare Mahkemelerine ba vurulur. Yürütmeyi durdurma karar  
al n rsa cezan n ödemesi durur. Kurulun para cezas  karar  mahkemece iptal 
edilirse ödenen para ilgiliye iade edilir. Burada internet yay nc s , aç k olarak 
anla lan kurala ayk r  reklam  yay nlad  için para cezas ndan sorumludur. 
Yok, kurala ayk r l k aç k de ilse, o zaman sadece reklam n sahibi ve reklam  
haz rlayan sorumludur.

Aldat c  ve haks z reklamlara kar  ba vurulabilecek bir ba ka denetim kuru-
lu u Reklam Özdenetim Kurulu’dur. Medya kurulu lar , reklam verenler ve rek-
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lamc lar n a rl kl  temsil edildi i bu Kurul’a; tüketiciler, meslek kurulu lar , reklam 
verenler, reklam ajanslar  ve mecralar ba vurabilir. Yay ndan itibaren üç ay içinde 
bu ba vuru yap lmal d r. Özdenetim Kurulu, ikayeti inceledikten sonra;

- reklamc  ve reklam verenden reklam n yay n n n durdurulmas ,
- yay nc n n reklam  yay ndan kald rmas ,
- kamuoyuna aç klama,
- reklam n düzeltilmesi,
- ürünün piyasadan çekilmesi veya etiket ya da ambalaj n düzeltilmesi,
- reklam verenden hatal  reklam n düzeltildi inin duyurulmas  

kararlar ndan bir ya da birkaç n  alabilir. Bu kararlar öneri ve uzla ma niteli inde-
dir. Hapis ve para cezas  gibi zorlama yolu yoktur.

Yine e-ticaretle ilgili uygulamada kar la lan bir ba ka konu piyango düzen-
lenmesidir. Piyango ve çekili leri Milli Piyango daresi’nden izin almadan ter-
tip edenlerle, gerekli izni almakla birlikte, piyangolar  belirlenen kurallara uygun 
gerçekle tirmeyenler, çekili leri yapmayanlar, çekili  sonuçlar n  ilan etmeyenler 
veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile çe itli nedenlerle izni iptal edilenler, 
masraflar  kendilerinden al nmak ya da teminatlar ndan kar lanmak üzere da-
rece, bas n ve yay n organlar  kanal yla kamuoyuna duyurulur ve faaliyetleri il-
gili il Valili i’nce durdurulur. 

E-ticaretle ilgili sanal marketlerde sat lan g da maddeleri reklamlar  ve sunum-
lar  hakk nda 5197 say l  G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun’da ve buna 
ba l  Yönetmeliklerde geni  s n rlamalar vard r296.

laçlar  övme yolunda ve bunlara gerçekle meyecek iyile tirici özellikleri verme 
veya mevcut iyile tirici tesirleri büyütmek suretiyle herhangi bir vas ta ile reklam 
yap lmas  yasakt r. 1262 say l  spençiyari Ve T bbi Müstahzarlar Kanunu (1928) 
da ilaç reklâmlar n  düzenlemektedir (m.13): Sadece ürünü övmek amac yla ve 
kendisinde bulunmayan ifa özelliklerinden söz edilerek veya var olan ifa özel-
li i abart larak reklâm yap lmas  yasaklanmaktad r. Fakat “...hastal klar nda kulla-
n lmas  faydal d r” türünden reklâm ve tan t m yap labilir. Ayr ca, reçetesiz sat l-
mas na izin verilmeyen ilaçlar n reklâmlar , önceden Sa l k Bakanl ndan onay 
al narak sadece t bbi dergilerde yap labilir. Bir ilac n bilimsel özellikleri ve de erini 
anlatan filimler Sa l k Bakanl ’n n izni ile ve uygun görece i yerlerde gösterile-
bilir. 1262 say l  Kanuna dayanarak ç kar lan Be eri T bbi Ürünlerin Tan t m Faa-

296 Bkz. 5197 say l  G dalar n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun, Kabul Tarihi: 27.05.2004, Resmi 
Gazete: 05.06.2004/25483.
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liyetleri Hakk nda Yönetmelik297tan , tedavi ve fizyolojik fonksiyonlar  iyile tirmede 
kullan lan be eri t bbi ürünlerin topluma ve sa l k mesle i mensuplar na tan t m  
esaslar n  düzenlemektedir. Be eri t bbi ürün tan t m  ve ilaç reklâm n  özel olarak 
ve ayr nt l  ekilde düzenleyen ve 2001/83-EC say l  be eri t bbi ürünler hakk n-
daki AB Direktifine paralel ekilde haz rlanan (m.18) bu Yönetmelik hükümlerine 
daha yak ndan bakmakta yarar vard r.

Yönetmeli e göre, reçetesiz sat lan be eri t bbi ürünlerin topluma, reçete 
ile sat lan be eri t bbi ürünlerin sa l k mesle i mensuplar na tan t m  yap la-
bilir (m.5/a-b). “ lgili mevzuata göre ruhsatland r lmam  ya da izin verilmemi  
hiç bir t bbi ürünün tan t m  yap lamaz” (m.6/I). Tan t mda, gereksiz kullan ma 
yol açabilecek yan lt c  ve abart l  ve do rulu u kan tlanmam  bilgiler kulla-
n lamaz (m.6/IV). Klima, buzdolab , so utucu, termos, otomobil aksesuarlar , 
saç kurutma makinesi, video ve televizyon gibi be eri t bbi ürünlerle ilgisiz mal-
zeme veya araçlar tan t m malzemeleri olarak kullan lamaz (m.6/V). Reçete 
ile sat lan ürünler ile psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ürünlerin topluma 
tan t m  yap lamaz (m.7/II). Bakanl k taraf ndan onaylanan a lama kampan-
yalar nda kullan lan ürünlerin topluma tan t m  yap labilir (m.7/III). Tüberküloz, 
cinsel yolla bula an hastal klar, ciddi enfeksiyon hastal klar , kanser ve di er 
tümör kaynakl  hastal klar, kronik uykusuzluk (insomnia), eker hastal  ve di-
er metabolik hastal klarda kullan lan ürünlerin topluma yönelik tan t m  yap -

lamaz (m.7/IV). Geri ödemesi yap lan t bbi ürünlerin halka tan t m  yap lamaz 
(m.7/V). Reçete ile sat lan be eri t bbi ürünlerin, televizyonlar ve radyolar ara-
c l  ile tan t m  yap lamaz (m.7/VI). Hiç bir t bbi ürün promosyon amac yla 
halka do rudan da t lamaz (m.7/VII)298.

Özel ö retim kurumlar  ancak tan t c  mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Özel 
ö retim kurumlar  valiliklerden izin alarak internette reklam ve tan t m yapabilir. Bu 
kurumlar reklam ve ilanlar nda gerçe e ayk r  beyanlarda bulunamazlar299.

Sermaye Piyasas  Kanunu’na göre; bu alandaki ilanlar ve aç klamalar gerçe e 
uymayan abart lm  veya yan lt c  bilgileri içermeyece i gibi Kurul kayd na al nma-
n n resmi bir teminat olarak yorumlanmas na yol açacak aç k veya dolayl  bir ifade 
ta yamaz. Kurul yan lt c  nitelikte gördü ü reklamlar  yasaklar300.

297 Resmi Gazete, 23.10.2003/25268.
298 Yahya Deryal; Sa l n yile tirilmesi ve Reklam Yasa , http://www.haksay.org/ les/

yahya15.doc (24.04.2010), ayr ca bkz. B. Zakir Av ar- M. Elden; Reklam ve Reklam 
Mevzuat , Piramit Yay nlar , Ankara, 2005, s.253.,380. Bakanlar Kurulu’nca TBMM’ye 
sevk edilen Yeni RTÜK Yasa Tasar s ’n n 12. maddesi ile ilaç ve tedavi ürünlerinin rek-
lam ve tan t m  yasaklar nda “reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin belirli ilkelere da-
yanarak reklam n n yap labilece i” biçiminde bir düzenleme getirilmek suretiyle bir es-
neklik getirilmektedir. Söz konusu tasar  metni için bkz: rtuk.org.tr 

299 B. Z. Av ar, M. Elden; Reklam ve Reklam Mevzuat , s. 264.
300 B.Z. Av ar, M. Elden; Reklam ve Reklam Mevzuat , s. 179.
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Bankalar Kanunu’na göre, Bankalar n ilan ve reklamlar ; tür, ekil, nitelik ve mik-
tarlar  itibariyle Türkiye Bankalar Birli i taraf ndan Müste arl n uygun görü ü al -
narak tespit olunan esas ve artlara ayk r  olamaz301.

4250 say l  spirto ve spirtolu çkiler nhisar  Kanunu’nun 19. maddesi; alkol, 
bira ve arap dahil her çe it alkollü içkinin televizyon, kablolu yay n, radyo ve kamu 
yay n araçlar yla reklam n n yap lmas n  yasaklam t r. Bu yasa a uymayanlar alt-
m  milyon TL’den alt yüz milyon TL ye kadar a r para cezas  ile cezaland r l rlar. 
Bu miktarlar Maliye Bakanl nca her y l belirlenen yeniden de erleme oran nda 
art r l r. Ayr ca, bu fiili i leyenlere ait i yerlerinin bir aydan üç aya kadar kapat l-
mas na hükmolunur. Alkol ve Alkollü çkilerin ç ve D  Ticaretine li kin Usul Ve 
Esaslar Hakk nda Yönetmelik’in 19. maddesi de alkollü içki yasa n  öyle tekrar-
lam t r. “Her çe it alkol ve alkollü içkinin televizyon, kablolu yay n, radyo ve kamu 
yay n araçlar  ile reklam n n yap lmas  yasakt r. Bunlar haricinde yap lacak reklam 
ve tan t m n, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve t bbi her-
hangi bir zararl  etki olu turmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tan tarak ve tüke-
ticiyi do ru bilgilendirerek marka seçimini kolayla t rmaya yönelik olmas  gerekir.” 
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü çkiler Piyasas  Düzenleme Kurumu reklamlarla 
ilgili baz  s n rlamalar  ise “Alkollü çki Reklamlar nda Uyulacak lkeler Hakk nda 
Tebli ” ile düzenlemi tir302. 

nternette içki ve sigara sat  konusu da yasaklardan biridir. Tütün Mamul-
leri, Alkol ve Alkollü çkilerin Toptan ve Perakende Sat  ile Sat  Belgelerine li -
kin Yönetmelik’in 12. maddesi gere ince, i yerlerinden veya sanal bir i yerinden 
internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçlar  kullan larak her 
türlü tütün mamulü ve alkollü içki sat  ve bu yöntemle sat lan ürünün kap da tes-
lim edilmesi eklindeki uygulamalar yap lamaz.

4207 Say l  Tütün Mamullerinin Zararlar n n Önlenmesine Dair Kanun’un 3. 
maddesi gere ince tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kul-
lan larak her ne suretle olursa olsun reklam ve tan t m n n yap lmas  veya bun-
lar n kullan lmas n  te vik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasakt r. Ayn  
Kanun’un 7. maddesine göre de, bu yasa a ayk r  hareket edenlere on milyon li-
radan be yüz milyon liraya kadar a r para cezas  verilir. Tekerrür halinde bu ce-
zan n yukar  haddine hükmolunur303. 

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 14. maddesinde, internete vergi istisnas  tan n-
mad ndan u anda pek örne i olmasa da ileride belediyelerden gelebilecek vergi 
taleplerine haz rl kl  olmakta fayda vard r.

301 B.Z. Av ar, M. Elden; Reklam ve Reklam Mevzuat , s. 189.
302 Bu konuda daha geni  bilgi için bkz: www.tutunalkolkurumu.gov.tr, B.Z. Av ar, M. Elden; 

Reklam ve Reklam Mevzuat , s.365, 400., 404.
303 Reklamlarla ilgili tüm düzenleme, yasaklar ve mevzuat için Bkz. B. Zakir Av ar, M. El-

den; Reklam ve Reklam Mevzuat , RTÜK Yay n , Ankara, 2004.
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Reklamlar  incelerken s k kar la lan spamming (junk mail) konusunda da 
baz  bilgiler vermekte fayda görüyoruz. Hiçbir temas olmaks z n tart ma forumla-
r ndan da t lan listelerden ve web sayfalar ndan elde edilen elektronik adreslere 
al c n n talebi olmaks z n ara-s ra büyük hacimlerde gönderilen ve ticari amaç ta-

yan e-postalara spam (yeni kullan lan bir terim olarak da junk mail) ad  verilir.304 

Ülkemizde bu alanda Elektronik Haberle me Kanunu’nun 50. maddesinin 5. 
f kras nda belirtilen “Abonenin önceden izni al nmadan otomatik arama makineleri, 
fakslar, elektronik posta, k sa mesaj gibi elektronik haberle me vas talar n n kulla-
n lmas  suretiyle do rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi 
gibi maksatlarla istek d  haberle me yap lmas  halinde, abone ve kullan c lara 
gelen her bir mesaj  bundan sonras  için almay  reddetme hakk  kolay bir yolla ve 
ücretsiz olarak sa lan r.”305 hükmü d nda özel bir düzenleme olmamakla beraber 
çe itli kanunlarda yer alan genel hükümlerden yararlanarak spam yapanlara kar  
hukuki yollara ba vurulabilir. Henüz görü lerin al nmas  a amas nda olan Elektro-
nik Ticaretin Düzenlenmesi Yasa Tasar s ’nda da bu konu ele al nmakta ve spam 
yollayanlara yönelik idari para cezas  verilmesi düzenlenmektedir306.Türk Ticaret 

304 Tekin Memi , Hukuki Aç dan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi (Spamming), www.hukukcu.
com, s.2. 

305 Elektronik Haberle me Kanunu; Kanun No. 5809, Kabul Tarihi: 5/11/2008, Resmi Ga-
zete 10.11.2008/ Say s : 27050 (mükerrer), Madde gerekçesinde istisna olarak esnaf-
tacirlerin ticari faaliyetlerine ili kin haberle me ihtiyac n  göz önüne alarak, ilk iletiden sonra 
reddetme hakk n n sa land  belirtilmektedir. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 04.01.2010, s.8.

306 “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s ” 2009 y l  sonunda çe itli 
kurum ve kurulu lar n görü üne sunuldu. Bu tasar  ile Avrupa Birli i’nin 2000/31 say l  
Elektronik Ticaret Direkti ne uyum sa lanmas  amaçlan yor. Avrupa Birli i E-Ticaret Di-
rekti , bilgi toplumu alan nda hizmet verenlerin tâbi olacaklar  hükümleri ve sorumluluk-
lar n yan s ra, elektronik ortamda yap lacak sözle me, iletiler, bilgilendirmeler ve kural-
lara ili kin yükümlülükleri belirlemekte. Kanun tasar s nda, elektronik ticarete ili kin ana 
ilkeler düzenlenmi , di er kanunlarda düzenlenen alanlara iki istisna haricinde de inil-
memi  durumda. Bunlardan ilki, elektronik ticarete güvenin sa lanmas  ve dolay s  ile 
yayg nla abilmesi için, elektronik ortamda effa k ve eri ilebilirli in sa lanmas  yakla-

m  ve bununla ilgili olarak öngörülen yükümlülükler. Bu yükümlülükler aras nda; elekt-
ronik hizmetin al c s n n sat n alaca  mal ya da hizmeti tan yabilmesi, onu yan ltabile-
cek bilgilerin önüne geçilmesi, sözle menin sonradan eri ilebilir k l nmas  ve hatalar n 
sonradan düzeltilmesine imkan verilmesi gibi konular yer almakta. Yasala mas  bekle-
nen yeni tasar ya göre, elektronik ortamda i lem yapacak olan ki iler, bir internet site-
sinin kime ait oldu unu, rma ileti im bilgilerini, bu sitede nas l i lem yap laca n  göre-
bilmeli. Sözle me metni, bu sözle meye daha sonra ne ekilde ula labilece i bilgileri 
kullan c lar ile aç kça payla lmal . Di er taraftan, elektronik ortamda yap lan i , belirli 
bir meslek grubunu i aret ediyorsa (doktorlar, eczac lar gibi) ve bu meslek mensuplar -
n n uymakla yükümlü oldu u birtak m davran  kurallar  varsa, bu tür etik kurallara ne-
reden ula laca  sorusunun cevab na da web sitesi üzerinden eri ilebilir olmal . Elekt-
ronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s nda yer alan ikinci önemli husus 
ise istenmeyen (spam) e-posta ve SMS gönderilerine ili kin. Yasan n genel gerekçe-
sinde Türkiye’nin istenmeyen elektronik postalar n yay ld  ülkelerin ba nda bulundu u 
belirtilmi tir (Birinci s rada %11.9 ile Rusya, %8,0 ile Türkiye ikinci s rad r. Ülkemiz in-
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Kanunu’nun haks z rekabete ili kin hükümleri, mesaj veya iletide aldat c  unsur-
lar n bulunmas  ve iletiyi yollayan n tacir ve ayn  sektörde olmas  halinde önleme 
ve tazminat davalar  aç labilece ini düzenlemi tir. Fakat spam yollayan tacir de-
ilse Ticaret Kanunu’ndaki bu hükümlerden yararlan lamaz. Borçlar Kanunu’nun 

48. maddesindeki “yanl  ilanlar yahut iyi niyet kurallar na ayk r  di er hareketler 
ile mü terileri çeli kiye dü en” i  sahipleri spam n durdurulmas  veya zarar n taz-
mini davalar  açabilirler. Ancak bu davay  rekabet halindeki di er firma sahibi aça-
bilir yoksa do rudan spam yollanan tüketici açamaz. 

Spama maruz kalan kimselerin ba vurabilece i en etkili yol kanaatimizce Tü-
keticinin Korunmas  Hakk ndaki Kanun’un 16. maddesidir. Bu maddeye göre, ti-
cari reklam ve ilanlar genel ahlaka uygun, dürüst ve do ru olmas  gerekti inden 
spam n dürüst ve do ru olmamas n  belirterek tüketici bu Kanun’a göre kurulmu  
Reklam Kuruluna ilgililerin cezaland r lmas  için ba vurabilir ve tezimize göre hare-
ket ederse Reklam Kurulu milyarl k cezalarla cayd r c  bir ortam yaratabilir.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesine göre, kullan c lar n bili im sis-
temlerine herhangi bir verinin yerle tirilmesi ile e-posta (e-mail) veya di er bilgile-
rin al nmas  ceza gerektirir. Yine Medeni Kanun’un 24 ve 25. maddesine göre ki-
ilik hakk  ihlali dü ünülebilir. Borçlar Kanunu’nun 41. maddesindeki ahlaka ayk r  

haks z fiil hükümleri spamlere kar  uygulanabilir.307

Kabahatler Kanunu’nun “rahats z etme” ba l  alt ndaki 37. maddesi gere-
ince; mal veya hizmet satmak için ba kalar n  rahats z eden ki i, elli Türk Liras  

ternet kullan c lar  istenmeyen e-postalar n da t m na bilerek veya bilmeyerek arac l k 
etmektedir. Bkz. T B, http://www.guvenliweb.org.tr/istatistikler/content/internet-trendleri)
E-posta gönderimi için izin al nmas  konusunda, dünyada belirlenen iki sistem var. Bun-
lardan ilki önceden izin alma ko uluna dayanan “opt-in” di eri ise, herhangi bir mesaj  
“bundan sonras  için almay  reddetme hakk ” olarak tan mlanan “opt-out”. Tasar da Av-
rupa Birli i’ne üyelik süreci ve uyum çal malar  göz önüne al narak istek d  elektro-
nik iletiler ile ilgili bölüm önceden izin alma yöntemine göre haz rlanm , yani mesaj n 
reddi yerine önceden izin al nmas  art  getiriliyor. Buna paralel olarak, herhangi bir an-
dan itibaren bu mesajlar  almama yolu ve bilgisi de kolay, eri ilebilir ve ücretsiz olmal . 
E-posta gönderimindeki tek istisna, tacir ve esna ara önceden izin al nmaks z n ticari 
amaçla reklam gönderilebilir olmas . Yeni yasa tasar s na göre, bu maddelere ayk r  ha-
reket edenlere uygulanacak idari para cezas  100.000 TL’ye kadar ç kabiliyor. Örne in 
tasar  kapsam nda de i iklik yap lan Haberle me Kanunu’nun 50. maddesinin 5. f kra-
s na göre; “Abone ve kullan c larla, önceden izinleri al nmaks z n otomatik arama maki-
neleri, fakslar, elektronik posta, k sa mesaj gibi elektronik haberle me vas talar n n kul-
lan lmas  suretiyle do rudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gibi 
maksatlarla istek d  haberle me yap lamaz. Abone ve kullan c lara, verdikleri izni geri 
alma hakk  kolay ve ücretsiz bir ekilde sa lan r. Bu maddeye ayk r  hareket edenlere 10 
bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezas  verilir. “http://74.125.77.132/search?q=
cache:khA8kJOiaoUJ:eticaret.garanti.com.tr/Pazarlama/E-posta-ve-SMS-icin-Izin-Alma-
Donemi-Basliyor.aspx+opt-in+nedir&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&lr=lang_tr (23.02.2010).

307 Mustafa Topalo lu, Bili im Hukuku, Adana, 2005, s. 186
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(YTL) idari para cezas  ile cezaland r l r. Bu kabahat dolay s yla idari para cezas  
vermeye kolluk veya belediye zab ta görevlileri yetkilidir.

Asl nda Türk Hukuku aç s ndan ticari reklam ve tan t m amac ndaki spam ile il-
gili yasak getirmek ve kural koymak için uzun boylu u ra maya gerek yoktur. Tü-
keticilerin Korunmas  Hakk nda Kanun’un 16. maddesi gere ince, Reklam Kurulu 
reklam kurallar n  belirlemekle görevli k l nm t r. Buna göre Kurul ve Bakanl k, 
reklâmlar hakk nda daha önce ç kar lm  olan Yönetmeli e spam yasa  hakk nda 
bir madde ekleyerek bu sorunu birkaç günde çözebilir. Uymayanlara kar  da mil-
yarl k cezalar  i letebilir. Ancak spamlar veya internet yoluyla yollanan reklâmlar Ül-
kemiz d nda bir ba ka ülke ç k l  ise Reklâm Kurulu bu alana bir ey yapamaz. 
Bu yönde ilgili ülke mahkemelerine ba vurmakta yarar vard r. Kanada da Nexx adl  
irketin çok say da spam yollamas  dolay s yla aç lan bir davada Nexx’in web site-

sini host eden irket sözle meyi feshetmi  ve bu davada Mahkeme spam’ n Netik 
( nternetteki Etik) kurallar n  ihlal etti ini belirtmi tir.308 Burada özellikle eri im, ser-
vis sa lay c  veya bilgi depolayan internet irketlerinin sözle melerine spam atma 
yasa  yönünde özel hüküm ve aksi davran a yüksek cezai art koymalar  i i k sa 
yoldan çözecektir diye dü ünüyoruz309. Zira böyle bir ikâyet olunca eri im veya 
servis sa lay c  firma sözle meyi feshedip, cezai art  ödetir ve ilgili tövbe eder.

Alman Hukukunda spam gönderme ile ilgili do rudan bir mevzuat düzenlemesi 
olmamakla birlikte, Yarg ’ya yans yan ikâyetlerde mahkemeler ço u zaman genel 
hükümlerden yararlanarak haks z rekabet veya ki ilik haklar na ayk r l k nedeniyle 
spamming’i hukuka ayk r  bulmaktad r. Amerika’da ço u eyaletler özel kanunlar ç -
kararak servis sa lay c lara engelleme yükümlülü ü getirilmekte ve spam yapan-
lara ceza verilmesi yönünde hukuk kurallar  koymaktad rlar.310

Spam’ n engellenmesi, e-posta adreslerinin izinsiz ele geçirilmesi ve cookie’ler 
arac l  ile izinsiz olarak ki isel verilerin toplanmas  konusunda baz  yükümlülük-

308 Ali Osman Özdilek, s. 54 v.d.
309 ABD’de bir mahkeme bugüne kadar milyarlarca istenmeyen e-posta gönderen ve bu 

yolla sahte ilaç reklam  yapan Lance Atkinson ve çetesini cezaya bo du.Genellikle re-
çeteli ilaç ve zay ama hap  reklam  için milyarlarca izinsiz ve istenmeyen e-posta gön-
deren Yeni Zelanda’l  Atkinson ile ABD’deki suç orta  Jody Smith toplam 15 milyon do-
lar cezaya çarpt r ld . HerbalKing ad ndaki illegal istenmeyen mesaj ebekesiyle ili kisi 
oldu u gerekçesiyle üç rmaya da 4 milyon dolar ceza kesildi. ABD Federal Ticaret Ko-
misyonu taraf ndan y llard r yürütülen soru turma sonucunda HerbalKing ebekesinin 
istenmeyen mesaj bombard man  yapt , bu yolla yan lt c  ürün bilgisi verip ilaç sat  
yapt  ve kamu sa l n  tehlikeye att  belirlendi. ebekenin reklam e-postalar nda 
ABD’deki baz  ilaçlar n ‘daha ucuz olan mudailleri’ duyuruluyor ve sat l yordu. Ancak bu 
ilaçlar n tamam  Hindistan’da üretilen, izin veya ruhsat  olmayan ve potansiyel sa l k riski 
ta yan kimyasallar oldu u ortaya ç km t . ebekenin ABD’deki aya  olan Jody Smith, 
ayr ca sahte ve tehlikeli mal kaçakç l ndan da yarg lan yor. Smith’in be  y l hapis ceza-
s na çarpt r lmas  yüksek olas l k. http://www.ntvmsnbc.com/id/25026928 (25.04.2010)

310 Tekin Memi , s. 4.
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ler ve davran  kurallar  içeren Avrupa Konseyi’nin 23.02.1999 tarihinde kabul et-
ti i “Bilgi leti im Yollar nda Ki isel Bilgilerin Toplanmas  ve leme Tabi Tutulmas  
Do rultusunda Bireylerin Korunmas  K lavuzu” bu alandaki Reklâm Kurulu düzen-
lemelerine ve ISS’lere yükümlülük getiren Telekomünikasyon Kurulu düzenleme-
lerine esas te kil edebilir.

H. HAKSIZ REKABET

Özellikle reklamc lar  ve kendi reklam n  yapan e- ticaretçileri ve site sahiplerini 
ilgilendiren bir konu da budur. Her “sörfe” ç kt m zda; “bizim ürünümüz bir numara, 
en çok biz hit al yoruz” diye tan t mlar ve yaz lar görüyoruz. Bazen ilan, reklam ve 
beyanlarda kar  taraf n ismi ya da ürünü gösterilerek “bu ürünü mü kullan yorsu-
nuz, halbuki en iyisi bizimki” anlam na gelecek eylere, bazen de cep telefonu gibi 
bir ürünü bedava kullanman n hilelerinin anlat ld  sitelere rastl yorum.

te öncelikle ayn  sektörde bulunan tacirler aras nda bunlar  önlemek için, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 56. maddesinden itibaren haks z rekabet kurallar  belirtilmi tir. 
57. maddeye göre; ba kalar n , onlar n mallar n , ürünlerini, faaliyetlerini, ticari i le-
rini yanl  ve gereksiz sözlerle kötülemek, onlar n ahlaki ve mali yeterlili i hakk nda 
gerçe e ayk r  bilgi vermek veya kendisi hakk nda bu konularda yanl  ve yan lt c  
bilgi vermek, imalat ve ticari s rlar  elde etmek ve aç klamak, s r konular ndan hak-
s z faydalanmak ve ba kalar na aç klamak ekonomik aç dan haks z rekabettir.

Bu konuda rakip firmalar hakk nda internet ortam nda yay n yap l p, bir ki inin 
ad , firma ad  veya ürünü kötülenirse veya kendi ürünü hakk nda yanl  bilgi ve-
rilirse hukuka ayk r l n tespiti, rekabetin önlenmesi, yanl  bilgilerin düzeltilmesi, 
maddi ve manevi tazminat davalar  aç labilir. 

Bu davalar n yan  s ra ceza davas  da aç l r. Bu haks z rekabet i ini internet 
arac l yla yapan yay nc  ve suç ortaklar  Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, 
bir aydan bir y la kadar hapis ve para cezas yla cezaland r l r. Bu konudaki kesin-
le mi  mahkeme karar na ra men haks z rekabete devam edenler alt  aydan az 
olmamak üzere hapis ve para cezas yla cezaland r l r. 

Haks z rekabete u rayan ki iler; önce savc l a müracaat ederek, ikayette bu-
lunurlar. Savc  iddianame ile davay  aç nca, kat l mc  olarak san klar n cezaland -
r lmas na çal rlar.

Bu davalar ö renmeden itibaren bir y l içinde aç l r ve olay n üzerinden üç y l 
geçmesiyle art k aç lamaz. Yani zamana m na u rar.

Haks z rekabet konusundaki yukar da bahsetti imiz hukuki yollar ancak taraf-
lar ayn  sektördeki tacirlerse ve konu ticari i  ise uygulanabilir. 
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Tacir olmayanlar n mesleklerini icra ederken yapm  olduklar  haks z rekabete 
ili kin Borçlar Kanunu’nun 48. maddesi uygulan r.311 Borçlar Kanunu’nun 48. mad-
desi “yanl  ilanlar yahut hüsnüniyet kaidelerine mugayir sair hareketler ile mü teri-
leri tenakus eden yahut bunlar  gaip etmek korkusuna maruz olan kimse bu fiillere 
hitam verilmesi için faili aleyhinde dava ikame ve failin hatas  vukuunda sebebiyet 
verdi i zarar n tazminini talep edebilir” demektedir.

Haks z rekabet davran  bir reklam sonucu gerçekle mi se, reklamdan do-
lay  daha önce aç klad m z Reklam Kurulu’nun verdi i para cezalar  da ek ola-
rak verilebilir.

E er haks z rekabet do uran eylemler ve ki iler uluslar aras  bir niteli e sa-
hipse o zaman haks z fiil esas  kapsam  içinde (F.) Elektronik Ticarette Uygulana-
cak Hukuk ve (B.) Fikrî Haklar n Korunmas  ve Devletler Hususi Hukuku adl  bö-
lümlerin incelenmesini tavsiye ediyoruz.

311 Tekin Memi , nternette Haks z Rekabet, stanbul Barosu nternet ve Hukuk Komisyonu, 
2002 nternet ve Hukuk Sempozyumu Bildirisi, s.5
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VI. Bölüm 

Fikri Haklar ve İnternet

nternet ortam nda fikirsel ve sanatsal ürünler çok s k kullan lmaktad r. Müzik 
klibi ve ark lar , oyunlar, iirler, filmler, romanlar, bilimsel yaz lar, grafikler, foto raf-
lar, projeler, resimler bilgisayar programlar  gibi eserler internet içeri inin belki ya-
r s ndan fazlas n  olu turmaktad r.

Ülkemizde ve Dünya da internet arac l  ile fikri mülkiyet haklar n n yo un 
ekilde ihlal edildi i bir gerçektir. nternet d ndaki araç ve yöntemlerle ihlaller 

aç s ndan Ülkemizde çe itli yarg  kararlar  ile engelleyici örnekler ortaya ç km  
ve aç lan davalarda bu alanda pek duraksama ya anmamaktad r. Ancak i in 
içine internet girdi inde, ya lar , meslek k demleri yüksek olan baz  yarg çlar n 
interneti ve uygulamalar n  bilmemesinden ötürü zaman zaman çe itli s k nt lar 
ç kmaktad r. Bu anlamda di er ülkelerdeki uygulamalar ülkemiz yarg s na örnek 
olu turmaktad r. 

Amerika’da SEGA bilgisayar oyunlar n n telif bedeli ödenmeden ve izinsiz bil-
gisayara indirilmesine olanak sa layan bir ilan n web sitesinin ilan panosunda yer 
almas  üzerine aç lan bir davada mahkeme, durumu bilmesine ra men engelle-
meyen ilan panosu operatörünü do rudan olmamakla birlikte yine de sorumlu tut-
mu tur. Yine Playboy irketi’nin hak sahibi oldu u foto raflar n internetteki yay n  
üzerine gösterim haklar n  ihlalden ilan operatörü sorumlu tutulmu tur.312 

Avustralya’da Federal Mahkeme; mp3sfree.net sitesinde izinsiz mp3 yay n  
üzerine, Universal Müzik taraf ndan aç lan davada, bu siteye link veren ComPen 
adl  internet servis sa lay c  irket ve iki çal an n  telif hakk  ihlalinden dolay  so-
rumlu bulmu tur. Yarg ç karar nda; ISP yi, fikri haklar ihlalini engelleme olana  ol-
du u halde, siteye linkle reklam kar l  host olarak servis vermesinden, müzik 

312 Ali Osman Özdilek, s.120 v.d.
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indirmeyi kolayla t rmak ve ona yard m etmekten dolay  finansal olarak da yarar 
sa lad ndan ve servisleri kesmek konusunda h zl  davranmad ndan dolay  so-
rumlu görmü tür.313 

Yine Avustralya’da müzik irketleri Kazaa adl  bir internet irketini dava ede-
rek; müzik ve filmler için dosya payla m na izin veren P2P sistemini kullan mda 
tutarak bireysel kullan c lar n müzik eserleri telif haklar  ihlaline neden oldu unu 
ve bu konuda gerekli önleyici önlemleri almayarak, kendilerini zarara u ratt n  
ileri sürmü lerdir. Yap lan yarg lama sonucu Federal Mahkeme; daval  Kaza ve 
ona servisler sa layan Altnet adl  irketi, telif hakk  ihlallerini gerekli filtreleme sis-
temleri koyarak önlemedi inden ve onlara izinsiz müzik dosyalar n  arama tek-
nolojisi sa lamas ndan dolay  sorumlu bularak, daval lar  bu ihlalleri önlemeye 
mahkum etti.314

Danimarka’da Danimarka Video Birli i, DD adl  kurulu a yine dosya payla m 
hizmeti ile kullan c lar na telif hakk  ödemeden videolar içindeki filmlerin izinsiz kul-
lan m na izin vermesinden dolay  dava açt . Mahkeme; bu davada daval y  izinsiz 
eserleri kendi bilgisayar na kopya ederek, umuma aç k hale getirmesinden dolay  
yasad  dosyalar  silmeye, davac lar n telif kayb  zararlar n  ve artan telif haklar  
ihlallerini denetleme masraflar n  kar lamaya mahkum etmi tir.315

Bu örneklerde görece imiz gibi, internet ortam ndaki eser, veri taban  ve ya-
rat lar n nas l korunaca  önemlidir. Bu alanda Ülkemiz aç s ndan Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nda 1995, 2001, 2004, 2006 ve 2008 y llar nda yap lan de i ik-
liklerle ça da  bir koruma sa lanm t r diyebiliriz. Bu koruma iki alandad r. lki taz-
minat ve yasaklama davalar , ikincisi ise ceza hükümleri do rultusunda yap lan 
korumad r. Bu ikili ayr m ile ilgili düzenlemeleri incelerken öncelikle internet içeri-
inin alt yap s nda kullan lan eser türlerine göre birkaç ba l k ile koruman n kap-

sam n  inceleyece iz.

A. İNTERNET İÇERİĞİNDE ESER, HAK SAHİPLİĞİ VE HAKLAR

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu; 1/B-a maddesindeki düzenlemesi ile “sahibi-
nin hususiyetini ta yan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya si-
nema eserleri olarak say lan her nevi fikir ve (veya) sanat mahsulü”, eser ola-
rak nitelendirilmi  ve sadece eser olan yarat lara çok geni  bir koruma sa lam , 
ek olarak da 83. maddesinden itibaren eser olarak görmedi i bir eserin ad ve ala-
metleri ile ço alt lm  nüshalar n ekilleri, i aret, resim, ses, mektuplar, resim ve 
portrelere s n rl  bir koruma sa lam t r. 

313 www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/972.html
314 www.austlii.edu.au/au/cases/cth/federal_ct/2005/1242.html
315 30.01.2006 BS 99-875/2004 nolu mahkeme karar .
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Eser Kavram

Eser tan m ndan yola ç kt m zda bir ürünün eser say labilmesi için; fikirsel veya 
sanatsal bir eme in sonucu olmas , yaratan n n özelliklerini ta mas  ve a a da 
belirtece imiz eser türlerinden birinin kapsam  içinde nitelendirilmesi gereklidir.

Kanunda fikir ve sanat eserleri ;

- Dil ve yaz  ile ifade edilen eserler,
- Bilgisayar programlar  ve bunlar n haz rl k tasar mlar ,
- Danslar, ve sözsüz sahne eserleri,
- Teknik ve ilmi foto raflar, haritalar, planlar, krokiler,resimler, maketler, mimarl k 

ve ehircilik ve sahne tasar mlar  olan ilim ve edebiyat eserleri,
- Her nevi sözlü ve sözsüz besteler olan müzik eserleri,
- Resimler, desenler, güzel yaz lar, çe itli maddelerin üzerine yap lan eserler, ka-

ligrafi ve serigrafi,
- Heykeller, kabartma ve oymalar,
- Mimarl k eserleri,
- El i leri, tekstil ve moda tasar mlar ,
- Foto rafik eserler ve slaytlar,
- Grafik eserler,
- Karikatürler
- Her tür tiplemeler olan güzel sanat eserleri,

Sinema eserleri,

- Di er bir eserden yararlan larak olu turulan; tercümeler, roman, hikaye, iir, pi-
yes gibi bir eserden yararlan larak olu turulan bir ba ka eser, musiki, güzel sa-
nat, ilim ve edebiyat eserinden filme al nma ve radyo ve televizyonla yay na 
müsait hale getirilenler, müzik aranjman ve tertipleri, külliyatlar, seçme ve top-
lamalar, bir eserin izah ve erhi ile i leyenin özelliklerini ta yan i lenmeler ve 
derlemeler eklinde kategorize edilmekte ve örneklenmektedir 316.

Eserler Üzerindeki Haklar ve Hak Sahipleri

Yukar da say lan eserlerin sahibi olan yarat c lar manevi ve mali haklara sa-
hiptirler.

316 Bkz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kanun Numaras : 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 haklar ; eseri istedi i zaman ve tarzda kamuya 
sunma hakk , eserin içeri i hakk nda bilgi verme hakk , eserde ad n  görme hakk , 
eserde de i iklik yap lmas n  yasaklama hakk  ve eserin bütünlü ünü koruma hak-
k d r. Bu haklar eserin yarat c lar na ve Kanunun 19. maddesinde belirtilen miras-
ç lar na ait olup ba kalar na devredilemez. Ancak manevi haklar n kullanma yetki-
leri devredilebilir ve eserde de i iklik yap lmas na izin verilebilir.317 

Eser sahibinin mali haklar  ise; i leme, ço altma, yayma, temsil (sunum), i a-
ret, ses ve /veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ile pay ve takip 
haklar d r. imdi mali haklar  biraz daha aç klayal m.

leme; di er bir eserden i leme suretiyle faydalanma hakk d r (Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu madde 21). 

Ço altma; bir eserin asl n  veya kopyalar n , herhangi bir ekil veya yöntemle, 
tamamen veya k smen, do rudan veya dolayl , geçici veya sürekli olarak artt r-
makt r. Eserlerin asl ndan ikinci bir kopyas n n ç kar lmas  ya da eserin i aret, ses 
ve görüntü nakil ve tekrar na yarayan, bilinen ya da ileride geli tirilecek olan her 
türlü araca kay t edilmesi, her türlü ses ve müzik kay tlar  ile mimarl k eserlerine 
ait plan, proje ve krokilerin uygulanmas  da ço altma say l r. Ayn  kural, kabartma 
ve delikli kal plar hakk nda da geçerlidir. Ço altma hakk , bilgisayar program n n 
geçici ço alt lmas n  gerektirdi i ölçüde, program n yüklenmesi, görüntülenmesi, 
çal t r lmas , iletilmesi ve depolanmas  fiillerini de kapsar. (Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu madde 22)

Yayma; bir eserin asl n  veya ço alt lm  nüshalar n , kiralamak, ödünç ver-
mek, sat a ç karmak veya di er yollarla da tmak hakk d r. (Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu madde 23)

Temsil; bir eserden, onun as l veya i lenmelerini do rudan do ruya yahut i a-
ret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, 
oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakk d r. (Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu madde 24)

Umuma letim; bir eserin asl n  veya ço alt lm  nüshalar n , radyo-televizyon, 
uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yay n yapan kurulu lar vas tas yla veya di-
jital iletim de dahil olmak üzere i aret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla yay nlanmas  ve yay nlanan eserlerin bu kurulu lar n yay nlar ndan 
al narak ba ka yay n kurulu lar  taraf ndan yeniden yay nlanmas , telli veya 
telsiz araçlarla sunulmas , gerçek ki ilerin seçtikleri yer ve zamanda eri imi-
nin sa lanmas  suretiyle umuma iletilmesi hakk d r. (Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu madde 25)

317 Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, stanbul, 2004, s.152-160.
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Manevi ve mali haklar münhas ran eser sahiplerine ait olup, bu ki iler-
den izin al nmadan kullan lamaz. Bu haklara ili kin eser sahipleri izin verme 
ve yasaklama hakk na sahiptir.

Bu sayd m z haklar yarat c  olan eser sahipleri ve mirasç lar na ait olmakla 
beraber, eser üzerinde “ba lant l  hak sahibi” olarak isimlendirilen bir ba ka 
grup da hak sahibidir. Bir eseri icra eden sanatç lar icralar  üzerinde, radyo ve 
televizyon kurulu lar  yay nlar  üzerinde, müzik ve sinema eserlerinin ilk defa tes-
pitini sa layan yap mc lar da yap mlar  üzerinde a a da sayd m z eser sahi-
bine ba lant l  haklara sahiptir ve bu haklar  kendi fiilleri do rultusunda kullana-
bilirler. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 80. maddesi gere ince icrac  sa-
natç lar a a da belirtilen haklara sahiptir: 

(1) crac  sanatç lar, mali haklardan ba ms z olarak ve bu haklar  devretmelerin-
den sonra dahi, tespit edilmi  icralar  ile ilgili olarak uygulama artlar n n gerek-
tirdi i durumlar hariç, icralar n n sahibi olarak tan t lmalar n  ve icralar n n kendi 
itibarlar n  zedeleyebilecek ekilde tahrif edilmesi ve bozulmas n n önlenmesini 
talep etme hakk na sahiptirler.

(2) Bir eseri, sahibinin izniyle özgün bir biçimde yorumlayan icrac  sanatç , bu ic-
ran n tespit edilmesine, bu tespitin ço alt lmas na, sat lmas na, da t lmas na, 
kiralanmas na ve ödünç verilmesine, i aret, ses ve/veya görüntü nakline ya-
rayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine ve temsiline izin verme 
veya yasaklama hususunda münhas ran hak sahibidir.

(3) crac  sanatç , yurt içinde henüz sat a ç kmam  veya ba ka yollarla da t l-
mam  tespit edilmi  icralar n n, asl  veya ço alt lm  nüshalar n n sat  yoluyla 
veya di er yollarla da t lmas  hususunda izin verme veya yasaklama hakk na 
sahiptir.

(4) crac  sanatç , tespit edilmi  icras n n veya ço alt lm  nüshalar n n telli veya 
telsiz araçlarla sat  veya di er biçimlerde umuma da t m na veya sunulma-
s na ve gerçek ki ilerin seçtikleri yer ve zamanda icras na ula lmas n  sa la-
mak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakk na sahiptir. 
Umuma iletim yoluyla, icralar n da t m ve sunulmas  icrac  sanatç n n yayma 
hakk n  ihlal etmez.

(5) crac  sanatç lar bu haklar n  uygun bir bedel kar l nda sözle me ile yap m-
c ya devredebilirler.

(6) cran n, bir orkestra, koro veya tiyatro grubu taraf ndan gerçekle tirilmesi ha-
linde, orkestra veya koroda yaln z efin, tiyatro grubunda ise yaln z yönetme-
nin izni yeterlidir.

(7) Bir müte ebbisin giri imi ile ve bir sözle meye dayan larak gerçekle tirilen ic-
ralar için müte ebbisin de izninin al nmas  gereklidir.
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Ayn  maddeye göre; bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fo-
nogram yap mc lar  eser sahibinden ve icrac  sanatç dan mali haklar  kullanma 
yetkisini devrald ktan sonra a a da belirtilen haklara sahiptir.

(1) Eser sahibinin ve icrac  sanatç n n izni ile yap lan tespitin, do rudan veya do-
layl  olarak ço alt lmas , da t lmas , sat lmas , kiralanmas  ve kamuya ödünç 
verilmesi hususlar nda izin verme veya yasaklama haklar  münhas ran fonog-
ram yap mc s na aittir. Yap mc lar tespitlerinin i aret, ses ve/veya görüntü nak-
line yarayan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verme husu-
sunda münhas ran hak sahibidir.

(2) Fonogram yap mc s , yurt içinde henüz sat a ç kmam  veya ba ka yollarla 
da t lmam  tespitlerinin asl n n veya ço alt lm  nüshalar n n sat  yoluyla 
veya di er yollarla da t lmas  hususunda izin verme ve yasaklama hakk na 
sahiptir.

(3) Fonogram yap mc s , icralar n tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla sat  
veya di er biçimlerde umuma da t lmas na veya sunulmas na ve gerçek ki-
ilerin seçtikleri yer ve zamanda tespitlerine ula lmas n  sa lamak suretiyle 

umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakk na sahiptir. Umuma ile-
tim yoluyla tespitlerin da t m ve sunulmas  yap mc n n yayma hakk n  ihlâl 
etmez.

Radyo-televizyon kurulu lar  ise, gerçekle tirdikleri yay nlar üzerinde;

(1) Yay nlar n n tespit edilmesine, di er yay n kurulu lar nca e  zamanl  iletimine, 
gecikmeli iletimine, yeniden iletimine, uydu veya kablo ile da t m na izin verme 
veya yasaklama,

(2) Özel kullan mlar hariç olmak üzere, yay nlar n n herhangi bir teknik veya yön-
temle, do rudan veya dolayl  bir ekilde ço alt lmas na ve da t m na izin verme 
veya yasaklama,

(3) Yay nlar n n umuma aç k mahallerde iletiminin sa lanmas na izin verme veya 
yasaklama,

(4) Tespit edilmi  yay nlar n n, gerçek ki ilerin seçtikleri yer ve zamanda yay nla-
r na ula lmas n  sa lamak suretiyle umuma iletimine izin verme,

(5) Haberle me uydular  üzerindeki veya kendilerine yöneltilmi  olan yay n sinyal-
lerinin di er bir yay n kurulu u veya kablo operatörü veya di er üçüncü ki iler 
taraf ndan umuma iletilmesi ve ifreli yay nlar n n çözülmesine ili kin izin verme 
veya yasaklama,
hususlar nda münhas ran hak sahibidirler. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesi film yap mc lar  ile ilgili ola-
rak u düzenlemeleri getirmi tir.
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Filmlerin ilk tespitini gerçekle tiren film yap mc s , eser sahibinden ve icrac  sa-
natç dan mali haklar  kullanma yetkisini devrald ktan sonra a a da belirtilen hak-
lara sahiptir.

1) Eser sahibinin ve icrac  sanatç n n izni ile yap lan tespitin, do rudan veya do-
layl  olarak ço alt lmas , da t lmas , sat lmas , kiralanmas  ve kamuya ödünç 
verilmesi hususlar nda izin verme veya yasaklama haklar  münhas ran film ya-
p mc s na aittir. Yap mc lar tespitlerinin i aret, ses ve/veya görüntü nakline yara-
yan araçlarla umuma iletimine ve yeniden iletimine izin verine hususunda mün-
has ran hak sahibidir.

2) Film yap mc s , yurt içinde henüz sat a ç kmam  veya ba ka yollarla da t l-
mam  film tespitlerinin asl n n veya ço alt lm  nüshalar n n sat  yoluyla veya 
di er yollarla da t lmas  hususunda izin verme ve yasaklama hakk na sahiptir.

3) Film yap mc s , film tespitlerinin telli veya telsiz araçlarla sat  veya di er bi-
çimlerde umuma da t lmas na veya sunulmas na ve gerçek ki ilerin seçtikleri 
yer ve zamanda tespitlerine ula lmas n  sa lamak suretiyle umuma iletimine 
izin vermek veya yasaklamak hakk na sahiptir. Umuma iletim yoluyla tespitle-
rin da t m ve sunulmas  yap mc n n yayma hakk n  ihlal etmez.

Bir sinema eserinde, ola an ekilde ad  bulunan gerçek veya tüzel ki i aksine 
bir kan t bulunmad kça filmin ilk tespitini gerçekle tiren yap mc  olarak kabul edilir. 
Sinema eserlerinin birlikte sahipleri filmlerin ilk tespitini gerçekle tiren yap mc ya 
mali haklar n  devrettikten sonra, sözle melerinde aksine veya özel bir hüküm bu-
lunmad  takdirde filmin dublaj na veya alt yaz  yaz lmas na itiraz edemezler. 

Müzik eseri sahibi, filmlerin ilk tespitini gerçekle tiren yap mc  ile yapt  söz-
le medeki hükümler sakl  olmak kayd yla eserini yay mlama ve icra hakk n  mu-
hafaza eder.

Eser ve ba lant l  hak sahiplerinin d nda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 18. 
maddeye göre aralar ndaki özel sözle meden veya i in mahiyetinden aksi 
anla lmad kça; memur, hizmetli ve i çilerin i lerini görürken meydana ge-
tirdikleri eserler üzerindeki haklar bunlar  çal t ran ve tayin edenlerce kulla-
n l r. Tüzel ki ilerin organlar  hakk nda da bu kural geçerlidir. 

Eser sahipleri, ba lant l  hak sahipleri ve çal t ran ki iler; Kanun tara-
f ndan kendilerine tan nan bu haklara ili kin olarak devir ve lisans (ruhsat) 
sözle meleri yapabilirler. Bu nedenle bir eseri kullanabilmek için eser sa-
hibi, ba lant l  hak sahibi, çal t ran veya izin verdi i, devretti i ve ruhsat ile 
yetki verdi i ki ilerden yaz l  izin al nmas  genel kurald r. Ancak bu kural n is-
tisnalar  da vard r. Bu istisnalar yani eser sahibi veya yetkili ki ilerden izin al n-
madan Kanunun öngördü ü çerçevede eseri kullan labilme halleri ve kulla-
n labilen eserler unlard r.
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- Kamu yarar  amac yla güvenlik ve adli amaçlarla foto raflar n kullan lmas ,
- Mevzuat ve mahkeme kararlar , 
- Nutuklar, 
- Yay nlanm  eserlerin e itim ve ö retim kurumlar nda temsili, 
- E itim ve ö retim amac yla seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi,
- Baz  bölümlerin belli olacak ekilde kaynak gösterilerek iktibas  amac yla,
- Bas n veya radyo taraf ndan umuma yay lm  bulunan günlük havadisler ve 

haberler318,
- Bas n özetleri,
- Haber ve bilgilendirme amac yla kullan m,
- Baz  s n rlamalarla güzel sanat eserlerini umumi mahallerde te hiri.

Bu genel aç klamalardan sonra gelelim fikri haklarla internetin kesi me noktala-
r na. nternet (web) sayfalar n n olu turulmas nda fiziksel bir emek ve zaman n yan  
s ra, zihinsel bir eme in harcand  ve sanatsal yarat mlarda bulunuldu u her türlü 
tart madan uzakt r. Dolay s yla fikrî ve sanatsal çaban n ürünü olan internet say-
falar n n Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 1/B’de öngörülen di er artlar  ihtiva 
etmesi, özellikle “eser sahibinin hususiyetini ta mas ” ve böylece di er eser-
lerden ayr lmas  kayd yla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam ndaki koruma-
dan yararlanaca  üphesizdir. Koruman n sa lanabilmesi için dü üncenin (ide), 
internet ortam nda ekillenmi  olmas  yeterlidir.319 

Bu a amada ülkemizde internet yay nc l  alan nda ilk örneklerden biri olan 
Rega adl  bir web sitesinde Resmi Gazete yay nlayan irkete kar  aç lm  bir da-
vada eser tart lm  ve a a daki önemli karar verilmi tir.

Davac  vekili dava dilekçesinde: Resmi Gazete’nin Sureti Ne ir ve Muame-
lat n n Tarz  cras na Dair Yönetmelik’in 1. maddesi’ne göre Resmi Gazete’nin 
her türlü vas ta ile yay mlanma yetkisinin Ba bakanl k Mevzuat  Geli tirme ve 
Yay n Genel Md.ne ait oldu u, ... daval  irketin Resmi Gazete’yi web sayfas  
üzerinden ücretsiz olarak “http://www.rega.com.tr.” kodu ile internet adresinde 
yay nland n n ö renildi ini daval  irketin hiçbir yetki ve sözle meye dayan-
madan yapm  oldu u bu çal man n davac  kurulu un Resmi Gazete abone 
say s n  olumsuz olarak etkileyece ini ve ayr ca davac  kurulu  taraf ndan ile-
ride yürütülmesi dü ünülen “Elektronik Resmi Gazete” abonelik çal malar n  

318 FSEK madde 37 eski Bas n Kanunu’nun 15. maddesine at f yaparak, bas nda yay nla-
nan haberlerde “özel çaba ile elde edilenler için 24 saat sonra kullanma s n rlamas na 
uyulmas n ” istiyordu. Ancak Bas n Kanunu de i ince eski 15. madde de ortadan kalkt , 
bu yüzden bu k sm n de i tirilmesi gerekiyor. Belki yeni Bas n Kanunu’nun 22. madde-
sine at f yap labilir.

319 Sait Güran,vd., nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s.35 vd.
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da ayn  yönde etkileyece inin a ikar oldu unu, … ileri sürerek daval  irke-
tin Resmi Gazete’yi internet vas tas  ile yay mlamas n n önlenmesini talep ve 
dava etmi tir...

Dava, davac  kurulu ça yay nlanan Resmi Gazete içeri inin daval  irket ta-
raf ndan bilgisayar klavyesi ile, yeniden yaz lmak suretiyle bilgisayar disketi üze-
rine yeniden tespit edilip ço alt l p yay nlanmas ndan olu an tecavüzünün önlen-
mesi davas d r.

Bilirki i kurulu raporlar nda özetle, uyu mazl kta … resen Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu. kurallar n n uygulanmas  gerekti ini, davac  kurulu ça Resmi Gazete 
kapsam nda yay mlanan fikri ürünlerin bir k sm n n Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu 2/1-b kapsam nda ilim ve edebiyat eseri, bir k sm n  da Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 6/b-11 uyar nca i leme eser say ld n , dava konusu yasal 
mevzuat eserlere ili kin eser sahipli i s fat n n Devlete ait oldu unu, daval n n ey-
leminin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. 84. madde ve 31. maddelerine göre hu-
kuka ayk r  nitelikte olmad n  ve dolay s yla daval n n dava konusu hukuka uygun 
eyleminin önlenmesinin istenemeyece ini, daval  tarafça olu turulan Elektronik 
Resmi Gazete’nin sureti ile davac  tarafça yay nlanan Resmi Gazete nüshas  
kar la t r ld nda, daval  irketin sayfa üstünde alt nda veya yanlarda kul-
land  reklam unsurlar n n veya daval  irketin fikri ürününün “Elektronik 
Resmi Gazete” olarak an lmas n n davac  kurulu un veya Devletin manevi 
haklar n  zedeleyecek nitelikte olmad  bildirilmi , ... raporlar n n do ru oldu-
unu belirtmi lerdir…

Daval n n, Devleti temsil eden, davac  kurulu ça yay mlanan ve herkesin her 
türlü ekilde faydaland  “Resmi Gazete’nin içeri ini fotokopi, taray c , optik 
okuyucu gibi kolayl k sa lanan araçlardan veya ayn  vas tadan faydalanmak 
suretiyle de il de emek, para ve zaman harcayarak “bilgisayar klavyesi ile 
yeniden yazma” suretiyle ka t türünden olmayan disket, hard disk gibi un-
surlar üzerine yeniden kendi müstakil tespitlerini ço alt p, “elektronik ortam” 
da “Elektronik Resmi Gazete” olarak nternet ortam na aktar p yay mlamas  eyle-
minin hukuka ayk r  nitelikte olmad  gibi, davac  tacir olmad ndan özel hukuk 
ili kisi bak m ndan haks z rekabetin varl ndan da söz edilemeyece i ve böylece 
davac n n davas n  kan tlayamad  kanaatine var larak ... davac n n davas n n 
reddine karar verildi.320

Yukar daki aç klamam za ek olarak içeri in yan  s ra, grafik tasar m n n da ko-
ruma kapsam nda oldu unun alt n  çizelim. Ek olarak e er eser ayn  zamanda bir 
endüstriyel tasar m da olu turuyorsa Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam  d -

nda da korunur. 

320 Kad köy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 1997/641 E. 1999/589 K. bu karar Yar. 11. H.D. 
2000/2638E. 2000/5836 K. say l  karar  ile onanm t r.
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nternet ortam nda sunulanlar; metin, resim, grafik, bilgisayar program  gibi 
her biri eser olan birçok unsurdan olu maktad r. Özellikle internet sayfalar n n 
kaydedildi i bir bilgisayar program  olan HTML kaynak kodlar  Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu md. 2/1’ e göre, “her biçim alt nda ifade edilen bilgisayar prog-
ramlar  ve bir sonraki a amada program sonucunu do urmas  ko uluyla bunla-
r n haz rl k tasar mlar ” oldu undan aç kça “eser” kabul edilmi tir. Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 2. maddeye göre; e er olu turulan içerik; ara yüze temel olu tu-
ran dü ünce ve ilkeleri de içine almak üzere bir bilgisayar program n n herhangi 
bir ö esine temel olu turan dü ünce ve ilkelerden olu uyorsa bu durumda eser 
say lmaz ve korumadan yararlanamaz. Bu arada Kanunda yap lan de i iklikle 
bilgisayar program , arayüz ve arai lerlik tan mlanm t r. Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre “ilim ve edebiyat eseri” olarak s n fland r lan bilgisayar prog-
ram ; bir bilgisayar sisteminin özel bir i lem veya görev yapmas n  sa layacak 
bir ekilde düzene konulmu  bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin olu-
um ve geli imini sa layacak haz rl k çal malar d r. Arayüz; bilgisayar n dona-

n m ve yaz l m unsurlar  aras nda kar l kl  etkilenme ve ba lant y  olu turan prog-
ram bölümleridir. Arai lerlik; bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak 
birlikte çal mas  ve kar l kl  etkilenmesi ve al veri i yap lan bilginin kar l kl  
kullan m yetene idir. Bilgisayar programlar nda Anglo-Amerikan Hukuku’nda ya-
rat c lar gerçek anlamda hak sahibi de illerdir. Sermayeye verilen önem gere i 
irketler bu programlar n hak sahibidirler.321 

Birçok tür fikir ve sanat eserini ayn  anda içinde bar nd ran web sayfas n  i -
leme eserin bir türü olan derleme eser olarak da kabul edebiliriz. Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 1/B maddesinin d bendinde “özgün eser üzerindeki haklar sakl  
kalmak kayd yla, .. muhtevas  seçme ve düzenlemelerden olu an ve bir dü ünce 
yarat c l  sonucu olan eser” derleme eser olarak belirtilmi tir. te bu kapsama 
uyan web sayfalar  da derleme eserdir. Bu aç dan web sayfas  veya bütününde 
web siteleri bir eser oldu undan bunun izinsiz olarak k smen veya tamamen kulla-
n lmas  da hukuka ayk r  olur ve ileride belirtilen hukuki ve cezai yapt r mlar  gün-
deme getirir. Öte yandan internet web sayfas , sitesi ve içeri inin eser say lmas  
hakk ndaki bir di er düzenleme de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 6/10 ve 11’de 
bulunmaktad r. Buradaki ifadeye göre; bir bilgisayar program n n uyarlanmas , dü-
zenlenmesi veya herhangi bir de i im yap lmas  “i lenme eser” olarak kabul edilir 
denmektedir. Ayr ca bu maddede “belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahi-
linde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya ç kan ve bir araç 
ile okunabilir veya di er biçimdeki veri tabanlar  –içindeki tek tek veri ve materyal 
hariç-” yine i lenme eser say l r ve korumadan yararlan r. 

Bu aç klamalar n ard ndan öncelikle web sitesinde yarat m a amas ndan 
ba layarak eser sahibi kimdir, haklar  nelerdir ve bu eser sahipli ine ili kin 
mali haklar n devrinde ne gibi hukuk kurallar  geçerlidir, onlar  inceleyelim.

321 A.Dietz, Copyright Protection for Computer Programs, UF TA, 1989, s.68.
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Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 8. madde do rultusunda “bir eserin sahibi onu 
meydana getirendir” ana kural  ile eser sahipli i belirlenmektedir. Bu nedenle in-
ternet içeri i öncelikle onu yaratan ki iye aittir. E er bu ki i ayn  zamanda site sa-
hibi ise bir sorun yoktur. Ancak bu ki i bu içeri i yarat rken müzik, resim, ilim veya 
edebiyat eserlerini i leyip ba ms z bir eser olan “i lenme eser” yarat yorsa, bu ba-

ms z eser sahiplerinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. madde do rultusunda 
yaz l  bir sözle me ile izin alm  olmal d r. Özellikle i lenmelerde eserde de i iklik 
yap lacaksa bu manevi hak, mali haklara bir ba ka üçüncü ki i sahip olsa bile sa-
dece yarat c  eser sahibine ait oldu undan bu alanda da yetki almak gereklidir.

Biraz daha karma k görünen ise; içeri in, sitenin ve ba ms z bir eser olan 
veri taban n n üçüncü ki ilere çe itli biçimlerde yapt r lmas d r. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 18. maddeye göre; site ve içerik yarat m  ça-
l t ran ve tayin eden olan gerçek veya tüzel ki inin memuru, i çisi veya hizmetlisi 
taraf ndan yap lm  olursa ve eserin üzerindeki haklar n i çi veya hizmetli taraf n-
dan kullan laca  özel olarak bir sözle me ile düzenlenmemi se veya i in mahi-
yetinden “bu eserler çal anlar nd r” eklinde bir sonuç ç kar lmas  mümkün de-
ilse, siteyi haz rlayan ki i, eserin sahibi olmakla birlikte eserden kaynaklanan malî 

haklar ve her türlü yararlanma, kulland rma ile devir haklar n  i veren kullan r. Ka-
nunda 2001 y l nda yap lan de i iklikle eskiden mali haklar i verene aitken, imdi 
sadece mali haklar  kullanma hakk  i verene geçmi tir. Memur, i çi veya çal an 
kavram  bazen i in özelli ine göre de i ebilir. Erel’e göre sürekli bir ili ki olmak-
s z n vekalet, hizmet veya istisna ili kisi de çal t ran n mali haklar  kullanma yet-
kisine sahip oldu u çal ma ili kileri olarak görülse bile, bizce kapsam  bu kadar 
geni letmemek gereklidir. 322

Site ve içerik, sahibi taraf ndan aralar nda sürekli bir i  ili kisi olmayan bir üçüncü 
ki iye, mesela bir bilgisayar irketine veya yap m irketine haz rlat lm  olabilir. Bu 
durumda taraflar n aras nda yaz l  sözle me önem kazan r. Sözle me ile bu hak-
lar haz rlatana devredilmedikçe ya da lisans (ruhsat) verilmedikçe mali ve manevi 
haklar  kullanma yetkisi yaratanlardad r. Bu cümlede söylendi i gibi, mali haklar 
devir i lemi veya lisans yoluyla ile devredilebilir. Burada eserin daha sonra güncel-
lenmesi ise yeni “i lenme eserler” do uraca ndan ve eserde de i iklik yap lmas  
sadece eser sahibinin manevi hakk  oldu undan bunun devri mümkün de ildir. Bu 
sorunu a mak için en az ndan i lenmeler hakk nda “eserde de i iklik yapma” hak-
k nda yetki al nmas nda yarar vard r.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser sahipli i hakk n  de il, kullanma hakk n  
i verene verirken Borçlar Kanunu’nun 385. maddesi i çilerin yaratt klar  eserlerde 
do rudan haklar  i verene vermektedir. 385. maddeye göre i verenin tayin etti i 
plan dairesinde bir eser meydana gelmi se, eseri yaratanlar sözle medeki bedele 
hak kazan r, bu eser üzerindeki haklar (telif haklar ) ise i verene ait olur.

322 afak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.81.
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Eser ve Tespit Üzerindeki Haklar n Devri

imdi tam burada ilerideki fikri ve sanatsal haklarda internet yoluyla umuma 
iletimde hak sahibi kimdir tart malar na alt yap  sa lamak ve bu alan n merakl -
lar  için i in teorik k sm  ile Hukuk’un genel prensiplerine girmekte yarar var. Bir fi-
kir veya sanat eserini kullanabilmek için eser sahipleri veya mirasç lar  ile bir söz-
le me yapmak gerekir. Bu kullanma yetkisi al m  iki tarafl  sözle me ile olabilece i 
gibi eser veya hak sahibinin tek tarafl  bir yaz s  ile olabilir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki mali haklar konusunda devir, ruhsat ve 
izin eklinde üç tip hak al m  söz konusudur323.

Bunlar n ilki “devir”dir. Devir, devralan n devredilen mali haklara ait bütün hak-
lar  kullanabilmesi, sözle me ile engellenmemi se söz konusu haklar  k smen veya 
tamamen devredebilmesi ve devral nan n üzerinde haklar tan yabilmesi demek-
tir. Devirde devredilen hak art k devredenin malvarl ndan ç kmaktad r. Bu 
hakk  devralan ki i “mutlak bir hak” alm  olur324. Burada devredilen mali hak 
art k devreden eser sahibinin malvarl ndan ç kt ndan, bu hakk n bir bi-
çimde k s tlanmas  için mutlaka sözle mede k s tlamaya ili kin özel bir dü-
zenleme gereklidir. E er bir k s tlama yoksa devralan ki i eser sahibi gibi bu hak-
lar  kullanabilir. Buradaki önemli artlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. madde 
gere ince devir i leminin yaz l  olmas  ve konular  olan haklar n ayr  ayr  gösteril-
mesidir. Çok istisnai olarak Yarg tay, Medeni Kanun (MK) 2. maddeye ayk r  özel 
durumlarda yaz l  sözle me eklini bile aramamaktad r325. 

Yarg tay kararlar  ve doktrinin üzerinde birle ti i konulardan biri mali haklara veya 
manevi haklara ili kin verilen yetki ve izinlerin tek tek say lmas  gerekti idir326. “Mali 
haklar  devrettim” ya da “bütün haklar m  devrettim” eklindeki ibareler geçersizdir327. 

323 Yarg tay’ n ruhsat ve devirin birbirinden farkl  oldu una ili kin geni  görü ü için bkz. 
11.H.D. 26.04.1999, E. 1999/594, K. 1999/ 3250.

324 Mutlak haklar, hak sahibine hakk n konusu üzerinde do rudan bir egemenlik sa layan 
ve bu nitelikleri itibar yla herkese kar  öne sürülüp, herkes taraf ndan da ihlal oluna-
bilecek haklard r. Mesela mutlak haklar n tipik bir örne ini te kil eden mülkiyet hakk , 
malik olan ahsa mülkiyet konusu olan mal üzerinde ba ka bir ahs n izin veya arac l -

na gerek duymaks z n egemenlik kurma ve o maldan hukuk düzeninin s n rlar  içinde 
yararlanma yetkisi sa lar. afak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.4. 
M.Kemal O uzman, Özer Seliçi, E ya Hukuku, stanbul, 1997, s. 6 ve Emre Gökyayla, 
Telif Hakk  ve Telif Hakk n n Devri Sözle mesi, Ankara, 2000, s.134. 

325 11. H.D. 19.03.2001, E.2001/226, K. 2001/2031 ve 26.6.1997, E. 1997/2854, K. 
1997/5116.

326 Tekinalp; s.171 ve Yarg tay 11.H.D., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338 …sözle -
mede video çekimi ve yay n hakk  devredildi i belirtilmi  …televizyonda gösterim hak-
k n n verildi inden söz edilmemi tir… Sözle melerin TV yay n hakk n  da kapsad  yo-
lunda daha geni  bir yoruma tabi tutulmas  mümkün de ildir.

327 Ancak Kanun’a ve genel kabul görü e ra men bazen bunun da istisnas  durumlar ola-
biliyor. 11. H.D. 01.10.1999, E.1999/1726, K. 1999/7358 …sözle medeki her türlü ma-
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Burada belirtilen sayman n yayma, ço altma veya umuma iletim gibi ba l klar ha-
linde olmas  yetmektedir328. Yoksa ayr ca ço altma için plak, kaset, CD, müzik klibi 
gibi bir sayma veya umuma iletim için radyo, televizyon, internet gibi bir sayma ge-
rekmemektedir. “Umuma iletim hakk n  devrettim” ibaresi tüm umuma iletim biçim-
lerini kapsar. Yarg tay bu aç dan 11. H.D. 03.07.2000, E. 2000/5403, K. 2000/6334 
say l  karar yla “…hak sahibi mali hakk  her hangi bir s n rlama olmaks z n devre-
debilece i gibi...yani mali hakk n devrine ili kin tasarruf i leminin herhangi bir s -
n rlama olmaks z n devri mümkündür” demektedir. 

Yarg tay’ n bu yöndeki kararlar  uzun bir süredir istikrar göstermektedir329 ve de-
virin hukuki sonucu konusunda Yarg tay, 11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K. 
1992/11246 say l  karar yla “… davac n n eserleri üzerindeki kullanma, ço altma 
ve yayma haklar n  içeren mali haklar  sözle me ve taahhütnameler uyar nca süre 
ve yer k s tlamas  olmaks z n daval ya devretti inden (davac n n/eser sahibinin bu 
eserler üzerinde art k) mali hakk  kalmad ” sonucuna varmaktad r. 

Ancak “devir” hukuki i leminde “ço altma” veya “umuma iletim” yerine tek tek 
ço altma için plak, CD, kaset say lma sistemi ile sözle me yap lm sa; say lma-
yan internet yoluyla iletim gibi di er haklar devirden istisna edilmi tir diye dü ün-
mek gerekir. Bu görü ten yola ç karak, “plak, CD, v.s. ve di er yollarla ço altma 
haklar n  devrettim” gibi bir ibare varsa internet de dahil olarak ço altma kavra-
m na giren tüm mali haklar devredilmi tir kanaatindeyiz. Tekinalp de ço altma hak-
k na yer verildi inde teknik olarak bunun biçim ve yollar n n say lmas na gerek ol-
mad  kan s ndad r.330Yarg tay, 11. H.D., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567 
say l  karar nda “…müzik eserlerinin yay n hakk  dava d  M’de iken tüm hakla-
r n 1992 y l nda … devredildi i ve bu durumun müzik eseri i letme belgesine erh 
edildi ini ... dava konusu eserler üzerinde davac n n kom u hak sahibi olarak mali 
ve manevi haklar  bulundu u(na ve) … maddi tazminat n daval dan tahsiline…” 
karar vermi tir. Burada di er bir önemli nokta, i leme hakk n n, di er haklara ili -
kin hakk n ismini sayarak devir sisteminden farkl  düzenlendi idir. Yani “ço altma, 
umuma iletim hakk m  devrettim” ibaresi gibi “i leme hakk m  devrettim” deyip tüm 
i leme haklar n  devredemeyiz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 55. maddede “aksi 

nevi ve mali hak sahibi mutlak surette irkettir ibaresine ra men … diziler daval ya teslim 
edilmi  ve 29 bölüm olarak … yay nlanm , böylece edimler ifa edildikten sonra sözle -
menin geçersizli ini ileri sürmenin MK.2 maddesine ayk r  oldu u anla ld ndan...

328 11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311 …ruhsat n.. tam ruhsat niteli inde ol-
du u ve bu nedenle eser sahibinin ço altma ve yayma haklar n  bu sözle me yürürlükte 
oldu u müddetçe bir ba ka ki i ve kurulu a devredemeyece i… 11. H.D., 08.12.1992, 
E. 1991/4907, K. 1992/11246 … davac n n eserleri üzerindeki kullanma, ço altma ve 
yayma haklar n  içeren mali haklar  sözle me ve taahhütnameler uyar nca süre ve yer 
k s tlamas  olmaks z n daval ya devretti inden… 

329 11. H.D., 04.05.1998, E. 1998/1096 K. 1998/3035 ….1981 tarihli anla ma ile lmin dünya 
üzerindeki her türlü gösterim hakk n n davac ya devredildi i, … devrin FSEK 52. mad-
desine uygun oldu u gerekçesiyle davan n kabulüne …

330 Tekinalp, s. 171.
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kararla t r lm  olmad kça mali bir hakk n devri veya bir ruhsat n verilmesi eserin 
tercüme veya sair i lenmelerine amil de ildir” demektedir331. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre hak al m  türlerinin ikincisi “ruhsat” veya 
“lisans”t r. Lisans; hakk n devredenin malvarl n  terk etmeden devralana o hak-
k n sadece kullan lmas  hakk n  tan mas d r. Bunun “devir”den fark  sadece spe-
sifik hak veya haklarla ilgili kullanma yetkisi vermesidir. “Onbin adet kitap bas m ”, 
“internette iki y l umuma iletim”, “üç y l 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 ruhsatt r. Ruhsat; mali 
hak sahibinin ba kalar na da ayn  ruhsat  vermesine mani de ilse “basit ruhsat”t r. 
Kanun veya sözle meden aksi anla lmad kça her ruhsat basit say l r. Basit ruhsat-
lar hakk nda has lat kiras na dair kurallar geçerlidir. Basit ruhsatlar n ko ullar  varsa 
feshi veya iptali mümkündür. E er devredilen mali haklar, yaln z bir kimseye 
(yani devralana) mahsus oldu u takdirde “tam ruhsat”t r. Bu hukuki i lem in-
hisaridir; yani devredilen haklar art k devredilen ki inin tekelindedir ve eser sahi-
binden de art k ayr lm t r. Bu haliyle “tam ruhsat”, “devir” i lemine benzer sonuç-
lar  do urur. Tam ruhsatlar hakk nda intifa hakk na dair hükümler uygulan r332. 

Yarg tay’ n tam ruhsat n sonuçlar na ili kin kararlar n  öyle s ralayabiliriz. 11. 
H.D. 11.03.1999, E.1999/9858, K. 1999/3423 “…tam ruhsat verilmi se, ruhsat sa-
hibinin fiilen mali hak sahibinden fark  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 
inhisar  lisans sahibi gibi…Aksinin kabulü halinde, eser sahibi ve kom u hak 
sahibi tam ruhsatta mali hakk  kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine 
devir etti inden, tam ruhsat sahibine dava hakk  tan nmamas  halinde eser ve 
kom u hak korumas z kalacakt r.”

nternette müzik ve sinema eserlerinin yay n n  ilgilendiren bir ba ka konuya 
daha teorik aç dan de inmek gerekiyor. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde, 
kom u hak sahipleri aç s ndan “eser sahibinin izniyle” ve “icrac  sanatç n n izni 
ile” ibareleri ile “izin” ad nda üçüncü bir hak al m  yöntemi ortaya ç karm t r. Mü-
zik yap mc s  veya film yap mc s  eser sahibi veya icrac  sanatç dan ilk tespit hakk  
için bir izin almaktad r. Yine icrac  sanatç  eser sahibinden icra için izin almaktad r. 
Bu izinlerin hukuki kapsam n  tart makta fayda vard r. Bizim kanaatimize göre bu 
izin, “devir” veya “ruhsat” de ildir. Bu hak al m , alan ki i aç s ndan “devir”e ben-
zeyen hükümler ta yan mutlak hak niteli inde özel bir hukuki durumdur. Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddenin giri inde belirtilen izin, mali haklar n tek 
tek say lmas n  gerektiren bir devir sözle mesi de ildir. Bu izin sonucu icrac  ic-
ras n  ve fonogram yap mc s  fonogram n  olu turur. Olu turdu u anda da elinde 

331 11.H.D., 27.12.1999, E. 1999/9039, K.1999/10796 …i leme hakk n n tekrar devredil-
mesi için eser sahibinin muvafakatinin zorunlu bulundu u.

332 Tekinalp, s.212 v.d.
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tamam yla kendine ait, buna izin verenlerin bile hiçbir biçimde müdahale edeme-
yece i kom u hak içeren master kay t vard r. Bu kay t için daha önce izin veren-
ler ya da mahkeme bile “sen haklar n  kullanm yorsun, kötüye kullan yorsun, bu 
yüzden ses kayd n /fonogram  bana ver” diyemez. Bu kay t kendi icras  aç s ndan 
icrac  sanatç ya ve/veya icrac dan izni ald ktan sonra fonogram yap mc s na ait-
tir. in sonraki a amas  mali haklara ili kindir. Bu a amada Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu 80. maddede fonogram yap mc s n n haklar n n say ld  (B) k sm nda 
belirtilen mali haklar  kullanma yetkisinin “devir” al nmas  devreye girer. Her ne ka-
dar burada “mali haklar  kullanma yetkisi” ibaresi yaz lm sa da burada “devir” 
i leminden bahsedilmektedir. Bu tip sözle meler “izin” i lemi ile birle ik olarak 
ayn  sözle me ile yap lmaktad r ve genellikle devir amac  ve iradesi ta maktad r. 
Bu sözle melerde ya mali haklar “i leme, ço altma” eklinde sayma yoluyla ay-
r nt ya girmeden devredilmekte veya “plak, kaset, CD ve benzerleri ile sonradan 
ç kacak di er tüm kay t araçlar na kayd yla ço altma, radyo, TV ve di er yollarla 
yay n (umuma iletim)” gibi s n rl  olmayan sayma yöntemleriyle. Zaten bu izin ve 
mali haklar  kullanma yetkisinin devri kom u hak sahiplerini, yukar da belirtti imiz 
11. Daire kararlar nda belirtildi i üzere adeta mali haklar aç s ndan “eser sahibi” 
hukuki durumuna e it ve devirden üstün bir duruma getirmektedir. Bu halde inter-
nette bu müzik ve film eserlerinin yay n  için ba lant l  hak sahiplerinin izni yeter-
lidir. Bu görü  aradaki sözle menin amac na bak larak, “art k eser sahiplerinden 
izin dahi almaya gerek yoktur” eklinde geni letilebilir. Bu görü ümüzün kan t  da 
eser sahiplerinin hakk n  nitelerken kullan lan üstünlük ifadesi olan “münhas r” 
kelimesinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddede kom u hak sahiplerinin 
haklar  için aynen kullan lmas d r. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. mad-
dedeki kom u hak sahiplerine icra ve yap mlar  üzerinde, eser sahibine kar  bile 
kullan labilen izin ve yasaklama hakk  verilmesi bu görü ümüzü desteklemekte-
dir333. Bu konuda elimize geçen bir yarg  karar nda hakim; “izin” kavram n  “devir” 
ve “lisans”tan farkl  yorumlayarak, icrac  veya eser sahibi taraf ndan Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu 80. madde gere ince kaset yapma izni verilen fonogram ya-
p mc s n n mutlak bir hakk  aslen iktisap etti i, böyle bir izinden geri dönülmesinin 
olanaks z oldu u, bu nitelikleri sebebiyle izin sahibi fonogram yap mc s n n sahip 
oldu u haklar  üçüncü ki iye devir için eser sahibi ve icrac  sanatç dan izin almas  
gerekmeyece ini hüküm alt na alm t r.334 

Buradan ç kan bir ba ka konu radyo, televizyon ve internette yay n gibi mali 
haklar  devralan veya ruhsat alanlar n bu haklar  üçüncü ki ilere devrederken s -
n rlamalar olup olmad d r. E er Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 48. madde ile, ilk 

333 11. H.D. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311 …ruhsat n.. tam ruhsat niteli inde ol-
du u ve bu nedenle eser sahibinin ço altma ve yayma haklar n  bu sözle me yürürlükte 
oldu u müddetçe bir ba ka ki i ve kurulu a devredemeyece i…11.H.D., 12.12.1995, E. 
1995/6393, K. 1995/9199 …dava konusu olan … iiri tüm mali haklar  ile süresiz olarak 
devir ve temlik etmi tir. Bu durumda daval  irket en geni  bir biçimde bu haklar  kullana-
bilir ... Hal böyle olunca davac n n… iiri için hiçbir hakk  kalmad  sonucuna var lm t r. 

334 Ankara FSHHM E 2004/38 K 2005/79 15.02.2005
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f kradaki “devir” hukuki i lemi yap lm sa hak, eser sahibinin malvarl ndan ç k p 
devralan n malvarl na girdi inden, bunun üçüncü ki ilere devri için tekrar dönüp 
eser sahibinden izin almaya gerek yoktur. Sözle mede üçüncü ki ilere devirde 
hiçbir düzenleme yoksa yahut özellikle bir yasak koyulmam sa böyledir. Ayiter’e 
göre de i lemeden ba ka bir mali hakk n devrinde, eser sahibi mali hakk n  “A” ya 
devretmi se “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 k sm ndaki ruhsat i lemi ya-
p lm sa o zaman durumu ikiye ay rmak gerekir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49. 
maddenin düzenlemesi “eser sahibi veya mirasç lar ndan mali bir hak veya böyle 
bir hakk  kullanma ruhsat n  iktisap etmi  olan bir kimse, ancak bunlar n yaz l  mu-
vafakatiyle bu hakk  veya kullanma ruhsat n  di er birine devredebilir” demektedir. 
Burada 49. madde “mali bir hak … ruhsat ” ve “mali bir hakk  kullanma ruh-
sat ” eklinde iki tip ruhsat saymaktad r, 48. maddenin ilk f kras ndaki “devir” i le-
minden bahsetmemektedir. Mali bir hakk  kullanma ruhsat na umuma iletim hakk n  
internet için alma verilebilir. Bu konuda çe itli örnekler üzerinden dü ünce üretile-
bilir. lk örnekte eser sahibi sözle mede ek bir madde ile çe itli ihtimaller do rultu-
sunda üçüncü ki ilere bu ruhsat  devir için izin vermi  olabilir, bu halde devir için 
sorun yoktur. Bu devir veya devirler için toptan bir izin veya her biri için tek tek dü-
zenleme yap labilir336. kinci örnekte, sözle mede üçüncü ki ilere devir konusunda 
bir izin verildi i aç kça belirtilmiyorsa; eser sahibi veya mirasç s ndan A irketi ruh-
sat alm sa bunu B irketine devretmek için ayr ca eser sahibinin yaz l  muvafaka-
tini i lem öncesi almas  gerekir. B irketi yine yaz l  muvafakatle C’ye ve yine ya-
z l  muvafakat varsa C de D’ye devredebilir. Aksi takdirde A irketi, Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 49. madde gere i mali hakk  veya kullanma yetkisini B’ye devre-
demez. Üçüncü örnekte ise, sözle mede üçüncü ki iler için devir yasa  olmas -
d r. Bu durumda devir imkân  bulunmamaktad r337.

Özünde bu konuda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49. madde düzenlemesi 
hatal d r. Maddede tam ruhsat m  yoksa basit ruhsat m  kastediliyor sorusunun 
cevab  aç k de ildir. Bizce 49. madde sadece basit ruhsatlar için bu kural  getir-
melidir. Zira yukar da da aç klad m z gibi “tam ruhsat”, “devir” hukuki sonucuna 
yak n hukuki sonuçlar  devralan için sa lamaktad r. Nitekim Yarg tay bu konudaki 
kararlar nda tam bir kararl l k göstermese de görü ümüze uygun kararlar  da ver-
mektedir. Yarg tay 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4951, K. 2001/7904 say l  kara-

335 Nu in 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 … iiri tüm mali haklar  ile süresiz ola-
rak devir ve temlik etmi tir. Bu durumda daval  irket en geni  bir biçimde bu haklar  kul-
lanabilir ve ba kalar na devredebilir. Hal böyle olunca davac n n… iiri için hiçbir hakk  
kalmad  sonucuna var lm t r.

336 Burada baz  yazarlar eser sahibinden her bir devir için ayr  ayr  muvafakat al nmas n  
gerekli görmektedir ve toplu olarak al nm  devir iznini geçersiz bulmaktad r.

337 11. H.D. 27.04.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748
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r yla, ölenin sa l nda eserle ilgili haklar n  devralan ki ilerin bu haklar  devretti i 
ki ilerin haklar n n korunmas  gerekti ini ve bu haklar n art k ölenin terekesinden 
ç kt n  söylemekte ve bizim “devir” ve “tam ruhsat” için ileri sürdü ümüz mut-
lak hak görü ümüzü desteklemektedir. Yine 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4928, 
K. 2001/7866 say l  karar yla “…1995 tarihli sözle me ile….filmlerin SVMEK’dan 
kaynaklanan haklar (n n) film ve negatifleri ile birlikte Kanal … A.  ‘ne devredil-
di i, sözle menin 5. maddesi gere ince mülkiyet haklar n n al nan irkete git-
ti i,… i letme haklar n n devir ve tescil i lemleri yap lmak üzere yetkilendirildi i, 
bu ekilde devral nan haklar n n Kanal … A. . taraf ndan daval ya (bir ba ka 
yay nc  olan Y) verilmesi nedeniyle davac n n (filmlerin Kanal ..A. .’dan ön-
ceki hak sahibi olan X irketinin) tazminat talep hakk  bulunmad ...” hüküm al-
t na al nm t r. Fakat 11.H.D. 09.06.2003, E. 2003/499, K. 2003/6125 say l  kara-
r yla ise “…sözle mede… eserin tüm yay n haklar n n bu daval ya ait oldu unu 
kabul etmi se de, yay n haklar n n bu (bir ba ka) daval ya devretmesine muvafa-
kati oldu una dair sözle mede bir hükme yer verilmemi tir. Oysa eser sahibinin, 
eserinin yay n hakk n  vermi  oldu u akdinin bu hakk  bir ba kas na devredilmesi 
için… Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 49. maddesi gere ince yaz l  olarak muva-
fakatte bulunmas  gerekmekte olup…” tam ruhsata ili kin devirde eser sahibinden 
izin al nmas  gere ini belirtmi tir. Kanaatimizce Yarg tay basit ruhsatlar hakk nda 
2003 tarihli karar n  uygulamal  ancak, tam ruhsatlar hakk nda 2003 tarihli bu uy-
gulamas n  de i tirmelidir.

Yukar da aç klanan devir, tam ruhsat veya icrac  sanatç dan al nan izin mali 
haklar aç s ndan çok geni  kapsaml  olsa da, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
baz  hükümleri manevi haklar için izin verilen ki iyi s n rlamaktad r. nternet içeri i 
ve tasar m  sürekli de i ikli i gerektirdi inden yukar da belirtti imiz gibi yarat c la-
r n yaratt  ana eserin ve veri taban n n sürekli de i ikli i gerekmektedir. Eserde 
de i iklik yapma eklindeki bu manevi hakk n devri mümkün olmasa bile “eserde 
de i iklik yapma” konusunda çoklu ve s n rs z yetki veya izin almak gerekir. 

Burada al nan izin çok geni  kapsaml  olsa bile s n rlama söz konusudur. Zira, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 16. maddesi “eser sahibi kay ts z ve arts z olarak 
yaz l  izin vermi  olsa bile eserin mahiyet ve özelliklerini bozan her türlü de i tir-
meleri menedebilir, menetme yetkisinden bu hususta sözle me yap lm  olsa bile 
vazgeçmek hükümsüzdür” düzenlemesini içerir.

Baz  durumlarda, servis sa lay c  web sitesinin haz rlanmas n  da taahhüt eder. 
Bu olas l kta ise, do al olarak çal t ran ve tayin eden ili kisi olmad ndan haklar 
ve kullanma yetkisi servis sa lay c  irkete ait olacakt r. irket bu i i bir üçüncü ki-
iye yine çal t ran ve tayin eden s fat  olmadan yapt rm  oldu undan ilgili haklar, 

aksine bir sözle me olmad kça haz rlayan yarat c  ki iye ait olacakt r. 

Sitenin sahibi taraf ndan haz rlanmas  durumunda, site sahibi ile servis sa la-
y c  aras nda yap lacak anla man n düzenleyece i önemli alanlar vard r. Sitenin 
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servis sa lay c n n teknik yap s na, özellikle kulland  yaz l ma (software) uyumlu 
olmas , bilhassa internet üzerinden ileti im kurulmas n  sa layacak niteliklere sa-
hip bulunmas , tahsis edilen kapasiteyi ta mamas , sistemin i leyi ini zorlama-
mas , sistemi a rla t rmamas  gerekir. Ayn  zamanda, servis sa lay c n n des-
tek verdi i di er web sitelerine de zarar verilmemesi icap eder. Sitenin içeri inin 
cezaî sorumlulu u davet etmesi halinde de, üphesiz sorumluluk site sahibine ait 
olmal d r.338 Ancak bu siteye servis veren servis sa lay c lar n da durumu ö ren-
mesi halinde bu siteye servisi durdurmamas  halinde cezai sorumlulu u olabile-
ce i de unutulmamal d r.

E-mail konusunda ise Türk Ceza Kanunu’ndaki ilk bölümlerde belirtti imiz mad-
deler haricinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 85. madde hükmünü dikkate almak 
gerekir. An lan madde; mektup, hat ra ve benzeri yaz lar n gerek bunlar  yazm  olan 
ki ilerin ve gerekse muhataplar n n izni olmadan yay nlanmas n  yasaklamaktad r. 

u halde, bir e-mail’in mektup benzeri oldu u dü ünülürse yazan n veya muhata-
b n n r zas  olmadan bulundu u elektronik ortamdan al narak yay nlanmas  ceza 
ve tazminat sorumlulu unu gerektirecektir. 339 85. maddenin üçüncü f kras nda bi-
rinci ve ikinci f kralara ayk r l klar halinde, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi, Türk 
Ceza Kanunu’nun, 134., 139., 140. maddeleri hükümlerinin uygulanaca  belirtil-
mi tir. Keza, maddenin birinci ve ikinci f kra hükümlerine göre yay n n caiz oldu u 
hallerde de 4721 say l  Kanun’un 24. maddesi hükmü sakl  tutulmu tur.

nternet sitelerinin içeri inde; iir, hikaye, makale, deneme, bilgisayar program-
lar  gibi ilim ve edebiyat eserleri, bediî niteli i bulunmayan teknik ve bilimsel çizim-
ler, sözlü ya da sözsüz musiki eserleri, güzel sanat eserleri, bunlar n resimleri, hatta 
sinema eserlerinin kullan ld n  görmekteyiz. Bu ba ms z eserlerin internet orta-
m nda korunmas  sorunu gündeme gelmektedir. Yukar da da belirtti imiz gibi site 
ve içerikte kullan lan eserlerin, eser ve ba lant l  hak sahiplerinden yaz l  izin veya 
lisans al nmadan kullan lmas  veya bunlar n i lenmesi yoluyla “i lenme”, “seçme 
ve toplama eser” veya “külliyat” eklinde yahut ba ka biçimlerde ba ms z eserle-
rin yarat lmas  mutlaka eser sahiplerinin iznini gerektirmektedir. 

Bu anlamda bir örnek davay  özetleyelim. Ankara 5. Ticaret Mahkemesi’nin 
1998/ 892 E. ve 2000/141 K. say l  karar na göre, “Turkish Odyssey” adl  kitab n 
ve web sitesinin sahibi dava açarak, sitede yer alan kendi eseri “Turistik Türkiye 
Haritas ”n  izinsiz olarak kopyalayan ve ba kalar na e-posta eklinde gönderen ki-
iden tazminat istemi tir. Yap lan yarg lama sonucu harita eser olarak kabul edil-

mi  ve izinsiz olarak kopyalama ve ba kalar na gönderme hukuka ayk r  bulun-
mu  ve ilgili manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmi tir.340

338 Sait Güran vd., nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 28 v.d.
339 Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, Ön-

der Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 35 v.d.
340 Ali Osman Özdemir, s. 79 v.d.
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Bu bölümde u iki olas l n birbirinden ayr  olarak incelenmesi ve de erlendi-
rilmesi zorunludur. lki, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu birinci madde hükmü kap-
sam na giren bir eserin hak sahibinin onay  ile internet ortam nda kullan c lara su-
nulmas ; ikincisi ise, üçüncü ki ilerin -yetkisiz olarak- fikri haklar aç s ndan korunan 
bir eseri internet ortam nda kullan c lara sunmalar .341

1. Eserin İnternet Ortamında Hak Sahibinin İzni ile Kullanıcılara Sunulması

O ana kadar hiçbir araçla kamuya sunulmam  olan ve sahibi veya birkaç s -
n rl  ki inin bilgisinde olan bir eserin, veri taban n n veya sitenin internet ortam na 
aktar lmas  ve internet kullan c lar n n bilgilerine sunulmas  mali haklar aç s ndan 
“ço altma” ve “umuma iletim” kapsam na girdi i gibi, manevi haklardan biri olan 
“umuma arz” olarak da kabul edilir. Umuma arz yetkisi münhas ran eser sahibine 
aittir. Eser sahibi bu konuda ba lant l  hak sahiplerini veya üçüncü ki ileri de yetkilen-
direbilir ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 25. maddesi anlam nda umuma 
iletimle ilgili mali haklar  devretmi  olabilir veya 80. madde gere ince ba lant l  hak 
sahipleri yap mc l klar  ve tespitleri paralelinde bu haklara sahip olabilir.

Eserin, eser ve/veya ba lant l  hak sahibinin onay  ile (bizzat eser sahibi, mali 
haklar  devralan n veya onun yetki veya izin verdi i bir üçüncü ki i taraf ndan) in-
ternet ortam na aktar lmas , kesinlikle eser ve/veya ba lant l  hak sahibinin di er 
manevi ve mali haklar ndan feragat etti i anlam n  ta mayacakt r. lke olarak eser 
ve/veya ba lant l  hak sahibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kendisine sa -
lad  di er bütün haklardan yararlanabilir. Ancak internet ortam ndaki bir eserin 
üçüncü ki ilerin (internet kullan c lar n n) müdahalesine oldukça aç k olmas  ve 
bu müdahaleye eser sahibinin -bir anlamda- izin vermesi, özellikle Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu kapsam ndaki mali haklar n (özellikle ço altma ile umuma iletim 
hakk n n) ve bu haklar n s n rland r lmas na (özellikle tükenme ilkesi ile ki isel kul-
lan ma) ili kin istisnalar n kapsam n n belirlenmesi ve elektronik ileti im aç s ndan 
yeniden gözden geçirilmesi sorununu gündeme getirecektir. Bu çerçevede konuyu 
inceleyen Ali Osman Özdemir’in ortaya att  önemli bir soru vard r. Yazara göre; 
eser sahibi yaz l  izni ile eserin web sitesinde yay n na izin vermi se, hakk n tüke-
tilmesi ilkesi gere i eser sahibi yayma hakk ndan vazgeçecek midir? Burada bu 
izin verildi i anda internette say  ve co rafi alan s n rlamas  olamad ndan eser 
dijital ortamda s n rs z olarak yay lacakt r. Avrupa Toplulu u Adalet Divan ’n n ka-
rarlar na göre, hakk n tüketilmesi ilkesinin ve yayma hakk n n fiziki mallarda uygu-
lanabilece i, ancak a lar üzerinde yap lan hizmet sunumlar n n bu ilke kapsam  
d nda oldu u belirtilmektedir. Bu nedenle Yazar, eser sahibinin yayma hakk n n 
devam etti ini ve onun izni olmadan da t m yap lamayaca n  belirtmektedir.342 
Bize göre de eserin veya bir müzik ya da sinema ürününün internete sunulmas  
ve bu yolla dola mas  hak sahibinin mali haklar n n hukuka ayk r  müdahalelere 

341 Sait Güran vd.,, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 35 vd
342 Ali Osman Özdilek, s.76
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konu olabilece i anlam na gelmez. Teknolojik geli me paralelinde digital right ma-
nagement (DRM) s n rlamas na uygun biçimde bu fikir ve sanat eserinin kullan -
c lar taraf ndan nas l ve ne artlarla kullan laca  s n rlanabilir ve izinsiz yararlan-
mak isteyecek ki ilerin önü kapat l r. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22. maddeye göre, ço altma hakk  münhas ran 
eser sahibine aittir. Eser sahibi bu hakk  bizzat kullanabilir veya mali haklar  kul-
lanma bütünü içinde bir üçüncü ki iye yetki verebilir. Eserlerin asl ndan ikinci bir 
kopyas n n ç kar lmas , eserin nakli veya tekrar na yarayacak ekilde kay t edilmesi 
ço altma say l r. E er amaç bunlar  ço altma ise, bunu sa lamak için yüklenme, 
depolama ve iletme de ço altma kapsam ndad r. Bu konuda Tekinalp, “Hukukun 
sadece ço altma kavram na yer vermesi fakat ço altma teknikleri ve yollar n  say-
mamas  gerekir. Aksi halde teknik geli melerin yasadaki ço altma tan m n  dar bir 
alana s k t rmas  tehlikesi ortaya ç kar. nternet yeni bir ço altma arac  olarak kul-
lan labilir. Tan m s n rlay c  olmad  için basman n, kopyalaman n, tekrarlaman n 
ve naklin oldu u her yerde –kural olarak- ço altma vard r” demektedir.343 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. maddeye göre icrac  sanatç lar, müzik ya-
p mc lar , radyo ve televizyon kurulu lar  ve film yap mc lar  da kendi tespitleri (ic-
ralar , fonogramlar , yay nlar  ve filmleri) aç s ndan internet üzerinden yap lan ço-
altmalar hakk nda izin vermek hak ve yetkisine sahiptirler.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 38. maddeye göre ise, ba kalar na sunulma-
mas  ve yay nlanmamak kayd yla internetteki bir program , eseri veya ürünü ahsi 
amaçla kullanma için ço altma; sadece parayla sat lan programlardaki gibi sahibi-
nin me ru menfaatine zarar vermeme art yla hukuken olanakl d r.

Bilgisayar programlar  ve veri tabanlar  aç s ndan bir program  para ile sat n 
alan veya para ile sat lamayan bir program  ahsi kullan m amac yla indiren ki i 
program n alt nda yatan sistemi gözlemleyebilir ve tetkik edebilir. Bilgisayar prog-
ram n n içindeki kodu ve kod formunu ço altma ise, ancak ara i lerli i sa lamak 
için mümkündür. Ancak bu ço altma, ara i lerlik amac  d nda, benzer bir prog-
ram n geli tirilmesi, üretilmesi veya pazarlanmas  veya bu yönde bir faaliyet için 
ba kalar na vermek amac yla ve nihayet para veya üyelik ile yararlan l yorsa bu 
yararlanma ile çeli ir ekilde ve hak sahibinin zarar na yap lamaz. Bu kural  inter-
netteki sitelerde sunulan eserlere ve veri tabanlar na da uyarlayabiliriz.

Eserini internet ortam nda kullan c lar n hizmetine sunan veya buna muvafa-
kat eden eser sahibi, ahsi kullan m için bir müdahaleye izin vermi  kabul edilebi-
lir. Ancak burada hak sahibinin me ru menfaati onu internette her bir kullan m için 
para ile satmak ise, bu durumda ahsi kullan m, hak sahibinin me ru menfaatine 
zarar verdi i için hukuka ayk r l k söz konusu olur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

343 Tekinalp, s. 171.
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38. maddeye ra men eser, kamuya sunulurken DRM sistemleri sonucunda dijital 
ortamda kopyalama belirli artlara, özellikle belirli bir ücret ödenmesi kayd na ba -
lanabilece i gibi, kopyalamay  önleyici teknolojik imkânlardan da yararlan labilir.344 

ifrelerin k r lmas  veya bozulmas  ile süre veya say  s n rlamalar n aksine yarar-
lanma hukuka ayk r  olur.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 25. maddeye göre, bir eserin asl n n veya ço al-
t lm  nüshalar n n, dijital iletim de dahil olmak üzere yay nlanmas  ve yay nlanan 
eserlerin bu kurulu lar n yay nlar ndan al narak ba ka yay n kurulu lar  taraf ndan 
yeniden yay nlanmas  suretiyle umuma iletilmesi hakk  münhas ran eser sahibine 
aittir. Eser sahibi eserinin umuma da t lmas na ve sunulmas na izin vermek veya 
yasaklamak hakk na sahiptir. Ayr ca eser sahibi bu düzenlemenin yan  s ra Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu 23. maddesine göre eserlerini kiralamak, sat a koymak ve 
ödünç vermek gibi yayma hakk na da sahiptir. Bir eserin veya ço alt lm  nüsha-
lar n n kiralanmas  veya ödünç verilmesi eklinde yay m , eser sahibinin ço altma 
hakk na zarar verecek ekilde eserin yayg n kopyalanmas na yol açamaz. Eser 
sahibi bu düzenlemeler paralelinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde ge-
re ince icrac  sanatç ya, müzik yap mc s na, radyo ve televizyon yay n irketine 
veya film yap mc s na bu eserin kayd  veya yay n  için hak devri yapm  ya da izin 
vermi se, verilen izin veya hak devri kapsam nda ba lant l  hak sahiplerinden de 
izin al nmak veya sadece devredilen yeni hak sahibinden izin al nmak zorundad r.

Bugün için radyo ve televizyon kurulu lar  havadan ve uydudan yay n yan nda 
internet üzerinden de yay n yapmaktad rlar. Bu sebeple Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu 43. maddesi önemlidir. Buna göre, radyo-televizyon kurulu lar , uydu ve kab-
lolu yay n kurulu lar  ile mevcut veya ileride bulunacak teknik imkânlardan yararla-
narak yay n ve/veya iletim yapacak kurulu lar, yay nlar nda yararlanacaklar  opera, 
bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmu  eserlerle ilgili olarak hak sahiplerinden ön-
ceden izin almak zorundad rlar. Bu kurulu lar sahneye konmu  eserler d nda ka-
lan eser, icra, fonogram ve yap mlar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52. maddeye 
uygun sözle me yaparak izin almak, söz konusu yay n ve/veya iletimlere ili kin 
ödemeleri bu birliklere yapmak ve kulland klar  eser, icra, fonogram ve yap mlara 
ili kin listeleri bu birliklere bildirmek zorundad rlar. Bu konuda kullan c  kurulu lar 
s n fland rmalara tabi tutulurlar. Bu s n fland rma do rultusunda meslek birlikleri ta-
rifelerini aç klarlar ve serbest sözle me düzeni içinde meslek birlikleri ile kullan c  
kurulu lar sözle meler yaparlar ve umuma iletim ve yay n için izin al rlar.

te Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yap lan bu düzenlemeler do rultusunda 
eser sahibi veya ba lant l  hak sahibinin eser veya tespitleri eser sahibinden veya 
mirasç lar  yahut hak devretti i di er ki ilerden izin al narak hukuka uygun biçimde 
internetten yay nlanabilir. 

344 Sait Güran vd., nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 35 vd.
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Ancak belirtelim ki, eser ve/veya ba lant l  hak sahibi, mirasç lar  veya yetkili 
mali haklar  devralm  hak sahibinden hiç izin al nmadan fikir ve sanat eserleri kul-
lan lm , bunlardan yararlan lm sa ya da izin al nmakla beraber bu iznin kapsam  
a lm sa a a daki bölümde belirtilen hukuki ve cezai sonuçlar ortaya ç kar.

2. Eserin İnternet Ortamında Sahibinin Rızası Alınmadan 
Kullanıcılara Sunulması ve Yasal Başvuru Yolları

Bir eserin veya eserden yap lan bir tespitin, eser ve/veya ba lant l  hak sahi-
binin onay  olmaks z n internet ortam na ta nmas  ve umuma iletilmesi üphesiz 
eser ve hak sahibinin hem manevi, hem de mali haklar n n, özellikle ço altma ve 
umuma iletim haklar n n ihlâli anlam n  ta yacakt r. Yarg tay 11. H.D. 30.09.2004 
tarih ve E. 2003/14384 K. 2004/9074 say l  karar nda; davac lara ait “Atatürk” adl  
belgesel CD-ROM nitelikli eserin izinsiz olarak daval lara ait internet web sayfa-
lar nda yay n  kar s nda Mahkeme, daval  yan n Atatürk’ün tüm ya am ve dev-
rimlerinin alenile ti ini, kendi yay nlar n n benzerlik göstermesinin do al olup, ik-
tibastan söz edilemeyece ini, yay n n e itim ve tan t m amaçl  oldu unu belirten 
savunmas n  hukuka uygun bulmam  ve daval y  maddi ve manevi tazminat öde-
meye mahkûm eden yerel mahkeme karar n  yaln z manevi tazminat n nedenle-
rini aç klamad ndan bozmu tur.

Bilindi i gibi internet bir a  sistemidir. Ama bu a  sisteminde bilgi payla acak ya 
da ileti im kuracak, bilgi i leyen ve depolayan araçlara ihtiyaç vard r. Ça lar önce 
hesap makinesi ile ba layan bu süreç bilgisayar n bulunmas  ile en yüksek nok-
tas n  bulmu  ve bilgisayar di er araçlar n fonksiyonlar  ile birle erek, bugün her 
biri asl nda birer bilgisayar olan; palm, cep telefonu, oyun konsolu, ev kumanda 
sistemleri, kamera, geli mi  televizyon, notebook gibi melez cihazlarla varl n  
sürdürmü tür. Tekrar söylersek; bu cihazlar n büyükannesi de evlerimizde ve i -
yerlerimizde kulland m z bilgisayarlard r. Asl nda fikir ve sanat eserleri aç s n-
dan öncelikle bu bilgisayar ve melez bilgisayarlarda kullan lan i letim sistemleri 
ve programlar n izinsiz kullan m n  incelemek gerekiyor. Bu konuda ilk düzenleme 
Amerika’da Computer Software Copyright Act ile 1980 y l nda ortaya ç km , Av-
rupa Birli i’ndeki 1991 y l nda ç kan Bilgisayar Programlar n n Korunmas  Hakk n-
daki Yönerge ile bize hayli yakla m  ve nihayet 1995 y l nda bizim Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’na da konulmu tur. Hukuki sürecin uygulamas na bakt m zda 
1987 y l na kadar Microsoft’un davalarda liderlik yapt n  bu do rultuda haks z 
rekabet ve fikri haklar sistemleri do rultusunda korumalar oldu unu görmekteyiz. 
1987 y l nda Amerika’da bir di  laboratuar n n yönetimi ile ilgili bir program n taklit 
edildi i iddias yla aç lan bir davan n karar nda “bir program n dü üncesinin farkl  
biçimlerde ifade edilebilmesine imkân oldu u takdirde program kodu de il, prog-
ram n yap s  koruma konusunu olu turur, bu nedenle de benzer yap daki prog-
ramlar aras nda benzerlik kaç n lmazd r” denilerek dava reddedilmi tir. Avrupa’da 
1988 y l nda 900 sat rl k özgün bir bilgisayar program ndan 43 sat rl k bir k sm n n 
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hatalar  da dahil olmak üzere al nmas yla yap lan bir program n ilk programa te-
cavüz olu turdu una karar verilmi tir.345 

Türk Hukuku uygulamas na bakt m zda bu konudaki mahkeme kararlar  ar-
t k istikrar kazanm t r. Yarg tay, “Logo” adl  muhasebe programlar n n ifrelerini, 
eskiden orada çal makla elde etti i bilgiler sonucu k rarak, pazarlayan ki inin ey-
lemini Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ço altma ve yayma hakk na ayk r  bularak 
onu tazminat ödemekle yükümlü tutmu tur346. Yarg tay bir ba ka karar nda dava-
c n n orijinal olarak haz rlad  “Esnaf Kefalet Ortak Takibi” adl  program  ufak de-
i ikliklerle kopya eden ve pazarlayan daval n  eylemi, davac n n haz rlad  prog-

ramlar  görmeden benzerini yapman n teknik olarak imkâns z oldu undan bahisle 
haks z rekabet sebebiyle hukuka ayk r  bulunmu , daval  maddi tazminata mahkûm 
edilmi tir347. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve haks z rekabetten hangisinin ihlal 
edildi i ile ilgili Yarg tay uygulamas  önce haks z rekabete dayanmakta iken 1995 
y l ndaki bilgisayar programlar n n Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam na al n-
mas  ile fikri haklar korumas na dönü mü tür. Ayn  Daire’nin bir ba ka karar nda 
“Photoshop” adl  bilgisayar program n  lisanss z olarak i yerinde kullanan ki inin 
eyleminin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 69. madde gere ince önlenmesine ve 
68. maddeye göre üç kat rayiç bedelin maddi tazminat ödenmesine hükmedilmi -
tir. Bugün art k lisanss z bilgisayar kullan mlar  dolay s yla Yarg tay Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 68. madde gere ince rayiç bedelin üç kat  tazminat ödetilmesi 
uygulamas n  oturtmu tur348. Yarg tay 11. H.D. bir ba ka karar nda; “Belediye Su 
Otomasyon Brn. Cod.” Adl  program  izinsiz satan irket ve alan belediye aleyhine 
maddi tazminat ödenmesine karar verilmi tir349. Görüldü ü gibi Yarg tay bilgisayar 
programlar  ve i letim sistemlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam  do -
rultusunda korunaca  hakk nda bir tereddüt ya amamaktad r.350 

nternet alan nda izinsiz kullan m konular ndan biri de veri tabanlar d r. Dünya 
Fikri Haklar Örgütü (WIPO) 1996 y l nda Cenevre Eser Sahibinin Haklar  Anla mas  
5. maddesi’nde ve Dünya Ticaret Örgütü taraf ndan haz rlanan TR PS Anla mas ’n n 
10. maddesi’nde veri tabanlar  korumas  düzenlenmi tir. 1996 da Avrupa Birli i 
Veri Tabanlar  Yönergesi’nde ise, orijinallik bulunan veri tabanlar  için fikri hak ko-
rumas  getirilmi tir. Ancak bu koruma veri taban n n içeri ini korumaz. ABD’de ise 
veri tabanlar  1976 tarihli Telif Hakk  Kanunu gere ince korunur. ABD de bir tele-
fon rehberinin izinsiz kopyalanmas  sonucu aç lan davada mahkeme; orijinallik bu-
lunmad  için sadece eme i koruma kapsam nda daval y  sorumlu tutmam t r.351 

345 C.Suluk, A.Orhan, Uygulamal  Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt 2, stanbul, 2005, s.53.
346 Yarg tay 11. H.D. 15.4.1996, E 1996/2213 K. 1996/2716.
347 Yarg tay 11. H.D. 06.06.1996, E.1996/1805 K.1996/4104.
348 Yarg tay 11. H.D 10.04.2003, E. 2002/11874 K. 2003/ 3494.
349 Yarg tay 11. H.D 23.01.2004, E.2003/14159 K.2004/575.
350 Bkz. C.Suluk, A.Orhan, Uygulamal  Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt 2, stanbul, 2005, s.255 vd.
351 T.M.Sanks, Database Protection, 1998, s.998-1000.
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Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin seçi-
lip derlenmesi sonucu ortaya ç kan ve bir araç ile okunabilir veya di er biçimdeki 
veri tabanlar  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6. madde gere ince i leme eser-
lerdir. Bu eserlerin izinsiz kullan lmas  konusunda birçok Yarg tay karar  söz ko-
nusudur. Yerel mahkeme davac lar n ortak emekle ortaya ç kard klar  kelimelerin 
Türkçe ve ngilizce kar l klar n  içeren veri taban n n eser oldu unu, daval lar n 
izinsiz olarak bunlar  piyasaya sürmesi sonucu daval lar n elde etti i safi kazanc n 
davac ya ödetilmesine, hükmün özetinin ilan na ve manevi tazminat n reddine ka-
rar vermi tir. Yarg tay yerel mahkeme karar n  onam , fakat manevi haklar n ihlali 
için manevi tazminata da karar verilmesini belirtmi tir352. Yarg tay 11. H.D, davac -
n n Türkiye’de distribütörü oldu u “Progress” isimli veri taban  program n n daval  
taraf ndan lisanss z kullan m  sebebiyle eylemi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 22/
son madde hükmüne ayk r  olarak program  izinsiz ba ka bilgisayarlara yüklemek 
ve depolamak suretiyle ço altma hakk n n ihlali kapsam nda görerek, maddi taz-
minat n tahsiline karar vermi tir353. 

E er eser yetkisiz ki ilerce ve izinsiz olarak internette sunuluyorsa tazminat ve 
ceza davalar  söz konusu olur. Yine ayn  davalar verilen iznin kapsam  d na ç -
k lm sa da söz konusudur. Sözle me ile sadece eseri kitap veya film olarak ya-
y nlama hakk  olan ki inin bu eseri ba ka bir ortam olan internette yay nlamas  da 
hukuka ayk r d r. Zira Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 52. maddeye göre eser sa-
hibinin mali haklar ndan biri olan ço altma, temsil (sunum) ve umuma iletim; an-
cak konusu olan hakk  aç kça gösteren yaz l  bir sözle me veya tek tarafl  bir izin 
tasarrufu ile söz konusu olabilir. Bir eserin tüm yay n araçlar nda yay n n  amaçla-
yan bir sözle mede genel bir ifade ile her tür ço altma, yayma veya yay n (umuma 
iletim) hakk  al nm sa kanaatimce buna internet de dahildir. Bu her türlü hakk n 
al nd  eklinde kapsay c  yorum yap l rken sözle menin di er hükümleri ve bü-
tünündeki amaç da göz önüne al nmal d r. Bu konuda 101. sayfa civar ndaki “de-
vir”, “ruhsat” ve “izin” hakk ndaki aç klamalara bak n z. 

Burada akl m za gelen bir konu ise, web kullan c lar n n bunlar  ba kalar na ser-
gilemesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 40. ve 41. maddelerini kullan l p kulla-
n lmayaca d r. Bu iki düzenleme sadece kamuya aç k mahalleri kapsamaktad r. 

u anki kapal  yerlerde internet kullan m  kamuya aç k alan kapsam nda de erlen-
dirilemeyece inden bu imkân yoktur. Ama internet yoluyla kamuya aç k bir alanda 
yay n yap l yorsa bu ihtimal dahilinde eser sahiplerinden izin al nmadan ve mad-
denin imkan tan d  kadar yla bir sergileme söz konusu olabilir.

Eser sahibinin veya mali hak sahibinin haklar n n izin al nmadan kullan lmas  
veya iznin a lmas  hallerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 66. madde ve de-
vam ndaki maddelerle getirilen hükümlerde ayr nt l  bir ekilde düzenlenen hukuk 
ve ceza davalar  gündeme gelir. 

352 Yarg tay 11 HD 25.02.2003, E.2002/10070 K.2003/1592. 
353 Yarg tay 11 HD 15.05.2001, E.2001/1084 K.2001/4344.
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Öncelikle ceza davalar n  inceleyelim. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ay-
k r  hareket eden ki iler 71, 72 ve 81. maddeler gere ince üç aydan ba lay p 
be  y la kadar hapis veya adli para cezas na para cezas na çarpt r l rlar.

Bu Kanun’a göre suç say lan davran lar  öyle s ralayabiliriz.

Bu Kanunda koruma alt na al nan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali 
veya ba lant l  haklar  ihlal ederek:

Bir eseri, icray , fonogram  veya yap m  hak sahibi ki ilerin yaz l  izni olmak-
s z n i leme, temsil etme, ço altma, de i tirme, da tma, her türlü i aret, ses 
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme ve yay mlama,
Hukuka ayk r  olarak i lenen veya ço alt lan eserleri sat a arz etme, satma, 
kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair ekilde yayma, ticarî amaçla 
sat n alma, ithal veya ihraç etme, ki isel kullan m amac  d nda elinde bulun-
durma ya da depolama,
Ba kas na ait esere, kendi eseri olarak ad koyma,
Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunma,
Hak sahibi ki ilerin izni olmaks z n, alenile memi  bir eserin muhtevas  hak-
k nda kamuya aç klamada bulunma,
Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanl  veya aldat c  mahiyette kaynak gös-
terme,
Bir eseri, icray , fonogram  veya yap m , tan nm  bir ba kas n n ad n  kullana-
rak ço altma, da tma, yayma veya yay mlama,
Bir bilgisayar program n n hukuka ayk r  olarak ço alt lmas n n önüne geçmek 
amac yla olu turulmu  ilave programlar  etkisiz k lmaya yönelik program veya 
teknik donan mlar  üretme, sat a arz etme, satan veya ki isel kullan m amac  
d nda elinde bulundurma,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81. maddede ayr nt lar  ile say lan bandrole ili -
kin kurallara ayk r  hareket etme.

Bu hususta Kanunun Ek 4 maddesinden de bahsetmek faydal  olacakt r. Söz 
konusu madde uyar nca, dijital iletim de dâhil olmak üzere i aret, ses ve/veya gö-
rüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sa lay c lar taraf ndan eser sa-
hipleri ile ba lant l  hak sahiplerinin bu Kanunda tan nm  haklar n n ihlâli halinde, 
hak sahiplerinin ba vurular  üzerine ihlâle konu eserlerin üç gün içinde içerikten 
ç kar lmas  ihtar edilir. Söz konusu istemin yerine getirilmemesi halinde Cumhu-
riyet savc s na yap lan ba vuru üzerine, üç gün içinde servis sa lay c dan ihlâle 
devam eden bilgi içerik sa lay c s na verilen hizmetin durdurulmas  istenir. hlâlin 
durdurulmas  halinde bilgi içerik sa lay c s na yeniden servis sa lan r. Ancak ih-
lalin durdurulmamas  halinde bilgi içerik sa lay c s n n söz konusu fiili Fikir ve Sa-
nat Eserleri Kanunu. uyar nca suç te kil eder. 
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Fikir ve sanat eserleri sahiplerinin, ba lant l  hak sahiplerinin, mirasç lar n n ve 
di er hak sahiplerinin mali veya ba lant l  haklar n n izinsiz olarak kullan lmas  ha-
linde ne yap laca n  özetleyelim. Bu durumda eser ya da ba lant l  ya da mali hak 
sahipleri ya da yetkili meslek birli i tecavüzün gerçekle ti i veya sonuçlar n n mey-
dana geldi i yerin savc l na ba vurur. ikâyet üzerine Cumhuriyet savc s  suç 
konusu e ya ile ilgili olarak 5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine 
göre elkoyma koruma tedbirinin al nmas na ili kin gerekli i lemleri yapar. Cumhu-
riyet savc s  ayr ca, gerek görmesi hâlinde, hukuka ayk r  olarak ço alt ld  iddia 
edilen eserlerin ço alt lmas yla s n rl  olarak faaliyetin durdurulmas na karar vere-
bilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onay na sunulur. Hâkim taraf n-
dan yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kal r.

Hukuk davalar  aç s ndan her ne kadar yukar da say lan manevi ve mali hak-
lara tecavüz tehlikesinin varl  halinde tecavüzün men’i (önlenmesi) davas  aç la-
bilirse de, internet ortam nda vaki tecavüzlerde daha çok tecavüzün tespiti ile ref’i 
(giderilmesi) ve tazminat davalar  gündeme gelebilir. Fiilin internet ortam nda i len-
mi  olmas , fiilin, failin ve zarar n belirlenmesi noktalar nda baz  güçlükler ç karabi-
lirse de günümüzün teknolojik olanaklar  sayesinde bu sorunlar çözülebilir. 

Hukuk davalar nda tazminat olarak manevi ve maddi tazminat talepleri söz 
konusu olabilir. Önceki bölümlerde say lan eser sahibinin ad n  belirtmeme, eseri 
de i tirme gibi hukuka ayk r l klarda manevi tazminat olarak taraflar n mali gücü 
oran nda ve olay n a rl  ile orant l  bir para istenebilir. Yayma, ço altma, tem-
sil, umuma iletim gibi mali haklara ili kin olarak da u ran lan zarar ve kar kayb na 
oranl  bir bedel talep edilebilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. madde hükmüne 
göre maddi zarar olarak izni al nmam  eser sahibi, sözle me yap lm  olmas  ha-
linde isteyebilece i bedelin veya bu Kanun hükümleri uyar nca tespit edilecek ra-
yiç bedelin en çok üç kat fazlas n  isteyebilir. Manevi ve mali haklara tecavüz ha-
linde ek olarak hukuka ayk r  hareket eden ki inin bu eylemi ile elde etmi  oldu u 
kar da talep edilebilir, ancak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. madde’ye göre is-
tenmi  olan bedel, bu bedelden dü ülür.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili davalar haks z fiil de te kil etti inden 
Borçlar Kanunu 60. madde gere ince bir ve on y ll k zamana m  sürelerine tabidir. 
Mali haklara tecavüz ayn  zamanda bir suç te kil ediyorsa daha uzun olan ceza za-
mana m  süresi uygulan r. Bu davalar genel hükümlere göre daval n n ikametgâh  
veya haks z fiilin meydana geldi i yerde aç l r. Tecavüzün önlenmesi ve kald r lmas  
davalar  davac n n ikametgâh  mahkemesinde de aç labilir (md.66.).

Hukuk davalar nda istenebilecek tazminat, zarar ve di er sonuçlardan sorum-
lulu un kimlere ait olaca  yani davan n kimlere kar  aç laca  aç s ndan akit d  
sorumlulu a ili kin bölüme genel olarak yollama yapmakla birlikte sorumlulu un 
ilke olarak bu eylemleri bizzat gerçekle tirenlere ve içerik sa lay c lara ait oldu unu, 
sadece internet hatt  veya ba lant s  sa layan eri im sa lay c lar n, yani ba kala-
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r na ait içeriklere ula lmas na sadece arac l k edenlerin sorumlu tutulmalar n n söz 
konusu olmayaca n  özellikle belirtmek istiyoruz. Buna kar l k servis sa lay c lar, 
yani ba kalar n n haz rlad  içeri i hizmete sunanlar n bu sald r dan sorumlulu u 
yap lan sald r dan haberinin ve engelleme olana n n olmas  gibi artlarla gündeme 
gelebilir. Bu konuda Yarg tay 11. H.D. “Çocuk simleri Sözlü ü” adl  sözlü ü internet 
arac l yla izinsiz olarak yay nlayanlara kar  aç lan davada, söz konusu eserin i -
leme bir eser oldu u bu nedenle izinsiz yay ndan dolay  maddi ve manevi tazminat 
ödenmesine karar verilmi tir. Davada sorumlu tutulan Süper online adl  servis sa -
lay c  irketin eyleminin davac ya ait i leme eserin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
25/2. maddesi anlam nda gerçek ki ilerin seçtikleri yer ve zamanda eri imini sa -
lamak biçiminde eser sahibinin umuma iletim hakk na ayk r l k olu turdu u, daval  
servis sa lay c  irketin üçüncü ki ilere yönelik hak ihlalinden sorumsuz k l nmas n n 
iç ili kide geçerli olmas na ancak davac ya kar  olu an hukuki sorumlulu u etkisiz 
k lmayacak bulunmas na karar verilmi tir354. Kanaatimizce toplumsal yarar, teknik 
imkâns zl k ve internetin niteli i gere i serbest bilgi ak n n sa lanmas n n zorunlu 
olmas  gerekçeleriyle servis sa lay c lar n n gerek hukuki, gerek cezai sorumluluk-
lar n n durumu bilmek ve engel olmamak ile s n rland r lmas  zorunludur. “S n r-
land rma” diyoruz, yanl  anla lmas n, tamamen kald r lmas ndan bahsetmiyoruz. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 2004 y l nda yap lan de i iklikle Kanuna 
eklenen Ek 4. madde hükmü uyar nca yukar da da bahsetti imiz ekilde yap lan 
tüm ihtarlara ra men eser ve ba lant l  hak sahipleri ile bu konulardaki di er hak 
sahiplerine tan nm  haklar  ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sa lay c lar hak-
k nda üç aydan iki y la kadar hapis veya be  milyar liradan elli milyar liraya kadar 
a r para cezas na veya zarar n a rl  dikkate al narak her ikisine birden hükme-
dilir. Bu düzenleme do rultusunda meslek birlikleri, fikir ve sanat eserlerini izinsiz 
olarak internette yay nlayan web sitelerine kar  önce ihtar çekip, ihlalin devam  ha-
linde savc l klara ba vurmaktad r. Savc l k nöbetçi hakimden karar  almakta, sonra 
da internet servis sa lay c s  olarak Türk Telekom ve di er tüm ISP’lere yaz  ya-
zarak eri imin engellenmesi kararlar n  uygulatmaktad r355. 

354 Yarg tay 11. HD 30.09.2004, E. 2003/12494 K. 2004/9096.
355 Ne yaz k ki, 5671 Say l  nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay n-

lar Yoluyla lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun’un 8. maddesinde eri i-
min engellenmesi karar  ve yerine getirilmesi düzenlenirken çok s n rl  bir bak  aç s  ser-
gilenmi  ve nternet ortam nda yap lan ve içeri i a a daki suçlar  olu turdu u hususunda 
yeterli üphe sebebi bulunan yay nlarla ilgili olarak eri imin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 say l  Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1) ntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocuklar n cinsel istismar  (madde 103, 
birinci f kra), 3) Uyu turucu veya uyar c  madde kullan lmas n  kolayla t rma 
(madde 190), 4) Sa l k için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcen-
lik (madde 226), 6) Fuhu  (madde 227) 7) Kumar oynanmas  için yer ve imkân 
sa lama (madde 228), suçlar  

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 say l  Atatürk Aleyhine lenen Suçlar Hakk nda Kanunda yer 
alan suçlar., say lm t r. Bunlara ek olarak FSEK’dan do an haklar n korunmas  da 
say labilir ve kir ve sanat hayat m z n korunmas nda daha pratik bir yol izlenebilirdi.
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nternetteki Müzik ve Film Kullan m

Bu ba l k alt nda son olarak özellikle müzik ve film siteleri ile ilgili gündeme ge-
len telif hakk  sorununu biraz daha irdelemek istiyoruz. Eser ve/veya ba lant l  hak 
sahiplerinin izni al nmaks z n, bir ba ka deyi le internet ortam nda yay n için ge-
rekli haklar n kullan lmas  konusunda devir veya lisans (ruhsat) al nmaks z n bir 
müzik, sinema veya di er tür eserin internet ortam na ta nmas n n; eser ve ba -
lant l  hak sahibinin özellikle ço altma ve umuma iletim hakk na ve Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu 80. maddesi’nde düzenlenen haklara tecavüz te kil edece i yu-
kar da genel hükümler anlat larak aç klanm t . 

Bu alanda uygulamada s kça kar la lan konu Mp3 ad  verilen müzik parça-
lar n n s k t r lm  hallerinin internet arac l yla izinsiz olarak ço alt lmas , gön-
derilmesi ve kullan m d r. Bugün Dünyada yüzbinlerce Mp3 veya di er ekillerde 
illegal müzik sunumu yap lan internet sitesi var oldu u söylenmektedir.356 Ancak 
yasal kullan m yap lan internet siteleri say s  h zla artmaktad r. nternetteki dijital 
müzik pazar  (Mp3 ve müzik klipleri) san ld ndan büyüktür ve h zla büyümektedir. 
2004 y l nda plak irketlerinin dijital müzik sat  300 Milyon dolarken 2005 y l nda 
1,1 Milyar dolara ula m t r. 2005 y l nda tüketiciler plak irketlerinin haricinde 60 
milyon dijital müzik sat n ald lar ve toplam 9 Milyar dolar ödediler. Ancak yasal ol-
mayan sat larda en az bu boyuttad r. Müzik piyasas  u anda 17 ülkede toplam 
(2005 y l  istatistikî verilerine göre) 20.000 adet dava açm t r.357 ndirme (Down-
load) tekni inin geli mesi sonucu bir filmin ki isel bilgisayarlara indirilmesi yakla-

k iki dakikaya, hatta çok daha az sürelere indirilmi tir. Bu yüzden film piyasas  
da h zla büyümektedir. 2007 y l ndan itibaren pazar büyüklü ü konusunda ayn  ra-
kamlar , film piyasas nda da görebiliriz. Bu alanda geçmi  y llarda en önemli ihlal-
ler Napster, Gnutella ve Majo Nation adl  yaz l m program ve sitelerinin kullan m  
dolay s yla olmu tur. Napster’e kar  Amerikan Kay t Endüstrisi (RIAA) taraf ndan 
ABD’de aç lan davalarda dava Napster’in davan n gidi at n  kötü görmesiyle uz-
la mayla bitmi , aç lan bir ba ka davada ise, mahkeme Napster aç s ndan, koru-
nan müzik eserlerine ili kin gözetim ve kontrol mükellefiyeti oldu unu kabul ede-
rek, kopyalanmaya izin vermeme görevi yüklemi  ve Napster bu do rultuda bir 
filtreleme sistemi olu turmu tur. Sony ve Universal Müzik gibi büyük firmalarla 
mahkemede anla an Napster bu firmalar n eserlerine ili kin bir filtre sistemi kura-
rak kopyalama ve indirmeyi engellemi  ve ayr ca firmalarla anla arak sistemi pa-
ral  hale getirmi tir. Ancak di er hak sahipleri aç s ndan sorun devam etmektedir. 
Bu nedenle bu programlar  yapan ve siteleri i leten ki ilere ve irketlere eser, sa-
natç  isimleri ve hak sahipli ini gösteren belgelerle müracaat ederek filtreleme is-
te inde bulunulmas  yararl  görülmektedir.358

356 Tekin Memi , Fikri Hukuk Bak m ndan nternet Ortam nda Müzik Sunumu, Ankara, 2002, 
s. 39 v.d.

357 IFPI D g tal Music Report 2006
358 Tekin Memi , s. 59
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Bu konuda Türk hukukuna döndü ümüzde çe itli yorumlar n ard  ard na ya-
p l p, hukuki durumun netle mesi gerekmektedir. Öncelikle bir müzik eserini veya 
bunun kayd n  Mp3 veya bir ba ka bilgisayarda kullan labilecek ekle getirme bir 
i lenme say lmaz. Zira eserin i lenmesi için aranan i leyenin özelli ini ta ma bu-
rada gerçekle memektedir. Öte yandan bir müzik eserini Mp3 format na çevirmek, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 16/1 maddesi’ndeki eserde de i iklik yapma ma-
nevi hakk na ayk r l k olarak da dü ünülebilir. 359 

Ancak online ortamda müzik eserlerinin eser veya ba lant l  hak sahiplerin-
den izin al nmadan sunulmas  kanaatimizce öncelikle ço altma hakk na ayk r d r.360 
Ço altman n yan  s ra daha da önemli ihlal alan  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
25. maddedeki umuma iletim hakk d r. Bu hak düzenlenirken “bir eserin ... uydu 
ve kablo gibi telli veya telsiz yay n yapan kurulu lar vas tas yla veya dijital ileti im 
de dahil olmak üzere i aret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla yay nlan-
mas ” ibaresi ile internet veya online tüm ileti im biçimleri kapsam içine al nm  ve 
“eser sahibi, eserinin ...nüshalar n n telli veya telsiz araçlarla sat  veya di er bi-
çimlerde umuma da t lmas na veya sunulmas na ve gerçek ki ilerin seçtikleri yer 
ve zamanda eserine eri imini sa lamak suretiyle umuma iletimine izin vermek ve 
yasaklamak hakk na da sahiptir” denilerek internet üzerinde yap lan her türlü ak-
tiviteye kar  eser sahibi korunmu tur. Eser sahibinden bu haklar  devralanlar ile 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 80. madde gere ince kom u hak sahibi olan ic-
rac  sanatç lar, fonogram yap mc lar  ve radyo ve televizyon kurulu lar  da kendi 
faaliyet ve ürünleri aç s ndan internet yoluyla umuma iletime izin verme veya ya-
saklama haklar na sahiptirler. 

nternette yap lan ihlaller ya web sitelerine liste koyarak müzik eserlerinin din-
lenmesine ve kopyalanmas na izin verme eklinde veya ki isel bilgisayarlarda bu-
lunan müzik ve di er tür fikir ve sanat eserlerine ula abilecek P2P veya finder (bu-
lucu) gibi yöntemler sunma eklinde olmaktad r. nternette yap lan müzik eseri ile 
ilgili hak ihlallerine kar , manevi tazminat ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 68. 
maddeye göre maddi tazminat davalar  aç labilir. Bu tazminat davalar na Borçlar 
Kanunu 41. ve 50. maddelerine göre internet servis sa lay c lar ve bilgi depolay -
c lar da ihlalden haberdarlarsa ve kontrol imkanlar  varsa dahil edilebilir. 

Ama en cayd r c  olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre ceza 
davas  aç lmas d r. Zira bu eylemlerin cezas  bir y ldan, üç y la kadar hapis veya 
adli cezas d r. Ayr ca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. madde do rultusunda; 
yasalara ayk r  veya izinsiz fikir ve sanat ürünlerini veya müzik parçalar n  bulun-
duran veya onlara ula maya olanak tan yan internet siteleri için (Türk Telekom’daki 
filtreleme sistemi veya servis sa lay c lar arac l yla) eri imi durdurmas n  savc -
l klardan isteme önemli bir mücadele yoludur. Ancak burada bir Anayasa’ya ayk r -
l k sorunu oldu unu da belirtmeden geçemeyece iz. Bir internet sitesine tamamen 

359 Tekin Memi , s. 109 ve Ali Osman Özdilek, s. 75 
360 Bkz. Aksi görü  Tekin Memi , s. 112 v.d.
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ileti imi durdurma Anayasam zdaki ileti im özgürlü üne ili kin düzenlemelere ay-
k r d r. Bu yüzden Kanunda gerekli de i iklik yap larak, tüm siteye eri imi durdur-
maya olanak veren bu düzenleme yerine, sadece izinsiz fikir ve sanat eserlerine 
veya bunlar n s raland  sitedeki ilgili bölüme ya da dosya payla m programla-
r na eri imin engellenmesi yolu kullan lmal d r.

Müzik eserlerini izin almaks z n sitelerinde bulunduran ve dinlenmesine ve in-
dirilmesine izin veren, bir yay n kurulu u hakk nda örnek sunal m. Dava halen de-
vam ediyor. Biz olsak internet sitesini yöneten ve i leten yay n kurulu u yönetici-
lerine “anla n” deriz. Yoksa paraya çevrilme s n r n n üzerinde bir hapis cezas  
almalar  ihtimali yüksektir. A a daki Cumhuriyet Savc l  iddianamesi bu bak m-
dan önemli noktalar  göstermesi hasebiyle dikkate de erdir:

“Yukar da kimlikleri olan san klardan Mehmet B. ...’in ... Yay nc l k Da t m Pa-
zarlama ve D  Ticaret Anonim irketinin yönetim kurulu ba kan , san klar M.A.K., 
S.S. Ç., S. K., M.S.’n n ayn  irketin yönetim kurulu üyesi olduklar , san klardan 
H.T.’in ... isimli bu irkette genel müdür olarak görevli oldu u, san k H.K.’n n ise 
hakk nda ikayette bulunulan (showtvnet.com/playlist 2000) isimli nternet Sitesi-
nin yöneticisi ve teknik müdürü oldu u, 

San klar n mensubu bulunduklar  irket taraf ndan yönetilen ve yukar da ismi 
verilen nternet Sitesinde MSG isimli Meslek Birli inin üyesi bulunan eser sahiple-
rine ait eserlerin 01.04.2000 tarihinden itibaren bilgisayar ortam na kay tlar n n ve 
ço altmalar n n dolay s yla internet kullan c lar na yay nlamalar n n yap ld , gerek 
MSG taraf ndan gerekse Uluslararas  Fonogram Endüstrisi taraf ndan yap lan ih-
tarlara ra men bu uygulamaya son verilmedi i, böylece 5846 Say l  Yasaya göre 
MSG taraf ndan kullan lmas  gereken yayma hakk n n ihlal edildi i mü teki Mes-
lek Birli i taraf ndan ikayet dilekçesinde ekli olarak ibraz edilen san klara ait n-
ternet Sitesi ç k lar ndan anla laca ndan, 

Mahkemenizde san klar n 5846 Say l  Kanunun 75. maddesi uyar nca duru -
malar n n yap larak fiillerine uyan ve yukar da gösterilen ilgili kanun ve maddesi 
uyar nca ayr  ayr  tecziyelerine karar verilmesi kamu ad na iddia olunur.”361. 

Eseri kaset ve CD’den yararlanarak izinsiz olarak Mp3 format na aktaran ki ilere 
“eseri izinsiz de i tirme” fiilinden dolay , müzik eserini Mp3 eklinde ço altanlara 
kar  “eseri izinsiz i leme” fiilinden dolay  ve son olarak internette yay nlayan veya 
e posta ile yollayanlara ve yayanlara kar  “eseri izinsiz ekilde umuma iletim” fii-
linden ötürü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. m. 71/1 uyar nca dava aç l r. Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu 71/1; izinsiz ço altma ve umuma iletim fiilleri ile ba lant l  
hak ihlalleri için de aç l r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. maddesinin ikinci 
f kras  ve Ek 4. maddeleri do rultusunda servis sa lay c lar ve bilgi depolay c lar 

361 26.01.2001 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Bas n No:2000/458 Mv. Ha-
z rl k No: 2000/57673 Esas No:2000/ ... ddianame.
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dahi kas tlar na göre (yani bunlar  engelleyin diye ihbar yap lm  ve kald rmam  
veya engellememi lerse) bu eylemlerden sorumludurlar. Maddi tazminat davala-
r na bakacak yarg çlar için veya kötü niyetliler için bir örnek verelim. Mp3.com adl  
siteye kar  RIAA her bir müzik eseri için 150.000 USD olmak üzere toplam 67,5 
milyar dolarl k dava açm  ve bu dava k smen kabul edilerek söz konusu site yö-
neticileri milyarlarca dolar tazminata mahkum olmu lard r.362 Görüldü ü gibi hak 
sahiplerinden izinsiz olarak Mp3 format nda veya web sitesinde kullan c lar n ço-
altmas , indirmesi, dinlemesi veya göndermesi için müzik eseri bulundurmak veya 

buna uygun olanaklar  sa lamak yahut en basitiyle web sitesinde fonda bile (Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu 25’e de ayk r ) izin almadan müzik kullanmak veya izin-
siz olarak sitelere koyulan müzik eserlerinin kullan m  için eser sahiplerinin maddi 
veya manevi haklar na ayk r  olabilecek ekilde link vermek, dosya payla m prog-
ramlar na olanak sa lamak, müzik ve ya di er tür eserlere ula ma için taray c lar ve 
eri imcilerin çal mas na izin vermek y llarca hapislerde kal nmas na neden olabilir. 

Bu kural n tek istisnas  ahsi kullan md r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 38. 
maddeye göre, kar amac  güdülmeksizin ahsen kullan m için bir müzik eserini ço-
altmak ve dinlemek mümkündür. Ancak bu eylem hak sahiplerinin me ru menfaat-

lerine ayk r  ve ba kas n  yararland rmak amac yla yap lamaz. Yani parayla sat lan 
bir eserden bedava yararlanma, ba kas na gönderme veya ba kalar yla payla m 
yap lamaz. ahsi kullan m için ço altma hakk ndan yararlanma hak sahibinin me ru 
menfaatlerine zarar veremeyece inden ya da eserden normal yararlanmaya ay-
k r  olamayaca ndan, bu eserlerin veya kay tlar n paras z kullan lmas , ba kalar -
n n kullanabilmesi için sitelere yerle tirilmesi, eserlerin ki isel bilgisayarlarda sak-
lanan kay tlar n n bulunmas na yarayan programlar n bulundurulmas  veya eserde 
ba ka türlü manevi haklara ayk r  kullan mlar yap lmas  ihlal olarak görülür ve mü-
eyyidesi yukar da say lm t r. Bu konuda Avrupa’da ahsi kullan c lara birçok dava 
aç ld n  ve ahsi kullan c lar n para cezalar  ödedi ini de belirtelim.

Burada müzik eserlerinin ve filmlerin internette kullan m  için söylemi  oldu u-
muz her ey, bu eserlerin veya kay tlar n cep telefonlar  veya di er ileti im araçla-
r yla kullan m  aç s ndan da geçerlidir.

Bu konuda aç klamak zorunda oldu umuz bir di er önemli konu da, internette 
ve televizyonlarda s kça rastlad m z müzik kliplerinin hangi tür eser kategorisine 
dahil oldu udur. nternette h zla ço alan müzik videolar  konusunda internet giri im-
cileri do ru hak sahibinden lisans alarak yasal hareket etmek zorundad rlar. Müzik 
kliplerinin hangi tür eser oldu u ve hak sahibinin kim oldu u konusunda üç farkl  
görü  bulunmaktad r. lk grup bunlar  müzik eseri hatta fonogram olarak kabul et-
mektedir. Çünkü bu tespitler, müzik yap mc lar  taraf ndan tayin edilen bir plan da-
iresinde fonogramdaki ilk tespitler birebir ayn  kullan larak ve üzerlerine görüntü 
koyulmak suretiyle kaset ve CD’nin pazarlamas  için kullan lmaktad r. Sahibinin 
hususiyetini genellikle ta mayan bu görüntüler ancak alt yap daki müzik eseri var 

362 Tekin Memi , s. 127 v.d.
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oldukça anlaml d r ve seyredilme özelli i vard r. kinci grup ise; müzik videolar n  
i leme eser olarak görmektedir. Müzik kliplerini i leme eser olarak görenler, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu 6. maddesinde bulunan “musiki, güzel sanatlar, ilim ve 
edebiyat eserlerinin filim haline sokulmas  veya filime al nmaya ve radyo ve tele-
vizyon ile yay ma müsait bir ekle sokulmas ” f kras n  kullanmaktad rlar. Bu görü  
ne yaz k ki hatal d r. Çünkü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 6’da bulunan 3. 
f kras , müzik eserinden yararlanarak o ark dan senaryo üretip filme çekmeyi kap-
samaktad r. Mesela Sezan Aksu’nun “Minik Serçe” ark s ndan Minik Serçe filmi 
yap lmas . Üçüncü görü ; müzik kliplerinin sinema filmi oldu u yönündedir. Müzik 
videosunun sinema klibi olmas  için özgün bir senaryo olmal , yönetmen olmal  ve 
diyaloglar (metin) olmal d r. Sinemasal görüntülerin bir eser olabilmesi için; bu unsur-
lar öyle bir araya gelmelidir ki, sahibi olan yönetmen, senarist ve diyalog yazar n n 
özelliklerini yans tmal d r. Klipler yüzde doksan oran nda sinema eseri özelliklerini 
ta mamaktad r. Bu yüzden müzik videolar  hakk nda kanaatim onlar n genellikle 
müzik eseri oldu udur. Zira alt yap daki müzi i ç kard n zda anlams z görüntüler 
kalmakta ve sinema eseri vasf  ortaya ç kmamaktad r. Bask n unsur müzik kayd d r. 

Müzik kliplerindeki tespitin asli unsuru müzik tespiti (fonogram) oldu undan mü-
zik yap mc lar  öncelikle hak sahibidir. Sektörel özellik olarak da bu görü  kabul gör-
mektedir. Fonogram yap mc lar  klip çekme i inde ya organizasyonu sa layand r 
veya çal t ran ya da tayin edendir. Bu görü ümüzün dayana ; ulusal veya ulusla-
raras  ö retide ve sektörde müzik tespitinden sinema eseri olarak müzik klibi olu -
turmak için haklar n  yönetmen veya film yap mc s na devreden bir örnek olmama-
s d r. Dava örne i olarak da, müzik klibinin sinema filmi olarak i leme hakk n  alm  
bulunan hiçbir film yap mc s  veya yönetmenin açt  davay  duymu  de iliz. Kald  ki 
sinema eseri sahiplerinden birinin veya film yap mc s n n böyle bir iddiada buluna-
bilmesi için öncelikle müzik yap mc s ndan; devir, lisans ve izin ile filme çekme hak-
k n  alm  olmas  gerekir. Öte yandan müzik kliplerindeki müzik tespiti (alt yap daki 
ark ) ve sinemasal görüntüler bölünebildi inden e er ortada sinema filmi (görüntü-

lerin sahibinin özelli ini ta mas  art yla) hak sahibi varsa, her bir müzik eseri ve si-
nema eseri sahibinin haklar n  ayr  ayr  korumas na bir engel yoktur. söylemektedir. 

nternet giri imcili indeki en önemli sorun lisans almak için çok zorlu bir süre-
cin ya anmas d r. Müzik eserlerinde bireysel olarak tüm eser sahiplerinden onay 
al nmas  imkans z olmamakla beraber çok uzun çabalar gerektirir. te bu a a-
mada uygulamada yeni çözüm yollar  aranmaktad r. Bunlar n ba nda ise müzik 
sitelerini (veya di er bilgi bankalar n ) yay nlayanlar n, eser ve ba lant l  hak sa-
hiplerinin yaz l  iznini topluca almalar  yönünde ilgili Meslek Birlikleri ile görü me 
ve uzla maya çal malar  gelmektedir. Son dönemlerde geli tirilen bir di er yön-
tem ise, digital right management (DRM) ad  verilen elektronik yönetim sistemidir. 
Bu sistemde dijital eserler; tan t c  kod, eser sahibi, lisans sahibi ve lisans artlar  
gibi bilgilerle -eserden ayr lmayacak ekilde- donat lmakta ve böylece eserin son-
radan ço alt lmas  elektronik lisans sertifikas  alma art na ba lanmaktad r. Dijital 
esere yerle tirilen bilgiler sayesinde de sonradan yap lan kopyalar n onaylanm  
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m , yoksa izinsiz mi oldu unun tespitine çal lmaktad r.363 DRM sistemi art k yay-
g nla t ndan internet üzerinden ihlallerde önemli azalmalar olmu tur.

B. FİKRÎ HAKLARIN KORUNMASI VE DEVLETLER HUSUSİ (ÖZEL) HUKUKU 

Fikrî haklara ili kin olarak bir di er sorun da, Devletler Özel Hukuku kapsa-
m nda gündeme gelecektir. Bu aç dan özellikle yabanc l k unsuru bulunan uyu -
mazl klarda, uygulanacak hukukun ve Türk mahkemelerinin yetkisinin belirlenmesi 
sorun yaratacakt r. Milletleraras  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun 
(MÖHUK)’da fikrî haklarla ilgili olarak özel bir ba lama kural na yer verilmedi in-
den, ilke olarak sözle meden do an borç ili kilerinde MÖHUK md. 34 Türk mah-
kemelerinin yetkisi de MÖHUK md. 40 vd. göre belirlenecektir364.

Ancak fikrî mülkiyet alan nda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 88. madde ara-
c l yla kabul edilen ülkesellik ilkesi (her devletin fikir ve sanat eserlerini kendi ül-
kesinin s n rlar  içerisinde korumas ) ile ki isellik ilkesi (bir ülkenin kanununun va-
tanda lar n  yurt d nda da korumas ) nedeniyle, özellikle koruyucu hükümlerin 
uygulanmas n n ayr ca irdelenmesi gerekir. Bu aç dan bak ld nda özellikle u iki 
soruna çözüm bulmak gerekecektir. Bunlardan ilki bir yabanc ya ait fikrî hakk n 
Türkiye’de ihlal edilmesi olas l nda, yabanc  fikrî hak sahibinin istisnai olarak Fi-
kir ve Sanat Eserleri Kanunu d nda yabanc  koruyucu hükümlerden yararlan p 
yararlanamayaca  sorunudur.

363 Sait Güran vd., s. 35 vd.
364 5718 say l  Yeni Milletleraras  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk nda Kanun, Kabul Ta-

rihi: 27.11.2007, Resmi Gazete, 12.12.2007 /26728. MÖHUK’da yap lan de i iklikle “Fikri 
Mülkiyet Haklar na li kin Sözle meler” için getirilen düzenlemede kri mülkiyet kavram  
WIPO ve TRIPS örgütleri kararlar  do rultusunda kullan lm t r. Burada tara ara herhangi 
bir s n rlama yap lmaks z n uygulanacak hukuku seçme imkan  tan nm t r. E er seçil-
mezse karakteristik edim olarak i yeri hukuku o da yoksa mutad mesken hukuku belirlen-
mi tir.  sözle mesi kapsam nda yap lan kri ürünler son f kraya tabi olacakt r.“MADDE 
28(1) Fikri mülkiyet haklar na ili kin sözle meler, tara ar n seçtikleri hukuka tabidir. (2) 
Tara ar n hukuk seçimi yapmam  olmalar  halinde sözle meden do an ili kiye, kri mül-
kiyet hakk n  veya onun kullan m n  devreden taraf n sözle menin kurulu u s ras ndaki 
i yeri, bulunmad  takdirde, mutad meskeni hukuku uygulan r. Ancak halin bütün art-
lar na göre sözle meyle daha s k  ili kili bir hukukun bulunmas  halinde sözle me bu hu-
kuka tabi olur. (3) çinin, i i kapsam nda ve i inin ifas  s ras nda meydana getirdi i kri 
ürünler üzerindeki kri mülkiyet haklar yla ilgili i çi ve i veren aras ndaki sözle melere, 
i  sözle mesinin tabi oldu u hukuk uygulan r.” Kanunun an lan 34. maddesi ise öyle-
dir: “MADDE 34 (1) Haks z ilden do an borçlar haks z ilin i lendi i ülke hukukuna ta-
bidir. (2) Haks z ilin i lendi i yer ile zarar n meydana geldi i yerin farkl  ülkelerde ol-
mas  halinde, zarar n meydana geldi i ülke hukuku uygulan r. (3) Haks z ilden do an 
borç ili kisinin ba ka bir ülke ile daha s k  ili kili olmas  halinde bu ülke hukuku uygulan r. 
(4) Haks z ile veya sigorta sözle mesine uygulanan hukuk imkan veriyorsa, zarar gö-
ren, talebini do rudan do ruya sorumlunun sigortac s na kar  ileri sürebilir. (5) Tara ar, 
haks z ilin meydana gelmesinden sonra uygulanacak hukuku aç k olarak seçebilirler.”
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Haks z fiile dayal  sorumluluk hallerinde uygulanacak hukuk, ilke olarak “haks z 
fiilin vuku buldu u yer hukuku”dur (MÖHUK md. 34) ve haklara tecavüz Türkiye’de 
vuku bulursa, eser sahibi ister Türk, ister yabanc  olsun koruma Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu kapsam nda sa lanacakt r. Özellikle yabanc lar aç s ndan sa lanan bu 
koruma ülkesellik ilkesinin bir gere idir. Öte yandan Anayasa’n n 90. maddesi’ndeki 
“usulüne göre yürürlü e konulmu  Milletleraras  antla malar kanun hükmündedir… 
usulüne göre yürürlü e konulmu  temel hak ve özgürlüklere ili kin milletleraras  
antla malarla kanunlar n ayn  konuda farkl  hükümler içermesi nedeniyle ç kabi-
lecek uyu mazl klarda milletleraras  antla ma hükümleri esas al n r” düzenlemesi 
sebebiyle Türkiye’nin taraf oldu u milletleraras  sözle meler (Bern ve Roma Söz-
le meleri gibi) daha uygun koruma sa lad klar  takdirde yabanc lar bu özel koru-
yucu hükümlerden de yararlanabilirler.365

kinci ve daha çok gündeme gelecek olan sorun ise, yurt d nda gerçekle tirilen 
bir eylem ile Türkiye’de korunan bir fikrî hakk n ihlali olas l nda, Türk hukukunun 
ne dereceye kadar uygulama alan  bulaca  sorunudur.366 Yurt d nda gerçekle ti-
rilen bir eylem ile Türkiye’de korunan bir fikrî hakk n ihlali olas l nda, yine ülkesel-
lik ilkesi gere ince ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 88’de öngörülen istisna 
sakl  kalmak kayd  ile Türk hukuku de il, haks z fiilin gerçekle ti i ülke hukuku uy-
gulanacakt r. Bu aç dan Türk Hukuku’nun yabanc  ülkedeki ba lama kurallar  uya-
r nca uygulanmas  ya da daha geni  kapsaml  koruman n Türkiye’nin taraf oldu u 
uluslararas  sözle meler uyar nca sa lanmas  dü ünülebilir. Ancak bu a amada 
internet uygulamas ndan kaynaklanan baz  özel sorunlarla da kar la labilecektir. 

nternet ortam nda fikrî haklara tecavüz halinde, tecavüzün vuku buldu u yer 
hangi kritere göre belirlenecektir. Bu aç dan fikri hakk  ihlal eden web sayfas n n 
haz rland  yer mi, bu bilgilerin sakland  sunucular n (server) bulundu u yer mi, 
yoksa bu bilgilerin server’a gönderildi i ülke mi dikkate al nacakt r? Benzer sorun-
lar MÖHUK 34. madde kapsam nda “haks z fiilin sonuçlar n n ortaya ç kt  yer” 
aç s ndan da gündeme gelecektir. Ancak imdilik k smen i aret edilen bütün bu 
sorunlar ilgili kanun hükümlerinin, internet uygulamas  da dikkate al narak yorum-
lanmas  ile pekâlâ a labilecek niteliktedir. 367

365 Sait Güran vd., s. 35 vd.
366 Sait Güran vd., s. 35 vd.
367 MÖHÜK md. 35 ile “Ki ilik Haklar n n hlalinde Sorumluluk” genel haks z il kurallar -

n n yetersiz kalmas na kar l k internet gibi çe itli kitle ileti im araçlar  ile ki ilik haklar  
ihlali hallerini ele almaktad r.“MADDE 35 (1) Ki ilik haklar n n, bas n, radyo, televizyon 
gibi medya yoluyla, internet veya di er kitle ileti im araçlar  ile ihlalinden do an talep-
lere, zarar görenin seçimine göre; a) Zarar veren, zarar n bu ülkede meydana gelece-
ini bilecek durumda ise zarar görenin mutad meskeni hukuku, b) Zarar verenin i yeri 

veya mutad meskeninin bulundu u ülke hukuku veya c) Zarar veren, zarar n bu ülkede 
meydana gelece ini bilecek durumda ise zarar n meydana geldi i ülke hukuku, uygu-
lan r. (2) Ki ilik haklar n n ihlalinde cevap hakk , süreli yay nlarda, münhas ran bask n n 
yap ld  ya da program n yay nland  ülke hukukuna tabidir. (3) Maddenin birinci f k-
ras , ki isel verilerin i lenmesi veya ki isel veriler hakk nda bilgi alma hakk n n s n rlan-
d r lmas  yolu ile ki ili in ihlal edilmesinden do an taleplere de uygulan r.”
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VII. Bölüm 

Uygulamada Ortaya Çıkan 
Bazı Hukuki Sorunlar Hakkında Düşünceler

A. ALAN ADI (DOMAIN NAME)

Dü ününüz ki, uzun y llardan beri aile isminiz yahut i i kurarken buldu unuz il-
ginç bir isim olan ticari unvan n zla, tüketicilerden talep görerek pazarda bir üstün-
lük sa lam s n z ve bir “marka” olmu sunuz. Ürünlerinizin yan  s ra, ürünlerde kul-
land n z isim güven veriyor ve parasal bir edere sahip. Örne in Boyner, Vakko, 
Sana, Kurukahveci Mehmet Efendi, Arçelik, Omo, Teknosa yahut yurtd ndan 
Coca Cola, Colgate, Ford. 

nternette y llar önce isim organizasyonu ba lad nda birileri ç k p, sizin is-
minizi, unvan n z  alan ad  (domain name) olarak sat n al yor. Sonra size gele-
rek “ver bakal m paralar  yoksa ben de bu i i yapar m, mahvolursun” sözgelimi, 
“Ford veya Coca Cola ad ndaki sitemde kad n ve porno film pazarlar m” diyor. 
Nitekim geçti imiz y llarda birçok ünlü sanatç n n ismi bu ekilde pazarl k ko-
nusu yap lm , hatta çok bilinen bir eski milletvekilinin ad na aç lan sitede porno 
resimler sunulmu tur.

Bu durumda tan n r hale getirip, bir mal varl n z ve manevi parçan z olan, 
tescil ettirdi iniz veya ettirmedi iniz markan za ve ad n za ra men; “aman karde-
im, adam Amerika’da bilmem ne internet kurulu una ad m  tescil ettirmi ” diyerek 

e- antajc lara para vermek gerekir mi? Elbette ki, verilmemelidir… 

Çünkü gerek Türk hukuku ve gerekse Bat  hukuku bu türden e- antajlara izin 
vermemektedir. Uluslararas  geli melerden ba lay p nihayetinde Türk Hukuku aç -
s ndan durumu aç klayal m.
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Dünyada internet adresleri; IP (Internet Protocol) ismi verilen say sal adresler ile 
alan ad  (Domain Name) olarak adland r lan ve insanlara bir anlam ifade eden k -
saltmalardan meydana gelmektedir. Alan isimleri Amerika’da Ulusal Bilim Vakf ’n n 
(NSF) finansörlü ü ile çal an Network Solutions Inc. (NSI) taraf ndan tahsis edil-
mektedir. IP adresleri ise yine Amerika’da, 1997 y l ndan itibaren Internet Tahsisli 
Say lar Otoritesi (IANA) taraf ndan verilmektedir. Bu iki kurulu un yetki alanlar  Ku-
zey ve Güney Amerika, Sahra Afrika’s  ve Karayipler’dir. Avrupa’da ise bu i i RIPE 
yaparken, Asya-Pasifik bölgesinde APNIC yürütmektedir. Alan isimleri bir yandan 
.com, .org, .net gibi birinci derece alan isimlerinden (TLD), di er yandan ki ilerin 
sanal adresini olu turan ikinci derece alan isimlerinden (SLD) olu maktad r. Inter-
net Alan simleri Sistemi’nde (Domain Name System-DNS) NSI adl  kurulu , .com, 
.edu, .org ve .net alt ndaki tüm ikinci derece alan isimlerinin tahsisini yapmaktad r. 
1995 y l n n sonlar nda daha önce ücretsiz olan tahsis i lemine bu irket taraf n-
dan ücret konmu  ve uluslararas  internet toplumunun bundan duydu u rahats z-
l k üzerine DNS’ nin tekel yap s n n de i tirilmesi ve rekabetçi bir yap ya kavu tu-
rulmas  amac yla çal malar yap lm t r.

IANA’ n n giri imleri üzerine, 1996’da Avrupa’da; Internet Toplulu u (ISOC), In-
ternet Tahsisli Say lar Otoritesi (IANA), Uluslararas  Markalar Birli i (INTA), Dünya 
Fikri Mülkiyet Te kilat  (WIPO), Uluslararas  Telekomünikasyon Birli i’nin (ITU) bir 
araya gelerek olu turdu u Uluslararas  Ad-Hoc Komite (IAHC) global düzeyde 
kamuyu (herkesi) ilgilendiren, TLD tescili ile ilgili yeni bir sistem önerisinde bulun-
mu tur. Ad-Hoc Komite; Politika Dan ma Organ  (PAB), Politika zleme Komitesi 
(POC) ve Tahsis Makamlar  Konseyi (CORE) olmak üzere üç organ olu turmu ; 
ayr ca, gerek bu organlar n yap s  ve i leyi i gerekse hem organlar n tabi olaca  
kurallar hem de ülkelerde alan ismi tahsisi yapan kurumlar n izleyebilece i ilke-
leri bir Mutabakat Metni’nde (Jenerik Birinci Derece Alan simleri Mutabakat Metni-
gTLD-MoU) saptam t r. Bu Metin’de ayr ca, yeni tespit edilen TLD’ler ile SLD’ler 
aras nda ç kabilecek uyu mazl klar n çözümü konusunda WIPO bünyesinde olu -
turulacak bir tahkim ve arabuluculuk sistemine de at fta bulunulmu tur.368

Bugüne kadar de i ik ülkelerden birçok alan ismi tahsis kurumu CORE’a ba -
vurarak “gTLD-MoU” ilkelerini kabul etmi  ve CORE uygulamas n  benimsemi -
tir. Bu kurulu lardan 35’i Avrupa Birli i ülkelerinden, 24’ü ABD’den gelen alan ismi 
tahsis kurumlar d r. CORE halen yedi adet yeni TLD (.firm, .store, .web, .arts, .rec, 
.info, .nom). üzerinde çal maktad r.369

Bu çal malar n yan  s ra, ABD Ulusal Bilim Vakf ’n n NSI ile yapm  oldu u 
sözle me 1998 y l  içerisinde sona erdi inden, Amerika’da da DNS’ nin özel sek-
töre transferi hususunda çal malara h z verilmi ; TLD’lerin tespiti, yenilerinin ya-

368 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.

369 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.
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rat lmas , bunlar n SLD’ler ile ili kisi; aralar ndaki uyu mazl klar n çözümü aç s n-
dan 18.2.1998 tarihinde bir “Ye il Kitap (Green Paper)” haz rlanm t r.

Bugün üzerinde uzla lan husus, birinci derece alan isimlerinde (TLD), kamu 
yarar n n bulunmas  nedeni ile bu konunun uluslararas  bir sistem çerçevesinde 
düzenlenmesi; ikinci derece alan isimlerinde (SLD) ise yap sal sistem aç s ndan 
ülkelerin tercihleri do rultusunda hareket etmesidir. Internet DNS’ nin özel sektöre 
transferi hususunda bu iki çal ma aras nda baz  farklar vard r ve konu Dünyada 
halen tart lmaktad r. Alan isimleri kay t/tahsis kurumlar  kâr amac  gütmeyen tek 
bir kurum taraf ndan m  yoksa birbirleriyle rekabet eden kâr amaçl  bir grup irket 
taraf ndan m  bu i i yapacakt r. Internet DNS hiyerar ik bir yap dad r. En alt kade-
mede mü terileri için alan isimleri veren irketler olarak kay t kurumlar  vard r. On-
lar n üzerinde .com, .edu ve benzeri tüm ulusal birinci derece alan isimlerini veren 
gerçek kay t kurumlar  bulunmaktad r. Bunlar alan isimlerinin kayd n  yapan as l 
kurumlard r. Mevcut durumda, alan isimlerini NSI tahsis etmekte ve ayr ca .com, 
.edu ve .org kay tlar n  da kontrol etmektedir. Bu alan isimlerini isteyen herkes NSI’ 
ya ba vurmak zorundad r.370

Ye il Kitap ve CORE önerileri aras ndaki en önemli fark; DNS özel sektöre 
transfer edildikten sonra kay t kurumlar n  kimin ve hangi kurulu un kontrol ede-
ce idir. Ye il Kitap, bir kay t kurumunun kontrolünü birkaç tane kar amaçl  irkete 
b rakmay  önermektedir. Bu kontrol, halen .com, .edu ve .org alan isimleri için NSI 
elinde olan kontrol sistemine benzer ekilde yap lacakt r. Böylece, NSI ve di er ir-
ketler kendi kay t kurumlar  üzerinde do al tekel olacaklar ve mü terileri için kendi 
aralar nda rekabet edeceklerdir. CORE önerisi ise, tüm ferdi kay t kurumlar n  da 
içine alan e it kat l ml  kâr amac  gütmeyen bir kay t kurumunu olu turmaktad r. Bu 
öneri ile, .com, .edu ve .org gibi kay tlar  yapan NSI bundan vazgeçmek zorunda 
kalacak (bu kay tlar yeni olu turulan sistemin içinde yer alacak) ve NSI bir kay t 
kurumu olarak kay t i lemini kontrol üstünlü ünden vazgeçerek di er bütün kay t 
kurumlar  ile (yakla k 100 adet) rekabet edecektir. CORE grubuna göre, kay t i -
lemi daha çok idari bir i lem oldu undan ve mü teriler için bir katma de er ya-
ratmad ndan kay t yap lmas  a amas nda rekabete gerek yoktur. CORE’a göre 
.com, .firm gibi tüm birinci derece alan isimlerinin kontrolünü yapacak olan tahsis 
kurumu POC taraf ndan idare edilecektir.

Görüldü ü üzere Avrupa’da olu turulan Ad-Hoc Komite ile Amerikan “Ye il Kitap” 
önerisi aras nda farklar bulunmaktad r. Avrupa Birli i 1998’de ABD önerisini Sadece 
ABD yarg  sistemine yer vermesi, uyu mazl klar n çözümünde WIPO’ya at fta bulun-
mamas  ve Uluslararas  Ad-Hoc Komite’den bahsetmemesi nedeni ile ele tirmi tir.371

370 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.

371 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.
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Türkiye’de birinci ve ikinci derece alan isimlerinin yönetimi ve koordinasyonu 
1993 y l ndan itibaren ODTÜ içindeki DNS grubu taraf ndan sürdürülmektedir. Bu 
iki derecenin alt ndaki alan isimlerinin yönetimi kurumlar n kendi sorumlulu u için-
dedir. Örne in, DPT ebekesini kullanan elemanlar n aç k a  alan isimleri DPT ta-
raf ndan kurum içi düzenleme ile tahsis edilmektedir. Alan isimleri kay tlar nda pek 
çok ülkede uygulanan “ilk gelen ilk al r” yönteminin büyük sak ncalar yaratmas n-
dan dolay , ODTÜ bu i lem s ras nda olu abilecek baz  idari ve teknik problemleri 
ortadan kald rmak amac yla “kay t kurallar ” belirlemi  ve internette aç k ortamda 
kamuoyuna sunmu tur.

Buna göre, ODTÜ alan isimlerinin belirlenmesinde özetle a a daki temel ku-
rallar  gözetmektedir.

- Alan ismi taleplerini, ba ka kurumlar n isimlerinin al nmamas  aç s ndan ince-
lenmektedir (kontrol edilebilece i ölçüde);

- Ayn  alan ismi daha önce al nm  ise, ortaya ç kan sorun taraflar aras nda çö-
zülmektedir;

- Bu nedenle aç lacak davalarda muhatab n ismi ilk talep eden taraf oldu u ve 
mahkeme karar  ile kan tlan p, de i iklik talep edilmesi halinde ODTÜ buna uy-
gun düzeltmeyi yapmaktad r,

- Kurumlar n sadece kendi ticari isimleri veya tescilli markalar  ile do rudan il-
gili isimi kay t ettirebilece i, jenerik alan isimlerinin verilmeyece i belirtilmek-
tedir;

- Alan isimlerine ait her türlü bilgi gizli olmay p kamuoyuna aç k olacakt r; 

- Mevcut bir alan isminin yanl l kla bir ba ka kuruma verilmi  olmas  halinde bu 
yanl l k farkedildi i anda yeniden ilk sahibine iade edilecektir.372 

Yukar da söz konusu edilen düzenlemeler mevcut olmas na ra men; dünyada 
oldu u gibi ülkemizde de alan isimleri kay t sisteminde kendili inden olu an ve ya-
sal temeli olmayan bir yap  mevcuttur.373 

Domain name konusunda ba ta verdi imiz kötü niyetli ki ilerle ilgili örneklerde 
Türk hukukunun halen mevcut korumas  bize kolayl k sa lamaktad r.

Taraflar  tacir olmayan ya da ticari i  say lmayan hallerde; bir ki i sizin firma-
n z veya ürününüzün ad yla bir alan ismi al rsa BK 48 gere i onu engelleyebilir ve 
maddi zarar n z  tahsil edebilirsiniz.

372 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.

373 DTM, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ticaret Hukuk çal ma Grubu 
Raporu.
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Ticari i  veya taraflar  tacir olan hallerde; Türk Ticaret Kanunu 56. madde, çok 
aç k biçimde “haks z rekabet, aldat c  hareket ve iyi niyet kurallar na ayk r  ekil-
lerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullan m d r” demektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 57. maddesi’nde, özellikle kötü niyetle, haks z reka-
bet yaratan durumlar say l rken, bunlardan ikisi alan ad  (domain name) sorununa 
da k tutmaktad r. Maddenin dördüncü bendi; paye, ahadetname veya mükâfat 
almad  halde bunlara sahipmi çesine hareket ederek özel yetene i oldu u kan -
s n  uyand rmaya çal mak veya buna müsait olan yanl  unvan yahut mesleki 
adlar kullanmak eylemlerinin haks z rekabet oldu unu belirtmektedir.

Be inci bendinde ise, ba kas n n mallar , i  mahsulleri, faaliyet ve ticaret i -
letmesiyle benzerlikler meydana getirmeye çal mak veya buna uygun bulunan 
tedbirlere ba vurmak, özellikle ba kas n n hakl  olarak kulland  ad, unvan, 
marka, i aret gibi tan tma vas talar  ile benzerlik olu turacak ekilde ad, un-
van, marka, i aret gibi tan tma vas talar  kullanmak veyahut kar kl a mey-
dan veren mallar , durumu bilerek veya bilmeyerek, sat a arz etmek veya ahsi 
ihtiyaçtan ba ka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak eylemlerini hak-
s z rekabet olarak saym t r.

Onuncu f krada ise, rakipler hakk nda da geçerli olan kanun, tüzük (nizam-
name), mukavele yahut mesleki veya mahalli adetlerle tayin edilmi  bulunan 
i  hayat  artlar na riayet etmemek de haks z rekabet görülmektedir.

imdi bu kurallar alt nda domain name sorununa bakt m zda cevap ortaya 
ç kmaktad r.

Sizin tan n r hale getirdi iniz veya sizle beraber an lan isim veya markan z  ayn  
sektördeki rakip domain name olarak tescil ettirirse, yukar daki kurallara göre bu 
eylem bir haks z rekabet olu turdu undan Türk Ticaret Kanunu’ndaki haks z reka-
bet ile ilgili hükümler do rultusunda haks z rekabetin durdurulmas  için ihtiyati tedbir 
talebiyle dava aç labilir. Bu hükümlere göre, e er tescil edilip kulland  isim ki inin 
soyad  veya ad  gibi bir ki ilik hakk na dayanm yorsa, mahkemece ihtiyati tedbir 
karar  verilebilir. Bu karardan sonra sözkonusu adla site yay n  veya ürün ve mal 
sat  yap lamaz. Mahkemenin ihtiyati tedbir karar na uymamazl k edilemez

E er bu ismin kullan lmas  sebebiyle maddi veya manevi zarar do mu  ise, za-
rara u rayan bunu ispatlamak suretiyle, mahkemeden, davan n devam etti i sü-
redeki faiziyle birlikte tazminata hükmetmesini talep edebilir 

Ek olarak yukar da belirttildi i gibi; bu durdurma, önleme, maddi ve manevi taz-
minat davalar n n yan  s ra ikâyetçi olunarak, ceza davas  da aç labilir. Bu haks z 
rekabet i ini yapan kurulu , e-ticaret sahibi ve suç ortaklar , tüzel ki iyse yönetim 
kurulu üyeleri ve ortaklar Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, bir aydan bir 
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y la kadar hapis ve para cezas yla cezaland r l r. Bu konudaki kesinle mi  mah-
keme karar na ra men haks z rekabete devam edenler alt  aydan az olmamak 
üzere hapis ve para cezas yla cezaland r l r.

Öte yandan Markalara ili kin 556 say l  Kanun Hükmündeki Kararname’nin 
5., 9., 61. ve 62. maddelerine göre, bir ba kas n n tescilli markas n n ayn s n n 
veya benzerinin ayn  veya benzer mal ve hizmetler için veya ticari amaçla inter-
nette alan ad  olarak ba kalar  taraf ndan kullan lmas  marka hakk na tecavüz 
te kil eder. Yine an lan KHK’n n 7. maddesine göre, belli tür kelime ve i aretlerin 
marka olarak kullan lmas  haks z rekabete yol açabilece i için yasaklanm t r.374 
Buna ba l  olarak bu durumla kar la an bir marka sahibi 556 say l  KHK’n n 
62. maddesi gere i alan ad  tahsisinin kald r lmas n  isteyebilir ve buna yöne-
lik yukar da belirtti imiz hukuk ve ceza davalar n  açabilir. Amerika’da bir arap 
üreticisinin ad n  domain name olarak alan ki iye kar  aç lan bir davada Mah-
keme domain name sahiplerinin bu alan ad n  kullanmalar n  men etti ve tazmi-
nat ödenmesine 375karar verdi.

Ticari i letmelerin yan  s ra ki iler de isimlerinin korunmas n  isteyebilirler. Me-
deni Kanun’un 26. maddesi “ad n n kullan lmas  çeki meli olan ki i, hakk n n tespi-
tini dava edebilir, ad  haks z olarak kullan lan ki i buna son verilmesini; haks z kul-
lanan kusurlu ise ayr ca maddi zarar n n giderilmesini ve u rad  haks zl n niteli i 
gerektiriyorsa manevi tazminat ödenmesini isteyebilir” demektedir. Maddede aç kça 
aç labilecek davalar yaz ld ndan daha fazla aç klamaya girmeyip, bu davalar nda 
haks z domain namelere kar  kullan labilece ini belirtmekle yetiniyoruz.

Yok e er bu i i yapan yurt d nda ise bu prosedüre Devletler Hukuku kurallar  
uygulan r. Haks z fiilin yap ld  ve daha da önemlisi zarar n meydana geldi i yer 
olan Türk hukuku uygulan r. Ya dava Türkiye’de aç l r ve kazan ld ktan sonra yurt 
d nda tenfiz ettirilip, ilgiliye uygulan r. Yahut ilgilinin ülkesinde bu dava aç l r. Bi-
raz uzun sürer ama sonuçta mahkeme masraflar  dâhil tüm zarar kar lan r. Yani 
yapan n yan na kar kalmaz.

Yarg  d  çözüm olarak Dünya Fikri Haklar Örgütü olan WIPO’ya ba vurulma-
s n  da tavsiye edebiliriz. WIPO, bu alandaki uyu mazl klarda Uzla t rma, Tahkim 
ve Özel dari Usul (DRS) ad  verilen yarg  d  çözüm yollar n  kullanmaktad r. Uz-
la t rmaya taraflar kötü niyetli de ilse seçilen tarafs z arabulucu vas tas yla gidil-
mektedir. Tahkimde yine taraflar n iradesiyle hakem yolu ile uyu mazl n çözümü 
gerçekle mektedir. Taraflardan biri kötü niyetliyse ve uzla ma olana  yoksa bu 
durumda Dispute Resolution Service (DRS) ad  verilen bir yol taraflar n ikâyeti 
ile devreye girmektedir. Bu yolun devreye girmesi sonucu, kötü niyetle veya hak-

374 Tekin Memi , nternette Haks z Rekabet, stanbul Barosu nternet ve Hukuk Komisyonu, 
2002 nternet ve Hukuk Sempozyumu Bildirisi, s.15

375 Ali Osman Özdilek, s. 133 v.d.
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s z kullan lan ya da haks z olarak avantaj elde eden alan adlar  gerçek hak sahi-
bine devredilmektedir.376

B. LİNK VERME

Çok k sa olarak üzerinde duracak olursak; link açma veya siteden link verme 
hukukumuzda herhangi bir kural ile düzenlenmemi tir. Bizce düzenlenmesine de 
gerek yoktur. Çünkü internet ortam nda site kurmak veya bir yaz y  veya sanat ese-
rini internetten ula labilir k lmak sonrada bundan kimsenin haberi olmas n demek 
elbette ki gariptir. E er bir site kurulmu  veya bir sanat eseri veya bir yaz  inter-
nete koyulmu sa do al olarak bu bilinecektir. 

Link vermedeki önemli nokta; link verip ilgilinin veya ilgili yaz  ya da iir say-
fas n  açt ktan sonra sayfan n bir yerlerine site görüntünüzün, logonuzun veril-
mesi ya da link verilenin sayfas n n sizin logonuz alt ndaki sayfan n içinde aç l-
mas d r. Bu halde link verdi iniz ki inin yaratm  veya olu turmu  oldu u sayfa, 
eser veya veri taban  özelliklerini ta d ndan, bu durumda o veri taban  ve eseri 
kendi içeri iniz ile i lemi  veya bozmu  oluyorsunuz. Bu nedenle Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’ndaki yasaklar ile Türk Ceza Kanunu’ndaki veri bozmay  engel-
leyen 244. maddesi gündeme gelebilir. E er link verilen eser sahibinden izin al-
m  ve bu izinde belirtildi i ekilde link verilmi  veya sonradan izin verilmi  ise 
hukuken sorun yoktur.

Ancak izinsiz olarak sizin sayfan z içinde, sayfan z görünürken bir pencereyle 
link vermek ile adres gösterme yerine adeta adam n evine camdan girmi  gibi bir 
sonuç da yaratabilirsiniz. Bu durumda bu hukuka ayk r  eylemden Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu do rultusundan maddi ve manevi haklar  ihlal etti iniz için cezai 
ve hukuki yapt r mlarla kar  kar ya kalabilirsiniz.

Link verildi inde link verilen web sayfas n n sahiplerinin umuma aç k b rakt  
alana link verebilirsiniz. Yani kap  kitli ise kap n n önüne kadar gelmeniz hukuken 
uygundur. Ama kap y  k r p içeri giremezsiniz. Yani ifre ile veya di er yollarla gi-
rilebilen yerlerdeki fikir ve sanat eserleri ile veri tabanlar na ifre kullanmadan ve 
ilgilisinin iznini almadan girilebilecek ekilde link veremezsiniz. Aksi takdirde hu-
kuka ayk r  davranm  olunur.

Amerika’da yap lan bir yarg lama sonucu, Kilise Rehberi adl  bir el kitab na ula-
lmas  için üyelerine e-posta yollayan ve yay nland  web sitesinin adresini ve-

ren bir web sitesi sorumlular na buraya girildi inde bilgisayarlardaki RAM özelli i 
sebebiyle inceleme esnas nda bile bir geçici kopyalama olana  sunuldu undan 
bu eylem hukuka ayk r  kabul edilmi tir.377

376 Ali Osman Özdilek, s.144 v.d.
377 Ali Osman Özdilek, s.74 v.d.
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Link vermede oldu u gibi, çerçeve içine almada da hukuka ayk r l k söz konu-
sudur. Amerika’da Total News adl  online haber sa lay c s , aralar nda Washing-
ton Post, Time ve CNN’in de bulundu u alt  büyük medya kurulu unun ad n  kendi 
sitesine link olarak yerle tirmi tir. Bu linklerden biri örne in Washington Post t k-
land nda bu gazetenin içeri i Total News’in alan ad  ve reklamlar n n bulundu u 
çerçeve içinde görülüyordu. Total News’in ba kas na ait haberleri kendi ald  rek-
lamlar n bulundu u çerçeve içinde kullan c lara sunmas , bir haks z rekabet fiili 
olarak de erlendirilmi tir.378 

Buradan ba ka bir soruna geçelim. stemedi iniz ve bir tak m koruma önlemleri 
ald n z halde bunlar k r l p, özel veya mesleki bilgileriniz al nm sa daha öncede 
söyledi im gibi bu eylem cezaland r l r. Türk Ceza Kanunu’nun 244. maddesi’ne 
göre; bir bili im sisteminin i leyi ini engelleyen ve bozan ki i bir y ldan be  y la ka-
dar hapis ve bili im sistemindeki verileri bozan, yok eden, de i tiren veya eri il-
mez k lan, sisteme veri yerle tiren, var olan verileri ba ka bir yere gönderen ki i, 
alt  aydan üç y la kadar hapis cezas  al r. 

C. KİŞİSEL VERİLER

Günümüzde pazarlama tekniklerinin geli mesi sonucu her bir tüketicinin ter-
cihlerini belirleyen ki isel bilgilere ve verilere, mal ve hizmet üreten kurulu lar yük-
sek miktarlar ödemeye haz rd rlar. Telekomünikasyon mevzuat na bakt m zda 
ki isel bilgiler/veriler; tan mlanm  ya da do rudan veya dolayl  olarak, bir kimlik 
numaras  ya da fiziksel, psikolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kim-
li inin, sa l k, genetik, etnik, dini, ailevi ve siyasi bilgilerinin bir ya da birden fazla 
unsuruna dayanarak tan mlanabilen gerçek ve/veya tüzel ki ilere ili kin herhangi 
bir bilgiyi ifade etmektedir.379

Ancak ki isel bilgiler di er bir aç dan sahiplerinin özel ya amlar n n bir parças  
oldu undan bunlar n ba kalar n n eline geçmesi onlar n s rlar n n ortaya dökül-
mesidir. Uluslararas  sözle meler ve Anayasam z taraf ndan koruma alt na al n-
m  olan özel ya am n gizlili i ilkesi, Türk Ceza Kanunu’na da girmi tir. Türk Ceza 
Kanunu’nun134. maddesi’ne göre; özel hayat n gizlili ini ihlal eden veya özel ha-
yat na ili kin görüntü veya sesleri if a eden ki ilere alt  aydan üç y la kadar hapis 
cezas  verilir. Yine Türk Ceza Kanunu özel ya am d nda tutulabilecek baz  ki-
isel verileri de kapsamak üzere i i ansa b rakmam  ve özel ya am  ilgilendir-

sin veya ilgilendirmesin “ki isel verilerin kaydedilmesi, ele geçirilmesi, ba kas na 
verilmesi ve yay lmas n ” 135. madde ve devam ndaki maddelerde düzenlemi tir. 
135/1’e göre, hukuka ayk r  olarak ki isel verileri kaydeden kimseye alt  aydan üç 
y la kadar hapis cezas  verilir. Yine, 135. maddenin ikinci f kras  gere ince, sebebi 

378 Mustafa Topalo lu, Bili im Hukuku, Adana, 2005, s.153.
379 Ki isel veriler hakk nda daha geni  bilgi için bak n z Nilgün Ba alp, Ki isel Verilerin Ko-

runmas  ve Saklanmas , Ankara, 2004.
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ne olursa olsun ki ilerin siyasi, felsefi veya dini görü lerine, rki kökenlerine ili kin 
bilgilerin kayd  suçtur. Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre, hukuka ayk r  ola-
rak, ki isel verileri bir ba kas na veren, yayan veya ele geçiren ki i, bir y ldan dört 
y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. Türk Ceza Kanunu 137. maddede ki i-
sel verilerle ilgili suçlar n cezas n n yar  oran nda artt r lmas n  sa layan a rla t -
r c  haller; kamu görevlisi taraf ndan ve görevinin verdi i yetki kötüye kullan lmak 
suretiyle ve belli bir meslek ve sanat n sa lad  kolayl ktan yararlanmak suretiyle 
i lenme olarak say lm t r. 138. maddeye göre, irketlerin veya kamu görevlilerinin 
elindeki ki isel veri niteli indeki bilgilerin kanunlar n belirledi i sürelerin geçmi  ol-
mas na kar n sistem içinde yok etmekle yükümlü olan bu resmi veya özel görev-
lilere, bu bilgileri yok etme görevlerini yerine getirmediklerinde alt  aydan bir y la 
kadar hapis cezas  verilir. Ki isel verilerle ilgili suçlar n i lenmesi dolay s yla tüzel 
ki iler hakk nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bunlar n nternet Hukuku ile ilgisi ne diye dü ünülmemelidir. Mal ve hizmet üre-
ten irketlerin ki ilerin al veri  ve ki isel tercihleri ile ilgili bilgilere en fazla para öde-
dikleri kurulu lar internet irketleridir. nternet irketleri; bir yanda ki ilerin internette 
yapt klar  al veri  nedeniyle di er yanda ise internette yapt klar  sörfler sonucu ilgi 
alanlar , ma azalar ve ürünler gibi konular hakk nda tüm kullan c lara ait bilgilere 
sahiptir. nternet servis sa lay c lar öte yandan mevzuat gere i internet üzerindeki 
ziyaret edilen web siteleri bilgileri, e-mail haberle meleri gibi trafik bilgilerini belirli 
süreler saklamak zorunda olduklar ndan bu bilgileri kolayca paraya çevirebilirler 
ya da kötü niyetle kullanabilirler. Tabii ki bu kötü i leri irketlerde çal an baz  kötü 
niyetli personel de yapabilir. nternet de bir bili im sistemine dahil oldu undan ve 
ki ilerin bili im sistemlerine ula abildi inden akl m za Türk Ceza Kanunu’nun 132. 
maddesi’ndeki haberle menin gizlili inin ihlali ve 244. maddesi’ndeki bili im siste-
mindeki verileri ba ka yere gönderme suçu dahi akla gelebilir. Özellikle 132. mad-
dedeki düzenleme sonucu internet ortam  ve di er bili im sistemleri dahil olmak 
üzere tüm biçimlerde ve yollarda haberle menin gizlili ini ihlal eden, bunlar n içe-
ri ini kaydeden, aç klayan ki iler suç i lemi  olurlar. Buradaki haberle me ibare-
sinden her tür haber, dü ünce ve bilgi aktar m  anla l r. Haberle me yaz  ile ola-
bilece i gibi resim, video ya da i aret dili olabilir. te bu haberle menin bilerek ve 
isteyerek kas tla ö renilmi  olmas  “gizlili i ihlal” suçunu gerçekle tirir. Maddedeki 
ikinci suç, haberle menin içeri ini kaydetmedir. Kaydetme, foto rafla, digital kop-
yalama ile veya video gibi çe itli yollarla olabilir.

Türk Ceza Kanunu’nun bu ana düzenlemelerine paralel olarak TBMM’de “Ki-
isel Verilerin Korunmas  Hakk nda Kanun Tasar s ” ile de özellikle ticari ve perso-

nel gereksinmeleri ile veri toplayanlar n bunlar  i lemesi ile daha geni  kapsaml  
kurallar n ve parmak izi, retina ya da yüz taramas  gibi biyometrik veri toplamaya 
yönelik düzenlemelerin getirilmesi beklenmektedir.

Tüm bu hukuki düzenlemeler internet servis sa lay c  irketleri önemli bir riskin 
içine sokmaktad r. Çünkü “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetki-
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lendirme Yönetmeli i”nin EK-A6 bölümü gere ince, bu gibi irketler her bir kulla-
n c  için, kullan c  taraf ndan sisteme ba l  kal nan süre, trafik miktar  ve trafik yolu 
bilgilerini en az 6 (alt ) ay süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür. “Telekomüni-
kasyon Sektöründe Ki isel Bilgilerin lenmesi ve Gizlili inin Korunmas  Hakk nda 
Yönetmelik”e göre trafik verisi; bir ebekede haberle menin iletimi veya faturalama 
amac yla i lenen her türlü veriyi ifade etmektedir. Teknik deyimiyle loglar  saklama 
olarak belirtilen bu zorunluluk Messenger ve e-mail haberle mesi ile web üzerin-
deki tüm sörfleri kapsamaktad r. 

nternet servis sa lay c lar n n, “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li -
kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin EK-A6 bölümü gere ince yerine getirmek zo-
runda oldu u bir ba ka yükümlülük, kullan c lar n n internet üzerindeki yetkisiz ve 
rahats z edici giri imlerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirleri almakt r. Yine 
servis sa lay c lar verece i hizmete ve sisteminde kullan lacak cihazlara, yetkisiz 
ki ilerin eri imi ve bozucu/de i tirici müdahalelerini önlemek amac yla gerekli ted-
birleri almakla yükümlüdür.

Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu ki isel veriler hakk nda 06.02.2004 tari-
hinde telekomünikasyon sektöründe ki isel bilgilerin i lenmesi ve gizlili inin korun-
mas n n güvence alt na al nmas na ili kin usul ve esaslar  belirleyen “Telekomüni-
kasyon Sektöründe Ki isel Bilgilerin lenmesi ve Gizlili inin Korunmas  Hakk nda 
Yönetmelik” ç karm t r. 

Yönetmeli in 6. ve 7. maddelerine göre, internet servis sa lay c s  i letmeciler 
verdikleri hizmetlerin güvenli ini sa lamak amac yla, hizmetin gerektirdi i hallerde 
ebekenin güvenli ine ili kin alacaklar  tüm gerekli teknik ve yap sal önlemleri Bilgi 

Teknolojileri ve leti im Kurumunun onay na sunar. letmecinin verdi i hizmetlerle 
ilgili olarak ebeke güvenli inin ihlaline ili kin, i letmeci taraf ndan al nan önlemle-
rin d nda ola anüstü bir risk söz konusu oldu unda i letmeci, riskler ve riskin gi-
derilme yollar  konusunda derhal abonelerini uyar r.

Yönetmeli in 8. maddesi’ne göre; yasalar n ve yarg  kararlar n n öngördü ü 
durumlar haricinde, haberle meye taraf olanlar n tamam n n izni olmaks z n, tele-
komünikasyonun üçüncü ah s taraf ndan dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanmas , 
kesilmesi veya gözetimi yasakt r. lgili trafik verilerinin ise i letmeci taraf ndan hiz-
met amaçlar  d nda kaydedilmesi, saklanmas  ve gözetimi yasakt r.

Ba ta da söyledi imiz gibi pazarlama aç s ndan ki isel bilgilerin i lenerek elde 
edilen sonuçlar do rultusunda do rudan bireylere ürün ve hizmet sat  nokta he-
defe at t r. Yönetmelik ki isel bilgilerin i lenmesini; otomatik olsun olmas n, top-
lama, kaydetme, haz rlama, yükleme, uyarlama, de i tirme, geri ça rma, dan ma, 
kullanma, aktarma yoluyla aç a vurma, yayma ya da bunlar n d nda eri ilebilir 
hale getirme, düzenleme, birle tirme, engelleme, silme gibi yollardan, ki isel bil-



Bili im Hukuku

275

giler üzerinden yürütülmekte olan herhangi bir i lem ya da i lemler bütünü olarak 
tan mlamaktad r. 9. ve 10. maddelere göre; telekomünikasyon hizmetlerini pazar-
lamak ya da katma de erli hizmetleri sa lamak amac yla, abone veya kullan c  ki-
isel bilgilerinin kullan lmas na izin verirse, i letmeci bu tür hizmetler ve pazarlama 

için gerekli kapsam ve sürede veriyi i leyebilir. Kullan c  ve aboneler, ki isel bilgile-
rinin i lenmesi için verdikleri izinleri her zaman geri alabilirler. nternet servis sa -
lay c s  i letmeci; abonenin veya kullan c n n onay n  almak ko uluyla, telekomü-
nikasyon hizmetlerinin pazarlanmas  ya da katma de erli hizmetlerin sa lanmas  
amac yla, i lenen ki isel bilgileri ve bu tür i lemin süresini abone ve kullan c lara 
bildirecektir. Trafik verilerinin i lenmesi yetkisi; i letmecinin yetkisi alt ndaki ki iler 
ile telekomünikasyon hizmetlerinin faturalama ve trafik idaresi, mü teri hizmetleri, 
yolsuzluk tespitleri, elektronik telekomünikasyon hizmetleri pazarlama veya katma 
de erli hizmet ile görevli ki ilere münhas rd r. Trafik verisi; araba lant , faturalama 
veya benzeri anla mazl klar  çözmek amac yla mahkeme veya uyu mazl  çöz-
mekle yetkili gerçek ve tüzel ki ilere bildirilebilir.

Yönetmelikte bir de yer verilerinin i lenmesi düzenlenmektedir. Yer verisi; ka-
muya aç k telekomünikasyon hizmeti kullan c s na ait bir telekomünikasyon ciha-
z n n co rafi konumunu belirleyen ebekede i lenen her türlü veriyi ifade eder. 
Abone ve kullan c larla ilgili yer verileri sadece abone ve kullan c lar n isimsizle ti-
rildi i veya katma de erli bir hizmetin sa lanmas  için gereken kapsam ve sürede 
abonelerin aksi ba vurular  olmad  hallerde i lenebilir. letmeciler, i lenecek yer 
verisi tipini, i lemenin amaç ve süresi ile bu bilgilerin üçüncü ah slara katma de-
erli hizmet sa lama amac yla gönderilip gönderilmeyece i hususlar nda, abone-

leri bilgilendirir. Aboneler, yer verilerinin i lenmemesi için her zaman ba vuru yapa-
bilirler. letmeciler kullan c  veya abonelere yer verilerinin i lenmesini geçici olarak 
reddetme olana n , basit bir yöntemle ve ücretsiz olarak, ebekeye her ba lant  
için sa larlar. Yer verilerinin i lenmesi yetkisi, ebeke ve/veya i letmecinin veya 
katma de erli hizmet sa layan üçüncü ki ilerin yetkisi alt ndaki ki ilere münhas r-
d r. Ancak bu yetki, telekomünikasyon hizmetinin sa lanmas  amac n n gerektir-
di i ölçüde yap lmal d r.

Yönetmeli in 18. maddesine göre; kötü niyetli veya rahats zl k verici aramala-
r n takibi amac yla, abone taraf ndan yap lan ba vuru üzerine, arayan abonenin 
kimli ini içeren bilgiler, bir y l süreyle saklanmal  ve ilgili mevzuata göre eri ilebi-
lir olmal d r. Kolluk güçleri, ambulans ve itfaiye hizmetleri dahil tüm acil aramalara 
ili kin ça r lara cevap verme amac yla; abonenin veya kullan c n n r zas  olmasa 
bile abonenin yer verisini ve kimli ini, kullan c n n ise yer verisini içeren bilgilere 
eri ilebilir olmal d r.

Yönetmeli in 20. maddesi’ne göre, internet servis sa lay c  (ISS) i letmeciler 
ki i müdahalesi olmadan çal an fakslar, elektronik posta, k sa mesaj gibi otoma-
tik arama sistemlerini, abonenin önceden izni olmadan siyasi propaganda ama-
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c yla kullanamazlar. Söz konusu otomatik arama sistemlerinin do rudan pazarlama 
amac yla kullan lmas  halinde kullan c lara gelen her bir mesaj  bundan sonras  için 
almay  reddetme hakk  ücretsiz ve kolay bir yolla sa lan r. Do rudan pazarlama 
amac yla gönderilen ve kimin ad na haberle me yap ld  hususunda göndericinin 
kimli ini saklayan veya al c n n bu ileti imin sonland r lmas  konusunda talepte bu-
lunaca  bir adres bulunmayan elektronik mektuplar n gönderilmesi abonenin bu 
yöndeki talebi halinde engellenir.

te bu düzenlemelere göre, internet yoluyla haklar  hukuka ayk r  giri imlere 
maruz kalan internet kullan c lar  öncelikle bu ki ilere ula mak amac yla Bilgi Tek-
nolojileri ve leti im Kurumuna ba vurarak onun arac l  ile ISS’lerden ilk bilgileri 
alabilir. Sonra da bu bilgiler neticesinde ISS aç s ndan hukuka ayk r  ve haklara 
sald r  eklindeki bu giri imlerin engellenmesi olana  varsa bunu ISS’den isteye-
bilir ve ISS duyars z kal rsa konuyu denetim kurulu u olan Bilgi Teknolojileri ve le-
ti im Kurumu’na ileterek ISS aç s ndan yapt r m uygulanmas n  isteyebilir.

nternet kullan c lar  mevzuat ve yetki belgelerinde yaz lan hususlara uy-
mayan internet hizmet irketlerini Kuruma ikayet edebilirler. Kurum bu ika-
yetleri inceleyerek gereken tedbirleri al r. Ayn  ekilde di er i letmeci internet hiz-
met irketleri de birbirini ikayet edebilir ve Kurum bunlar  da inceleyerek gereken 
tedbirleri al r. Bu ikayetler veya izin artlar n n sonradan irketlerce kaybedilmesi 
sonucu çe itli cezalar ve iznin iptali söz konusu olabilir. “Bilgi Teknolojileri ve leti im 
Kurumu Taraf ndan letmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar  le Di er Müey-
yide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmeli i”nin 10. maddesine göre Bilgi Teknolojileri 
ve leti im Kurumu, denetledi i internet hizmetleri veren irketlerin artlara uyma-
mas , Yönetmelik ve Kanunlarda belirtilen kurallara uymamas  hallerinde bir önceki 
y l cirosunun %1’ine kadar para cezas  verir. Yönetmeli in 21. maddesi gere ince, 
telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mevzuat  ve yetki bel-
gelerinde belirtilen artlara uygun olarak kamu hizmetinin gere i gibi yürü-
tülmemesi halinde idari para cezas na ili kin hükümler sakl  kalmak üzere, 
i letmeci önce kamu hizmetinin gere i gibi yürütülmesi ve gerekli tedbirle-
rin al nmas  için yaz l  olarak uyar l r. hlalin devam  ve kamu hizmetinin ge-
re i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde 
a r kusur olu turdu unun Kurul taraf ndan tespiti halinde i letmecinin yetki 
belgesi fesih/iptal edilir.

D. İNTERNET İLETİŞİMİNİN DEVLETÇE İZLENMESİ

nternet ilk kullan lmaya ba lad  zamanlarda suçlular n da i ine yarad . Çünkü 
1995’lerin teknolojisi ile Ülkemizde internet ileti imini izlemek mümkün de ildi. Bu 
yüzden sabit ve mobil telefonlar n dinlenmesi korkusuyla teröristler dahil tüm suç 
örgütleri ve gizli i ler çevirenler ileti imi internete kayd rd . Ancak neticede Ülke-
mizdeki suç mücadelesi yapan kurulu lar da gerekli teknolojiyi edindi ve böylece 
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belirlenmi  ki ilerin suça yönelik eylemlerinin önlenmesi amac yla interneti izle-
meye ald lar.380

leti imin izlenmesi ve denetlenebilmesi amac yla, yetkilerin kötüye kullan lmas n  
önlemek ve uluslararas  standartlara uygun olarak bu tedbirleri uygulamak üzere 
tüm ileti imin denetlenmesi tedbirlerinin tek bir merkezden yürütülmesi hedeflene-
rek, 5397 say l  Kanunla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun ek 7. maddesine 
eklenen hükümlerle Telekomünikasyon leti im Ba kanl  (T B) kurulmu tur. 

TBMM taraf ndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 Say l  nternet Orta-
m nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun ile içerik sa lay c , yer sa lay c , eri im sa -
lay c  ve toplu kullan m sa lay c lar n yükümlülük ve sorumluluklar  ile internet or-
tam nda i lenen belirli suçlarla içerik, yer ve eri im sa lay c lar  üzerinden müca-
deleye ili kin esas ve usûlleri düzenlenmi tir. Mezkur Kanun’la verilen görevlerin, 
Kurum bünyesinde bulunan Ba kanl kça, yani T B taraf ndan yerine getirilece i 10. 
madde ile hüküm alt na al nm t r. Söz konusu Kanun’da T B hizmetlerinin görev 
ve yetkilerinin kullan m n n ne ekilde olaca n n yönetmelikle düzenlenece i de 
hüküm alt na al nm t r.

Keza, 2803 say l  Jandarma Te kilat, Görev ve Yetkileri Kanununun Ek 5. mad-
desi, 4422 say l  Ç kar Amaçl  Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 2. maddesi, 
2937 say l  Devlet stihbarat Hizmetleri ve Millî stihbarat Te kilat  Kanununun 6. 
maddesi ile 5271 say l  Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi ile belirlenen 
çerçevede telekomünikasyon yoluyla yap lan ileti imin tespiti, dinlenmesi, sinyal 
bilgilerinin de erlendirilmesi ve kayda al nmas na ili kin usul ve esaslar n belirlen-
mesi için; “Telekomünikasyon Yoluyla Yap lan leti imin Tespiti, Dinlenmesi, 
Sinyal Bilgilerinin De erlendirilmesi ve Kayda Al nmas na Dair Usul ve Esas-
lar ile Telekomünikasyon leti im Ba kanl n n Kurulu , Görev ve Yetkileri 
Hakk nda Yönetmelik” ç kar lm t r.

Telekomünikasyon leti im Ba kanl , Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu 
bünyesinde do rudan Kurum Ba kan na ba l  olarak faaliyet gösterir. Ba kanl k, 
Telekomünikasyon leti im Ba kan  ile teknik uzman, hukukçu uzman ve idari uz-
mandan olu ur. Ba kanl kta, Millî stihbarat Te kilat , Emniyet Genel Müdürlü ü ve 
Jandarma Genel Komutanl n n ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Bu 

380 Günümüzde de yine benzer s k nt lar bulunmaktad r. Britanya polisi, internet üzerinden 
yap lan telefon görü melerinin istihbarat çal malar n  güçle tirdi ini ve her türlü suçun 
takibinde zorluk yaratt n  söylemi tir. Britanya çi leri Bakan  ise, ç kart lacak bir ya-
sayla hükümete internet üzerinden hizmet veren rmalar n ellerindeki verilerden fayda-
lanma hakk n n tan nmas n  sa lamaya yönelik haz rl klar  oldu unu ve haz rl klar n n 
Facebook, Bebo gibi sosyal internet a lar n  ve Skype gibi a lar  da içine alaca n  be-
lirtmi tir. Britanya polisi de halihaz rda cep telefonu irketlerinin ellerindeki verilerden ya-
rarlanabiliyor, görü me tra ini kontrol edebiliyor. Bkz. Taraf Gazetesi, 17 Ekim 2008.
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temsilciler Ba kanl ktaki görevleri esnas nda Ba kan n talimatlar na ve Ba kanl k 
taraf ndan belirlenen kurum içi düzenlemelere riayet eder. Ba kanl k, bu Yönet-
melik çerçevesinde yap lacak tespit, dinleme, sinyal bilgilerinin de erlendirilmesi 
ve kayda al nmas  faaliyetlerini olanakl  k lacak her türlü teknik alt yap n n, kamu 
kurum ve kurulu lar  ile kamu hizmeti veren kurulu lar ve i letmeciler taraf ndan 
kurulmas n  sa lamak, sa latmak, gerekli alt yap y  kurmayan i letmecilerin ce-
zaland r lmas  yönünde giri imde bulunmak görevini yapar. Ba kan, Bilgi Tekno-
lojileri ve leti im Kurumu Ba kan ’n n teklifi üzerine Ba bakan taraf ndan atan r. 
Ba kan, Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin sahip oldu u özlük haklar na sahip-
tir. Ba kan, Ba kanl n genel yönetiminden ve emri alt ndakilerin faaliyetlerinden 
dolay  do rudan Kurum Ba kan na kar  sorumludur.

Yönetmeli in 4. maddesi gere ince, haberle menin gizlili i esast r. Bu sebeple 
i bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller d nda hiç kimse, bir ba kas n n te-
lekomünikasyon yoluyla ileti imini tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini de-
erlendiremez ve kayda alamaz. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faali-

yetler çerçevesinde elde edilen kay tlar ve bilgiler, yukar da say lan ilgili kanunlarda 
belirtilen amaçlar ve usul d nda kullan lamaz. Elde edilen bilgi, belge ve kay tla-
r n saklanmas nda ve korunmas nda gizlilik esast r.

Normal olarak hâkim kararlar  ile ancak gecikmesinde sak nca bulunan hal-
lerde381 Emniyet Genel Müdürü veya stihbarat Dairesi Ba kan , Jandarma Ge-
nel Komutan  veya stihbarat Ba kan  yahut Milli stihbarat Te kilat  Müste ar  
veya Yard mc s  taraf ndan verilen yaz l  emirlerle; 2559 say l  Kanunun ek 7. 
maddesi’nin birinci f kras nda, 2803 say l  Kanunun 7. maddesinin (a) bendine 
ili kin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu tedbirleri almak üzere, 2937 
say l  Kanunun 4. maddesinde say lan görevlerin yerine getirilmesi amac yla te-
lekomünikasyon yoluyla yap lan ileti imin tespiti, dinlenmesi,382 sinyal bilgilerinin 
de erlendirilmesi ve kayda al nmas  süreci ba lar. Gecikmesinde sak nca bulu-
nan hâllerde; Millî stihbarat Te kilat  Müste ar  veya yard mc s , Emniyet Genel 
Müdürü veya stihbarat Dairesi Ba kan  ve Jandarma Genel Komutan  veya s-
tihbarat Ba kan  taraf ndan telekomünikasyon yoluyla yap lan ileti imin tespiti, 
dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de erlendirilmesi ve kayda al nmas  için verilen ya-
z l  emir, yirmidört saat içinde Yönetmeli in 26. maddesinin birinci f kras nda be-

381 Yönetmeli in 3. maddesine göre, gecikmesinde sak nca bulunan hal; derhal i lem 
yap lmad  takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmas  veya üpheli-
nin kaçmas  veya kimli inin saptanamamas  olas l n n ortaya ç kmas  halini ifade 
eder.

382 Yönetmeli in 3. maddesine göre; ileti imin dinlenmesi ve kayda al nmas ; telekomüni-
kasyon yoluyla gerçekle tirilmekte olan konu malar ile di er her türlü ileti imin uygun 
teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda al nmas na yönelik i lemleri ve ileti imin tespiti; ile-
ti imin içeri ine müdahale etmeden ileti im araçlar n n di er ileti im araçlar yla kurdu u 
ileti ime ili kin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yöne-
lik i lemleri ifade eder.
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lirtilen383 yetkili ve görevli hâkimin onay na sunulur. Hâkim, karar n  en geç yir-
midört saat içinde verir.

Yönetmeli in 9. maddesine göre; ileti imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin 
de erlendirilmesi ve kayda al nmas na dair hakim karar nda ve yetkili merciler ta-
raf ndan verilen yaz l  emirlerde;

a)  Hakk nda tedbir uygulanacak ki inin kimli i, ileti im arac n n türü, kulland  te-
lefon numaralar  veya ileti im ba lant s n  tespite imkân veren kodundan belir-
lenebilenler,

b)  Tedbirin türü, kapsam  ve süresi,
c)  Tedbire ba vurulmas n  gerektiren nedenler,

belirtilir.

Kararlar en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre ayn  usulle üçer ay  geçmeye-
cek ekilde en fazla üç defa uzat labilir. Ancak, terör örgütlerinin faaliyeti çerçe-
vesinde devam eden tehlikelere ili kin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim 
taraf ndan üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzat lma-
s na karar verilebilir.

Yönetmeli in 10. maddesi’ne göre; hakim kararlar  ve yaz l  emirler i letme-
cilere gönderilmez. Kararlar ile yap lan inceleme sonucunda bu Yönetmeli e uy-
gun oldu u tespit edilen yaz l  emirler, ilgili kurum görevlileri ve Ba kanl k çal -
anlar  arac l yla teknik uzman n nezaretinde yerine getirilir. 

11. maddeye göre; uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sak nca 
bulunan hallerde verilen yaz l  emir hakk nda hâkim taraf ndan aksine karar ve-
rilmesi ya da yaz l  emir hakk nda yirmidört saat içinde hâkim onay n n al na-
mamas  hallerinde, karar n veya yaz l  emrin uygulanmas na Ba kanl k tara-
f ndan derhâl son verilir. Dinlemenin içeri ine ili kin kay tlar Ba kan n ve ilgili 
kurumlar n en üst amirinin denetimi alt nda en geç on gün içinde yok edilir. Du-
rum 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 kaçakç l  ve insan ticareti (madde 
79., 80.), kasten öldürme (madde 81., 82., 83.), i kence (madde 94., 95.), cin-

383 Bu Yönetmeli in 26. maddesine göre; ileti imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de-
erlendirilmesi ve kayda al nmas  konular nda yetkili ve görevli hakim, ilgili kurumlar n 

talepte bulunan biriminin bulundu u yer itibar yla yetkili olan ve 5271 say l  Kanunun 
250nci maddesinin birinci f kras na göre kurulan a r ceza mahkemesinin üyesidir.
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sel sald r  (birinci f kra hariç, madde 102), çocuklar n cinsel istismar  (madde 
103.), uyu turucu veya uyar c  madde imal ve ticareti (madde 188), parada sah-
tecilik (madde 197), suç i lemek amac yla örgüt kurma (2., 7. ve 8. f kralar ha-
riç, madde 220.), fuhu  (madde 227., f kra 3.), ihaleye fesat kar t rma (madde 
235.), rü vet (madde 252.), suçtan kaynaklanan malvarl  de erlerini aklama 
(madde 282), silahl  örgüt (madde 314.) veya bu örgütlere silah sa lama (madde 
315), Devlet s rlar na kar  suçlar ve casusluk (madde 328., 329., 330., 331., 
333., 334., 335., 336., 337.) suçlar , Ate li Silahlar ve B çaklar ile Di er Aletler 
Hakk nda Kanun’da tan mlanan silah kaçakç l  (madde 12.) suçlar , Bankac -
l k Kanunu’nun 160. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü f kralar nda tan mla-
nan zimmet suçu, Kaçakç l kla Mücadele Kanunu’nda tan mlanan ve hapis ce-
zas n  gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat Varl klar n  Koruma Kanunu’nun 68. 
ve 74. maddelerinde tan mlanan suçlar dolay s yla yap lan soru turma ve ko-
vu turmada, suç i lendi ine ili kin kuvvetli üphe sebeplerinin varl  ve ba ka 
suretle delil elde edilmesi imkân n n bulunmamas  durumunda, hâkim veya ge-
cikmesinde sak nca bulunan hallerde Cumhuriyet savc s n n karar yla üpheli 
veya san n telekomünikasyon yoluyla ileti imi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda 
al nabilir ve sinyal bilgileri de erlendirilebilir. Cumhuriyet savc s , karar n  der-
hal hakimin onay na sunar ve hâkim, karar n  en geç yirmidört saat içinde ve-
rir. Sürenin dolmas  veya hâkim taraf ndan aksine karar verilmesi halinde tedbir 
Cumhuriyet savc s  taraf ndan derhâl kald r l r. üpheli veya san n tan kl ktan 
çekinebilecek ki ilerle aras ndaki ileti imi kayda al namaz. Kayda alma gerçek-
le tikten sonra bu durumun anla lmas  hâlinde, al nan kay tlar derhal yok edi-
lir. Tedbir karar  en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzat labilir. 
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde i lenen suçlarla ilgili olarak gerekli görül-
mesi halinde, hakim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defa-
lar uzat lmas na karar verebilir. Kararlar i letmecilere gönderilmez. Söz konusu 
kararlar ilgili kurum görevlileri ve Ba kanl k çal anlar  arac l yla teknik uzma-
n n nezaretinde yerine getirilir. lemin ba lad  ve bitirildi i tarih ve saat ile i -
lemi yapan n kimli i bir tutanakla saptan r. Uygulanan tedbirin sona ermesi, ka-
rar n uygulanmas  s ras nda üpheli hakk nda kovu turmaya yer olmad na 
dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sak nca bulunan hallerde Cumhuriyet 
savc s  taraf ndan verilen kararlar hakk nda, hakim taraf ndan aksine karar ve-
rilmesi halinde, tedbirin kald r ld  Cumhuriyet savc s  taraf ndan derhal Ba -
kanl a bildirilir. Cumhuriyet savc s  taraf ndan verilen karar, süresi içerisinde 
hakim taraf ndan onaylanarak Ba kanl a gönderilmemi  ise karar n uygulan-
mas na Ba kanl k taraf ndan derhal son verilir. Yap lan tespit veya dinlemeye 
ili kin kay tlar, 26. maddede belirtilen384 yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki 
Cumhuriyet savc s n n denetimi alt nda en geç on gün içinde yok edilerek du-
rum bir tutanakla tespit edilir.

384 Yönetmeli in 26. maddesine göre; ileti imin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de er-
lendirilmesi ve kayda al nmas  konular nda yetkili ve görevli hakim, 5271 say l  Kanun 
hükümlerine göre belirlenir.
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Yönetmeli in 27. maddesi gere ince; bu Yönetmelik hükümlerine göre yü-
rütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgiler, bu Yönetmeli in dayana n  
olu turan kanunlarda belirtilen amaç ve usul d nda kullan lamaz. Elde edilen 
bilgi, belge ve kay tlar n saklanmas nda ve korunmas nda gizlilik ilkesine riayet 
edilir. Bu f kra hükümlerine ayk r  hareket edenler hakk nda görev s ras nda veya 
görevden dolay  i lenmi  olsa bile savc larca do rudan soru turma yap l r. Bu 
dinleme tespit faaliyetleri için gerekli teknik altyap y  olu turmayan i letmeciler 
hakk nda, “Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu Taraf ndan letmecilere Uygula-
nacak dari Para Cezalar  ile Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik” 
kapsam nda gerekli i lemlerin ba lat lmas  hususu Ba kan taraf ndan Kuruma 
iletilir ve konu hakk nda talebi yapan ilgili kuruma bilgi verilir.





283

VIII. Bölüm 

İnternet ve Kişilik Hakları 

nsanlar n toplu ya amas  sonucu, bireysel istek ve arzular n n çat mas n  ön-
lemek için bir uzla ma-anla ma zemini aranm t r. Bu zemin “olmazsa olmazlar” 
üzerine in a edilmi tir. “Olmazsa olmaz” arzu ve gereksinimlerimiz “hak” ad n  al-
m , buna kar l k di er ki ilerin arzular na sayg l  olmak taraf m zdan kabul edilmi -
tir. Bunlar n çat mas n  önlemek için herkesin s n rlar  çizilmi tir. E er biri di erinin 
s n r n  a arsa bu, “Hukuk” kullan larak ve “Yarg ” sisteminde cezaland r lacakt r.

Bu arada ki ilerin s n rlar  içinde arzular n  gerçekle tirebilmeleri için, f rsat e it-
li i gereklidir. “Do all k” ya da “güçlü olan ya ar” kural  yan nda vah eti de getir-
di inden, toplu ya am gelene ince yumu at lm t r. nsanlar e it yap daki aileler 
içinde ve e it fiziksel güç ve kabiliyetlerle do mad klar ndan, toplumsal kurallar 
olan “Hukuk”, “Ahlak” ve “Din” güçlüleri engelleyici ve zay flar  koruyucu kurallar 
getirmi tir.

Daha teknik olarak ifade edersek; vücudu, organlar , hayat , dü ünceleri, onuru, 
sayg nl , s rlar , dini, ailesi, mallar  gibi ki inin sahip oldu u bütünün her bir par-
ças na “hak” ad  verilmi tir. Din ve ahlâk gibi, toplumsal düzeni olu turan “Hukuk” 
da, ki ilere ait bu haklar  korumaktad r.

Ülkemizde, hukuk kurallar n n ç Hukuk aç s ndan en üstünde yer alan Anayasa’n n 
12. maddesi, “herkes ki ili ine ba l , 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 yap l p, he-
pimizin haklar  korunmaktad r.

Anayasa’n n “ki inin haklar ” ba l kl  17. maddesi’ndeki “herkes, maddi ve ma-
nevi varl n  geli tirme hakk na sahiptir” düzenlemesini esas al rsak, öncelikle 
ki i haklar n , maddi ve manevi haklar diye ikiye ay rabiliriz.
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A. KİŞİLİK HAKLARI AYRIMI

1. Maddi Haklar

Maddi haklar ; bedensel haklar ve mülkiyet haklar  diye ay rarak iki ba l k al-
t nda inceleyece iz. sim ve resim kimi zaman maddi haklara konu olmakta iseler 
de, uygulamada ço unlukla manevi aç dan sald r ya u rad ndan manevi haklar 
ba l nda incelenecektir.

a. Bedensel Haklar

Anayasa, öncelikle ki inin ya ama hakk n  en temel hak olarak alm t r. Ki inin 
beden bütünlü üne dokunulamaz. Kimseye eziyet yap lamaz. Herkes ki i hürriye-
tine ve güvenli ine sahiptir. 

Bu hakk n sonucu olarak herkesin bedensel bütünlü ünü ve sa l n  koruma 
hakk  vard r. Bu haklara kitle ileti im araçlar nda yap lan yay nlar sebebiyle; za-
rar verilmi se, yay nc  ve sorumlular bu zarar  telafi etmek zorundad r. Yine ya-
y nc  ve sorumlular Türk Ceza Kanunu’na göre adam öldürme ve yaralamaya 
sebep olmu larsa bu suçun cezas n  çekmek zorundad rlar. Yine Medeni Kanun 
ve Borçlar Kanunu gere ince, bu bedensel zararlara ve ölümlere ili kin maddi 
ve manevi tazminat ödemek durumundad rlar. Özellikle Borçlar Kanunu’nu 47. 
maddesi fiziki varl n zarar görmesi durumunda tazminat sorumlulu unu dü-
zenlemi tir.

Yap lan bir yay n ile belli ki iler hedef gösterilmi se yay nc  da tedbirsizlik ve 
dikkatsizlikle adam öldürme veya yaralamadan yahut adam öldürmeye azmettir-
mekten yarg lan r. 

b. Mali Haklar

Ev, arazi gibi gayrimenkul veya televizyon, elbise, telefon ve araba gibi menkul 
mallar n za ili kin haklar n z d nda, ticari i letmeniz ve mesle iniz de Hukuk’un 
korumas  alt ndad r. 

nternette yap lan yay nla bir firman n mallar n n ya da markas n n boykotunu 
yapmak veya bir kurulu u sürekli kötüleyerek ona kredi verilmesine engel olmak 
mesleki ve ticari haklara yap lan sald r lard r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi’nden itibaren ve Borçlar Kanunu’nun 48. 
maddesi’nde haks z rekabet düzenlenmi tir. Önceki bölümde yer alan bu konuya 
geni çe yer verilmi tir.

nternet üzerinden bir web sitesinde veya e-mail ile, bir ki inin mesleki ya da 
bilimsel ki ilik hakk na a r ve yersiz ele tiriler yöneltmek, gerçek d  söylenti ve 
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suçlamalarla toplum içindeki ekonomik ve manevi yerini sarsmak, onun ticari var-
l na zarar vermektir. 

Ticari kurulu lar, irketler ve bankalar için de, gerçek d  olmas  kayd yla, “ba-
t yor, kara para akl yor, üretti i ürün dayan ks z” gibi nitelemeler hukuka ayk r d r.

nternette bilgi ve haber verme hakk  kapsam nda bir suçun i lendi ini, ahlâka 
yahut sa l a ayk r  bir üretim yap ld n , küçüklerin çal t r ld n  söylemek ise 
ki ilik haklar na ayk r  olmaz. 

Mülkiyet haklar ndan biri de fikir, sanat, müzik ve edebiyat eserlerine ili kin ya-
rat c n n, mali haklar  ondan devralan n ve kom u hak sahibi denilen yap mc , ic-
rac  ve yay nc lar n haklar d r. Fikir, sanat, müzik ve edebiyat eserleri; eser sahi-
binden izin al nmadan kopyalan r, ço alt l r, kamuya gösterilir, dinletilir, oynat l r, 
yay nlan r ve ticari amaçla kullan l r veya elde tutulursa, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’na göre, yap lan sald r n n durdurulmas  ve u ran lan maddi ve manevi 
zarar n tazmin edilmesi istenilebilir. 

2. Manevi Haklar 

Manevi haklar dedi imizde, Anayasa’daki manevi varl n  geli tirme özgür-
lü ü, din ve vicdan özgürlü ü, haberle me özgürlü ü, özel ya am n gizlili i akla 
gelmektedir. 

Bu haklar ba kalar n n sald r lar na kar  oldu u gibi, ki ilerin bizzat kendilerin-
den kaynaklanan vazgeçmelere kar  korunmu tur. Medeni Kanun’un 23. mad-
desi, “kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onlar  hukuka ya da ahlaka 
ayk r  olarak s n rlayamaz” demektedir.

Ancak uygulamada manevi haklara ileti im araçlar yla gelen sald r lar ço un-
lukla, isim, resim, onur ve sayg nl k ile özel hayat n gizlili ine kar  yap lmaktad r. 
Bu sebeple incelememizi bu ba l klar alt nda yo unla t r yoruz.

a. İsim

sim ya da ad, ki i haklar n n konusuna girer. sim ki inin toplumsal ili kilerin-
den kaynaklanan bir de erdir. Medeni Kanun’un 26. maddesinin 2. f kras  “ad  hak-
s z olarak kullan lan ki i buna son verilmesini; haks z kullanan kusurlu ise ayr ca 
maddi zarar n giderilmesini ve u rad  haks zl n niteli i gerektiriyorsa manevi 
tazminat ödenmesini isteyebilir” demektedir. 

Sadece gerçek anlamdaki isim de il, ki iyi ve ailesini toplum içinde tan tmaya 
yarayan öz ad, göbek ad , lakap, takma isim (müstear), unvan, ün, simgeler, arma, 
rozet gibi de erler de ki i haklar ndand r.
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E er bir ki inin ismini gerçek d  bir internet içeri inde kullan rsak, onun ki i-
lik haklar ndan manevi de erlerine zarar vermi  oluruz. Bunun gibi bir yay ndan 
dolay  haberde ad  geçen, i ini kaybetmi  veya ismin yanl  kullan lmas  sonucu 
bir ticari kurulu  kredisini ya da mü terilerini kaybetmi  olabilir. Bu durumlarda ilgili 
maddi tazminat davalar  açabilir. “A” adl  irketin naylon fatura ile yakaland n  ya 
da ihaleyi siyasi ba lant lar  sonucu haks z olarak ald n  söyleyen haberde ace-
leden veya yanl l kla “B” adl  kurulu  suçlu gibi tan t labilir. Bu takdirde “B” adl  
kurulu un ki ilik haklar  ihlal edilmi  olur. 

sim veya ilgili tan tma i aretlerinin ticari amaçla internet yay nlar nda izinsiz kul-
lan m  da hukuka ayk r d r. simle ilgili baz  manevi haklar da Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda bulunmaktad r. Bir fikir, sanat, edebiyat veya müzik eseri üretmeniz 
veya üretimine katk da bulunman z halinde bu eser sizinle özde le mi tir. Ancak, 
baz  kötü niyetli ki iler, bireysel ya da toplu eserlerde sizin ad n z  yok ederler veya 
kendilerine yahut ba kas na mal ederlerse haklar n za tecavüz edilir. Sizin henüz 
yay nlanmam  bir eserinizi izinsiz yay nlarlarsa gene sald r da bulunmu  olurlar. 

te Kanun, eserlerle ilgili olarak, isim ve di er manevi haklara sald r lar için sald -
r n n durdurulmas , manevi tazminat ve ceza davalar  aç labilece ini düzenleye-
rek bunlar  korumu tur. 

b. Resim

Resim, bir kimseyi ba kalar  için tan n r k lan her çe it görünümdür. Foto raf, 
tablo, karikatür, heykel, görüntü resim olarak kabul edilir. Foto raf ve film kay tlar  
d nda, f rça, kalem ya da farkl  malzemelerle yap lanlar ile bilgisayar çizimleri ki-
ilik hakk na sald r ya konu veya araç olur.385

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunlar  resim 
üzerindeki koruma sa layan kurallar  içermektedir. Ki inin izni olmayan durumlarda, 
resminin ya da resmini içeren görüntüsünün çekilmesi, yap lmas , bas lmas , ço-
alt lmas , da t lmas  ve sergilenmesi de hukuka ayk r d r.

nternete koymadan önce ilgiliden izin al nmas na ra men de baz  durumlar 
sald r  olu turabilir. E er sitelerde; bir tak m eklemelerle, yaz larla ya da bilgisa-
yar teknikleri ile, o ki iye deli, suçlu, özürlü, hasta, hor görülen ki i nitelemeleri ya-
p l rsa, yahut böyle tan nan bir ki i yerine sizin resminiz koyulursa manevi haklar 
çi nenmi  olur.

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda resimle ilgili özel düzenleme bulunma-
makla beraber, resim ki ilik haklar ndan biri oldu undan, bu kapsamda sald r lara 
kar  korunur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ise resimle ilgili özel düzenle-
meler vard r. Kanun’un 86. maddesi’ne göre; resim ve portreler sahibi veya mi-

385 Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Ki iler, stanbul, 1995, s.137
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rasç lar n n izni olmadan, sahibinin ölümünden on y l geçmeden te hir edilemez 
ve kamuya sunulamazlar. Ülkenin siyasi ve sosyal hayat nda yer alan kimselerin 
resimleri, kat ld klar  resmi tören ve genel toplant lar, günlük olaylarla s n rl  olarak 
gazete, radyo ve film (televizyon vb.) haberleri için ki inin izni al nmadan kullan -
labilir. Bunlara internetteki yay nlar  da dahil edebiliriz.

Bu kurala göre, e er tan nm  bir sanatç n n ya da herhangi bir ki inin resmini 
haber de il de reklâm amac  ile kullan rsan z manevi hakk n yan  s ra malvarl  
ile ilgili hakka da zarar vermi  olursunuz. Yarg tay bir karar nda, bir ana-o ulun 
An tkabir’deki yas tutan kad n heykelleri önündeki foto raf n  onlardan izin almak-
s z n reklâmlarda kullan lmas n  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 86. madde ve Borç-
lar Kanunu 49. madde hükümlerine ayk r  bulmu  ve tazminat ödenmesine hük-
metmi tir386. Yine Yarg tay Hukuk Genel Kurulu bir ba ka karar nda ise; “A” Partisi 
belediye ba kan aday , rakip bir partinin ilçe ba kan yard mc s n  eczanesinde zi-
yaret ederken resim çektirmi  ve bu resmi seçim bro üründe kullanm , rakip parti 
ilçe ba kan yard mc s n n açt  davada, kendi siyasi reklâm n  yapmak için bu re-
sim kullan ld ndan ve davac  rakip siyasi partinin mensubu oldu undan izin al n-
madan resminin yay nlanmas  ki ilik haklar n  ihlal eder denmektedir387. Yine bir ki-
inin di er ki ilerden gizledi i duvarlarla çevrili evinde ya da yatak odas ndaki özel 

hayat n  yahut ticari bir s rr n  da gizlice resim kullanarak aç klamak, maddi ve ma-
nevi haklara resim yolu ile zarar vermektir.

Ancak topluma mal olmu  ya da mal olmam  ki ilerin resmi, bir haber çer-
çevesinde kullan l yorsa bu sefer ki i hakk  sona erip, haber verme ya da dü ün-
ceyi aç klama hakk  ba lar. Ve yay n hukuka uygun olur. Yarg tay bir ba ka kara-
r yla; evlilik resimlerinin kendisinden izin almadan yay nlanmas  üzerine, davac n n 
Türkiye’de güzellik kraliçesi yar mas na kat lm  ve üçüncü güzel seçilmi  olmas  
itibar yla “topluma mal olmu  ki i” konumunu esas alarak, böyle haber de eri olan 
bir olay n medyada verilmesinde hukuka uygunluk oldu unu belirtmi tir388. 

Kamu düzeni ve güvenli ini sa lamak ve suçlular n yakalanmas  amac yla re-
sim çekilebilir, yay nlanabilir. Burada hukuka ayk r l k yoktur. 

Yine haber veya ele tiri amac yla internet içeri inde; sokakta kavga edenlerin, 
çevreyi kirletenlerin, bir suç i leyenlerin, i yerlerine gösteri esnas nda zarar veren-
lerin, trafik kurallar n  çi neyenlerin, haks z kazanç elde edenlerin resmi ya da gö-
rüntüsü yay nlanabilir. Ama bu i i yapan yerine hiç ilgisiz birinin resmini yay nlar-
san z, hukuka ayk r  olur.

Ki ilerin kat ld klar  törenler ve toplant lar hakk nda, özel ve s n rlanm  olma-
mak kayd yla, resim ve görüntü haber amac yla yay nlanabilir. Yahut belirli bir man-

386 Yarg tay H.G.K. 3.10.1990. E. 1990/4-275 K. 1990/459.
387 Yarg tay H.G.K. 17.10.2001, E. 2001/4-296 K. 2001/ 742.
388 Yarg tay 4. H.D. 11.09.2002, E. 2002/4868 K. 2002/9119.
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zara, bina, meydan ya da ev resmi çekilirken, görüntüsü al n rken genel görünüm 
içinde ve ikinci planda kalmak kayd  ile baz  ki ilerin resmi yay nlanabilir. Bu halde 
özel bir sald r  amac  yoksa yay n hukuka uygundur.

c. Onur ve Saygınlık

nternet gazetecili i eklinde, bir e-mail zinciri ile veya ki isel web sitelerinde 
sesli ya da görüntülü olarak; gerçekd  haberlerle, as ls z suçlama ve iftiralarla, 
sövme veya belli bir olay  esas al p hakaret yoluyla, a a lay c  fotomontajla ve 
karikatürle, küçük dü ürücü ele tiri ve yorumlarla, görüntüdeki el- kol hareketleri 
ve mimiklerle onur ve sayg nl a sald r labilir.

Bu ekilde üçüncü ki ilere sunulan içeri in küçük dü ürücü, a a lay c  ya da 
hakaretamiz olup olmad , ki ilerin toplumsal statüleri, niyetleri, zaman, o anki ge-
lenekler gibi kriterler esas al narak belirlenir. 

Gerek tek tek insanlar, gerekse bunlar n bir araya gelerek olu turduklar  tüzel 
ki iler olan irketler, dernekler ve partiler de onur ve sayg nl a sahiptirler. Bu onur 
ve sayg nl a kar  yap lacak kötüleme ve a a lamalar gerçek ya da tüzel ki i-
nin manevi dünyas nda zararlara yol açar. Ki i ya da kurulu un bir örümcek a  
gibi y llarca sab rla, özenle, titizlikle u ra arak olu turdu u manevi ki ili i birden 
sars l r. Ki i ise saç  dökülür, kalp krizi geçirir, ülser olur, soka a ç kamaz, dostlar  
terk eder, i  hayat  bozulur, mü teriler gelmez, irketse ürünü kimse taraf ndan sa-
t n al nmaz, dernekse kimse u ramaz, partiyse oy verilmez . Neticede bir insansa 
kendini kötü hisseder, kurulu sa zarara u rar veya imaj  zedelenir. te internette 
yay nlanan veya yollanan içeriklerin bu zarar  do urmas  sonucu, içeri i sa layan-
lar ki i ve kurulu lar n zararlar n  tazmin etmek ve bu bir hakaret suçu ise ceza-
s n  çekmek durumunda olurlar. 

d. Özel Hayatın Gizliliği

Yay nc l kla ile ki ilerin haklar  kar  kar ya geldi inde en çok sorun ç kan alan 
özel hayat ve s r dünyas d r.

nsan Haklar  Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesinde, ki ilerin gizli alan-
lar na sayg  gösterilmesi düzenlenmi tir. Anayasa’m z da 20. maddesi’nde “her-
kes özel hayat na ve aile hayat na sayg  gösterilmesini isteme hakk na sa-
hiptir. Özel hayat n ve aile hayat n n gizlili ine dokunulamaz ” denmektedir. 
Özel hayat n gerçekle me alan  olan konut dokunulmazl  da önemli bir yasak 
aland r. Bunun yan  s ra haberle menin gizlili i özel hayat  koruyan bir sigortad r. 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve özellikle Türk 
Ceza Kanunu’nun 134. maddesi gibi hukuk kurallar  ile özel hayat n gizlili i ko-
ruma alt na al nm t r.
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Ki inin özel ya am , “kamuya aç k alan” ve “s r alan ” olarak ikiye ayr labilir. 

Kamuya aç k alanda ki i özel hayat n  ya arken bunu gizleme gere ini duyma-
maktad r. Fakat bu alan içerik sa layanlar n rahatl kla müdahale edebilece i bir alan 
de ildir. Bu alana çok s n rl  olarak müdahale edilebilir. Bu alan ile ilgili olarak; ki inin 
al veri e ç kmas n , çocu u ile maça gitmesini, sinemaya gitmesini, lokantada yemek 
yemesini, dostlar yla bir çay bahçesinde veya gece barda bir eyler içmesini, oturdu u 
sitede denize veya havuza girmesini örnek verebiliriz. Bu alandaki faaliyetler ve davra-
n lar sürekli olarak izlenemez ve üçüncü ki ilere aktar lamaz. zlendi i zaman ilgili ki i 
rahats z ediliyorsa, yahut izni al nmadan kaydedilip, aktar l yorsa hukuka ayk r  olur.

Ancak bu kural n istisnalar  vard r. Yay nc l k aç s ndan bu istisna, ki inin davra-
n lar n n haber de eri ta mas  veya izninin bulunmas  halinde mümkündür. Yar-
g tay kimi zaman ünlü ki iler hakk nda bu ki ilere “kamunun ilgisi” vard r veya bu 
ki iler “topluma mal olmu  ki iler”dir gibi nitelendirmeler kullanarak haklar ndaki 
özel ya amla ilgili, yay nlanmas nda hiçbir kamu yarar  olmayan haberleri hukuka 
uygun kabul ediyordu. Ama imdi Türk Ceza Kanunu 134. madde, yukar da aç k-
lad m z gibi, özel hayat  tamam yla koruma alt na ald ndan bu türden yakla-

mlar da yersiz hale gelmi tir. Fakat ki i, gazetecileri davet ediyorsa, foto raf  çe-
kilirken el sallay p, gülümsüyorsa “izin verilmesi hali” vard r. Ancak burada verilen 
izin kadar yay n yap lmas  söz konusudur. Bir kere izin verdi diye bu ki iyi sürekli 
izlemek onun özel hayat n  ya amas na engel olur ve hukuka ayk r  dü er.

Özel ya ama internet gazetecili inin müdahale edebilece i bir di er alan da, 
yay na konu olan ki inin hukuka ayk r  davran larda bulunmas d r. Medya men-
suplar  bu tür olaylarla kar la t klar nda e er kamu yarar  varsa haber ve ele tiri 
amac yla bunlar  yay nlayabilirler. 

Ki inin s r alan  ise, di er ki ilerin bilgileri d nda tutulan aland r. Aile hayat , 
özel dostluklar, ikili ili kiler, duygusal ve cinsel ya ant  bu alana girer. Aile, duygu-
sal ve cinsel alan ve bu alanda yer alan malzemelerin gizlili ine her türlü müda-
hale hukuka ayk r d r. Aile, cinsellik ya da duygusal ili ki taraflar ndan birinin “bana 
unu yapt , böyle davrand ” eklindeki ikayeti istisnad r.

Ki i bu alanda ya anan olaylar  yaz lmamak kayd yla bas n mensuplar na an-
latabilir. Veya bir kaç dostla bu alan  beraber ya ayabilir. Bu ki ilerin de kendilerine 
anlat lan yahut ahit olduklar  olaylar  üçüncü ki ilere aktarmalar  yasaklanm t r. 
Yine bas n ve yay n organlar  çal anlar  bir ba ka olay  ara t r rken tesadüfen özel 
hayat ile ilgili bilgilere ula abilirler. Ya da kimliklerini gizleyerek bu bilgileri ele geçi-
rebilirler. Hangi yolla olursa olsun elde edilmi  bulunan bu bilgilerin “hukuka ayk r  
bir olay n duyurulmas ” amaçlar  d nda yay nlanmas  yasakt r.

Ki i haklar ndan özel ya ama giren bir ba ka bölüm de, konu malar , yaz -
lar , mektuplar  ve an lar d r. Yarg  kararlar na göre, mektup, an  ve s rlar mut-
lak nitelik ta yan sübjektif haklard r. Bunlar n, yazan n izni olmadan yay nlan-
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mas  ki ilik haklar na sald r  olu turur.389 Medeni Kanun’da bu tip ki ilik haklar  
ile ilgili olarak aç k bir düzenleme bulunmamakla beraber, Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu 85. maddede gerekli kural bulunmaktad r. Buna göre, eser niteli-
inde bulunmasa bile mektuplar, an lar ya da bunlara benzer yaz lar yazanlar n 

veya mirasç lar n n izni olmad kça veya ölümünden itibaren on y l geçmedikçe 
yay nlanamaz. Mektuplar hakk nda yay nlanabilmeleri için ayr ca mektubu gön-
deren ki inin, ölmü se yak nlar n n izni gerekir. Bunun da koruma süresi on y l-
d r. Yay nc lar n bu kurallara uymamas  halinde ilgililer tazminat davas  açabilir-
ler. Ek olarak, ilgililerin ikâyeti üzerine savc l kça aç labilecek davada internetteki 
bu aç klamay  yapan Türk Ceza Kanunu’nun “haberle menin gizlili i” hükümle-
rine göre yarg lan r. 

B. İNTERNET YAYINLARINDA KİŞİLİK HAKLARI AÇISINDAN HUKUKA 
AYKIRILIK ŞARTLARI 

Medeni Kanun’un 24. maddesi’nde “hukuka ayk r  olarak ki ilik hakk na sal-
d r ”, Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi’nde “haks z bir surette di er kimseye 
bir zarar ika eden” eklindeki ifadelerden ç kan anlama göre; yap lan her yay n 
veya içerikteki tüm aç klamalar de il, sadece hukuka ayk r  olan sald r lar tazmi-
nat  gerektirir. Bu maddeler ve bunlar n mahkeme uygulamalar ndan hangi ya-
y nlar n hukuka ayk r  oldu u konusunda kesinlik bulunmaktad r. Bu artlar çe itli 
biçimlerde grupland r labilmektedir. Bazen de hukuka uygunluk artlar  olarak ad-
land r lmaktad r. Biz ise kolay anla lmas  ve hepsinin ayn  ba l k alt nda incelen-
mesi için a a daki grupland rmay  yapt k. E er bir yay n a a daki artlar  ta -
yorsa hukuka ayk r  olur. Bu durumda yay nc  tazminat, karar n yay n  ve hapis 
cezalar yla kar la r.

1. Yayının İçeriği ile İlgili Şartlar

a. Kamu Yararı Bulunmamalıdır. 

Anayasan n 13. maddesi, ki inin maddi ve manevi varl  ile di er hak ve öz-
gürlüklerin “özlerine dokunulmaks z n” Anayasa’da belirtilen Devletin ve Milletin bö-
lünmez bütünlü ünü, demokratik ve laik Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlükleri ko-
ruma ve sava , s k yönetim, seferberlik ve ola anüstü hallerde s n rlanabilece ini 
kabul etmi tir. Anayasa 1999 ve 2001’de de i tirilmeden önce “kamu yarar ” kav-
ram  Anayasal s n rlama sebeplerinden biri olarak say l yordu. Ancak bu kavram 
bu tarihlerdeki de i iklikle Anayasa’dan ç kart lm t r. Bu nedenle “kamu yarar n n 
bulunmamas ” adl  hukuka ayk r l k art n n etkinli i, Anayasa de i ikli i sonucu 
azalm t r. Fakat anayasal olmasa bile kamu yarar  kavram  ki ilik haklar  aç s n-
dan yasal bir s n rlama sebebidir.

389 M.R. Karahasan, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, stanbul, 1989, 2.Cilt, s.626
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Zira, Medeni Kanun’un 24. maddesinin ilk f kras  “daha üstün nitelikli özel veya 
kamusal yarar ... sebeplerinden biriyle hakl  k l nmad kça, ki ilik haklar na yap -
lan her sald r  hukuka ayk r d r” demektedir. Bundan ç kan anlam üstün nitelikli bir 
kamu yarar  varsa ki ilik haklar na verilen zarar hukuka uygun hale gelir ve bun-
dan dolay  zarara u rayan talepte bulunamaz. 

Mahkeme uygulamalar ; verilen haber veya bilginin ki ilik haklar na sald r  ol-
mas  halinde öncelikle kamu yarar  kavram  aç s ndan bunu Medya’n n haber 
verme hakk  ile harmanlayarak yay n  de erlendirmektedirler. imdi birkaç mah-
keme karar  nda konuyu irdeleyelim.

Yarg tay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin 30.5.1974 tarih, 2113 Esas 2898 Karar 
say l  ilam nda; haber niteli i yönünden öyle denilmektedir. “Gazeteler meslekleri 
gere i haber niteli i olan olaylar  halka duyurmak hak ve ödevi içindedirler”. Bu 
ibare Anayasa’daki ileti im özgürlü ü ve dü ünceyi aç klama özgürlü üne dayan-
d  gibi ayr ca Türk Ceza Kanunu 26. maddedeki “hakk n  kullanan kimseye ceza 
verilmez” hükmüne de uygundur. Yay n n haber niteli i ta yabilmesi için, kamu ya-
rar  sa layacak nitelikte bulunmas  gerekir. Yay nlanmas nda “kamu yarar ” bulun-
mayan haberler, ele tiriler, bilgi ve yorumlar ki ilik haklar n  zedelerse, hukuka ay-
k r  olur ve tazminata yol açar. Tekrar edersek, haber ya da yorumun hukuka ay-
k r  olmas  için en önemli art, yay n nda kamu yarar  bulunmamal d r.

Devlet memurlar  ve siyaset adamlar n n sadece hukuka ayk r  davran lar  
sebebiyle ele tirilmeleri, buna özel ya ant lar n n da dahil olmas  olas d r. Artist-
ler, sanatç lar için de ayn  ölçü söz konusudur. Bu ki iler, hukuka ayk r l kla pa-
ralel olan kamu yarar n n gerektirdi i ölçülerde, özel ya ant lar  ile ilgili haberlere 
konu olabilir. Ancak burada i i abartmamak gerekir. Özel hayat n aç klanabilmesi 
için kamu yarar ; sadece bir görevin yap l  ile ilgisinin olmas , ki inin r zas n n ol-
mas  veya hukuka ayk r  bir davran n kamuoyuna duyurulmas  ile s n rl d r. Yar-
g tay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin I6.12.1978 tarih, 94I9 E., 12048 K. say l  kara-
r nda bizce“kantar n topuzu” kaçm  ve öyle denilmi tir. “ Kamu yarar , genel ç kar 
gere i ayr ca kendilerini geni  ölçüde kamunun ilgi ve dikkatine sunmu  bu-
lunan ki ileri (örne in, büyük yazarlar, sanatç lar, artistler vs.) özellikle kamu gö-
revleri ve kamuya mal olmu  ünlü yöneticileri, politikac lar  da (gazeteciler) izleyip 
bunlar n özel ya ant lar n  yasalar n elverdi i ölçüde kamuya yans tmakla görevli-
dir. Çünkü ... kamuyu ayd nlatma görevi gere i bunu yapmak zorundad r.” 

Yarg tay her ne kadar “kamunun ilgisi ve dikkati alt ndaki ki iler” veya “topluma 
mal olmu  ki iler” aç s ndan “yasalar n elverdi i ölçüde özel hayat n aç klanabi-
lece ini” belirtmekteyse de, 2004 y l nda yürürlü e giren Türk Ceza Kanunu’nun 
134. maddesi ile “özel ya am n gizlili ini ihlal” suç olarak koyuldu undan art k bu 
karardaki yakla m eskimi tir ve de i melidir. Kanaatimizce, kamu taraf ndan ta-
n nsalar da, siyaset adamlar , sanatç lar ve di erlerinin r zas  al nmad kça ve gö-
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revleri ile aç kça ilgili bulunmad kça ve de hukuka ayk r  bir olay yoksa özel hayat-
lar na ili kin olaylar bas nda yer almamal d r. 

Hangi durumun hukuka ayk r  oldu unu, takdir yetkisine dayanarak belirleme 
görevi yarg ca dü mektedir. Yarg ç bu belirlemeyi yaparken, sald r ya u rayan n ve 
sald r da bulunan n durumlar n  ve ç karlar n  kar la t rarak çat an ç karlar ara-
s nda bir denge kurmal d r.

Bunun için, yarg ç her eyden önce, sald r ya u rayan ki inin, hukuken korun-
maya de er bir ç kar n n bulunup bulunmad na bakmal d r. E er sald r ya u ra-
nan, korunmaya de er bir ç kar de ilse, sald r n n hukuka ayk r l ndan söz edile-
mez. O halde, daha somutla t rarak belirtmek gerekirse, yarg ç, sald r ya u rayan 
de erin ki ilik hakk n n konusuna giren ki isel de erlerden olup olmad na bak-
mal d r. te bunu ara t r rken yarg ç, yasaya ve gelenek hukukuna bakacak, ge-
rekirse kendisi hukuk yaratacak ve sonuca ula acakt r.

b. Gerçek olmamalıdır. 

Gerçeklik ilkesi, yaln zca haber verme yönünden de il, ele tirmek, de erlendir-
mek, yorumlamak yönünden de uygulama alan  bulur. Yay n n gerçek olmamas  
hukuka ayk r l n art d r.390 Ancak buradaki aç klamalar m z internet gazetecili i 
veya yay nc l  içindir. E er içerik sa layan ki isel web sitesinde veya e-posta 
(e-mail) zinciri ile haberle me yolu ile bir ki i hakk nda gerçek d  beyanda bulu-
nuyorsa ve ilgili bundan maddi veya manevi zarar görüyorsa a a daki ayr nt la-
r n önemi yoktur ve iletilen mesaj hukuka ayk r d r.

Yarg tay Hukuk Genel Kurulunun, bir genel ilke niteli inde içtihad nda belirtil-
di i gibi “... gazetecinin sosyal bir görevi yerine getirdi i, yapt  i in niteli i bak -
m ndan bir türlü kamu hizmeti oldu u dü ünülürse; gazetecinin bir haberi yay n-
lamazdan önce kendisinden beklenen özeni gösterip, haberin ne ölçüde do ru 
oldu unu ara t r p, soru turmas n n ve ancak bundan sonra o haberi yay nlama-
s n n ve haberin yay nlanmas nda ilgililere zarar getirebilecek yanl lardan titizlikle 
kaç nmas n n, mesle inin sosyal önemi ve gazete haberlerinin kamuoyunda yara-
taca  özel ölçüde derin tepkiler dolay s yla, gazeteciye dü en ödevlerden oldu u 
sonucuna var l r. Nitekim, herkesin haklar n  kullan rken veya borçlar n  yerine ge-
tirirken, iyi niyet kurallar  uyar nca davranma zorunlulu u oldu u MK.’un 2. mad-
desi hükmü ile öngörülmü tür391.” 

Kim olursa olsun, bir kimse hakk nda gerçek d  aç klamalar, o ahs n hakla-
r na hukuka ayk r  sald r d r. Gerçek d l k; verilen haberin hiç vuku bulmam  bir 
olaya ili kin olmas ndan, olay n gerçekte ba ka türlü cereyan etmi  olmas ndan 

390 M.R.Karahasan, Türk Borçlar Hukuku, 1. Cilt, stanbul, 1992, s.922.
391 Yarg tay HGK 25.11.1964, 4/1021 E., 677 K.
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veya bir olaydaki baz  unsurlar n gizlenmesinden yahut olaya baz  unsurlar ilave 
edilerek nakledilmesinden de ileri gelebilir.392

c. Güncel olmamalıdır.

nternette yap lan yay nc l k aç s ndan olay n üzerinden uzun süre geçtikten 
sonra, haber ya da yorum yay nlan rsa, kamu yarar ndan söz edilemez. Üstelik 
olay n unutulduktan, tazeli ini yitirdikten sonra yay nlanmas , bir kötü niyetin ara -
t r lmas n  gerektirir. Kamu yarar  ve güncellik bulunmay nca haber hukuka ayk r  
hale gelir. 

Bu aç dan önemli bir sorun internet içeriklerinin uzun süreler boyunca ula l r 
olmas d r. “A” hakk ndaki on y l önce gerçek ve güncel olan bir yaz , aradan on y l 
geçtikten sonra dahi arama motorlar ndan “A” n n ad n  girdi inizde kar n za ç k-
maktad r. Yine on y l öncenin artlar na göre görünürde gerçek olan bir yaz  veya 
haber sonra yarg lama konusu olup, gerçek olmad  ispatlanm  olabilir. Her iki 
durumda da arama motorundan bu ki i hakk ndaki haberlere ula labilir olmas  
önemli bir sorundur ve ilgili habere her ula ma o ki i yönünden bir üphe ve za-
rar olu turmaktad r. Bu yüzden belli bir süreden sonra güncel olmayan haberle-
rin veya gerçek d  oldu u ispatlanm  haberlerin silinmesi sa lanmal d r. Bu ko-
nuda mahkemelere ba vurularak kayna ndan bu haberlerin silinmesi yönünde 
karar al nabilece i kanaatindeyiz.

d. Sunuş dengeli olmamalıdır.

Bir içeri in veya internet içeri indeki haberin veya bir aç klaman n hukuka ay-
k r  say lmas n  gerektiren bir ba ka durum ise, sunu unun dengeli olmamas -
d r. Bu alandaki ki ilerin “sansasyon”dan kaç nmas  gerekir. Aksi durumda ise, 
do ru bir haber yay n , hukuka ayk r  kabul edilir. Yarg tay Dördüncü Hukuk Da-
iresi, 21.4.1972 Gün, 2833 Esas, 3665 Karar say l  ilam nda, haberin yay n nda 
uyulacak ölçüleri öylece belirtmi tir: Yasalar n bas na verdi i haber verme hakk , 
kapsam  yönünden, de eri miktar nca ölçümlenmek gerekir. Her haberin gazete-
cilik mesle i yönünden belli bir de eri vard r. Bu de er her gazete için, gazeteci-
nin ki ili ine göre de i ik olarak yorumlanabilir. Ancak bu yorum fark  gazetecinin 
ve müessesede çal anlarla sahibinin, di er gazetedeki ayn  durumda olan ki ile-
rin anlay  ve yorum fark ndan ileri gelebilen de i ikliklerden öteye gidemez. Böy-
lece haber verme ödevi, meslek anlay n n objektif, genel ölçü ve s n rlar içinde, 
fakat belirtilen ki ilik ve anlay a ba l  yorumlar nedeniyle birbirinden pek az ayr  
bir uygulanma gösterir. Haber vermede ölçü; yasan n sa lad , hak ve hukukun 

392 Kemal O uzman, sviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda ahsiyetin 
Hukuka Ayk r  Tecavüzlere Kar  Korunmas  ve Özellikle Manevi Tazminat Davas  Ba-
k m ndan Yap lan De i iklikler, Haluk Tando an’ n Hat ras na Arma an, Ankara, 1990, 
s.16.



Türkiye Bankalar Birli i

294

sa lad  s n rlar, eylemli ve maddi olanaklar, mesleki kurallar, görev ciddili i gibi 
kriterlerle belirir. Bu ölçülerin d nda haberde, kullan lan sözler, resimler, sunulu  
ve sayfaya konulu  biçimi, girece i sahife, birbirinden pek az farkl l k gösterebilir. 
Bu normal ölçüler d nda bir haberin, öneminden ve ciddilik duygular ndan uzak, 
meslek anlay na göre konulaca  yer bak m ndan ve konulan sözlerin niteli i ve 
toplam tutar  ve dengeli bir biçimde sunulu u aç s ndan belli bir amaca yönelince, 
(kamu) görevinden söz edilemez. 

Yarg tay 4. Hukuk Dairesi’nin bir di er karar nda ise, haberin verili  biçiminde 
hakk n kötüye kullan  ve s n r n a lmas  öylece belirtilmi tir: “Davaya konu olan 
haber, davac n n vakar ve haysiyetine bir sald r  te kil eder niteliktedir. Özellikle ha-
berin gazetenin ilk sahifesine ve ba  yukar  kö esine iri puntolu harflerle bas lm  
olmas  ve gere i yokken, özel bir çaba ile sa lanm  foto raf n ayn  yerde haberle 
birlikte yay nlanm  olmas  sald r ya ve u ran lan zarara a rl k vermektedir393”

Bu karara göre, “öneminin çok üzerinde abart l p sunulan” ve ki ilik haklar n  
zedeleyen haber, gazeteci haber verme hakk  d nda bir amaca yöneldi inden, 
hukuka ayk r d r.

Herhangi bir haber, gerçe e uygun olsa bile, haberin verili inin gerektirmedi i bir 
dilin kullan lmas , konunun aç klanmas  için gerekli, yararl  ve ilgili olmayan küçük 
dü ürücü ifadelerin kullan lmas , ki inin onur ve sayg nl na sald r  olu turacak ni-
teleme ve de erlendirilmelerin yap lmas  durumunda, denge ölçüsü a lm  olur. 

2. Yayının sonucu ile ilgili şartlar

a. Yayın ile bir hakka saldırılmış olmalıdır. 

Hukuka ayk r l n bulunmas  için internette yap lan yay nla bir hakka sald r lm  
olmas  da gereklidir. Ortada sald r ya u ram  bir hak yoksa hukuka ayk r l ktan da 
söz edilemez. Hakk n ayr ca ilgiliye ait olmas  gerekir. Sald r  ile “A” ya ait bir hak 
yok olmu  veya zarara u ram sa, ortada onun yak n  veya temsilcisi ve yetkilisi 
olmayan “B” için bir dava açman n olana  yoktur. Bu aç klamaya aile bireyleri da-
hil de ildir. Zira, e i ile ilgili bir sald r dan koca ve çocuklar da zarar görebilir.

Yay n ile bir hakka sald r n n olup olmad n  anlayabilmek için önce haklar n ne-
ler oldu unu belirlememiz gerekmektedir. Hak ya da ki ilik hakk n n s n r ve kapsa-
m n  da belirlemeliyiz ki, internetteki aç klamalarla bu s n r ve kapsama ne ölçüde 
sald r ld  aç kl a kavu sun. Ki ilik haklar  Anayasa’da say larak belirlenmi tir. 
Bunlar ya ama hakk ndan ba lar ve maddi ve manevi varl n  geli tirme haklar  
ile sürer. Güvenlikte bulunma, çal ma, özel hayat n  gizleme, konut dokunulmaz-
l , haberle me, istedi i yere yerle me, seyahat, serbestçe ibadet edebilme, din 

393 Yarg tay 4. HD 7.7.1975,, 8254 Esas, 7889 K.
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ve vicdan, dü ünce ve kanaatleri aç klayabilme, bilim ve sanatla u ra ma, haber 
alma ve verme, düzeltme ve cevap verme, dernek kurma ve üye olma, toplant  
ve gösteri yapma, mülkiyet ve miras, hak arama, suç say lmayan bir fiilden dolay  
cezaland r lmama, ikayetçi olma, aile kurma, e itim, ö renim, sendika kurma ve 
üye olma, grev ve toplu i  sözle mesi yapma, adil ücret alma, sa l k ve çevresi-
nin korunmas , spor yapabilme ve dinlenme, sosyal güvenlik, seçme ve seçilme, 
siyasi partilere üye olma, kamu hizmetlerine girme ve vergi verme haklar  Anayasa 
da tek tek say larak güvence alt na al nm t r. Bu haklar  ki ilik haklar  olarak çe-
itli biçimlerde gruplara da ay rabiliriz.

Hepimizin bildi i bir temel hak “masumiyet karinesi” veya “kesinle mi  bir mah-
keme karar na kadar san k suçsuzdur” kural d r. Bu yüzden internet yay nlar nda 
bu kurala da uyulmal  ve bir kimsenin kesinle mi  bir mahkeme karar  ile mahkûm 
olmas na kadar, bu ki i hakk nda “katil, sahtekâr, h rs z” v. gibi suçlu nitelendirme-
lerinden kaç n lmas  gerekir. Ki i hakk nda bir suçlama varsa sadece suçlama ta-
rafs z olarak ve a r ya kaçacak yorumlar yap lmadan verilmelidir. 

b. Yayın ile bir tehlike veya zarar oluşmalıdır.

nternet arac l  ile sunulan bilgi veya haberden veya bunlar n haz rl ndan 
dolay  üçüncü ki ilerin aleyhine bir zarar ya da zarara u rama tehlikesi varsa o 
zaman hukuka ayk r l n artlar ndan biri gerçekle mi  olur. Bu durumda aç kla-
may  yapanlar ve web sitesi sahipleri Ceza ve Hukuk davalar  aç s ndan sorumlu 
hale gelir. 

Buradaki zarar veya zarara u rama tehlikesi maddi veya manevi de erler aç -
s ndan olabilir. Zarar n ya da tehlikenin türüne kar  açaca m z davan n türü de-
i ir. Yoksa hukuka ayk r l k art k ortaya ç km t r.

Yap lacak yasal ba vurularda yay nc  aç s ndan zarar veya tehlike ile yap lan 
yay n aras ndaki ili ki mahkemelerce ilk ara t r lacak konulardan biridir. Teknik ifa-
desiyle zarar ve yay n aras nda uygun illiyet ba  ara t r l r. Olaylar n ola an ak -

na ve genel ya am deneylerine göre yay n n yöneldi i ki inin hakk na zarar veya 
tehlike veren davran  somut olayda ortaya ç kan zarar n veya tehlikenin gerçek-
le mesine elveri li olmal d r. K saca yay nla zarar aras nda bir sebep sonuç ili kisi 
varsa hukuka ayk r l k varolmaya devam eder.

Bu konuda Yarg tay taraf ndan tart lan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. 
Belli bir kimseyi hedef almadan, o gruptakiler için sald rgan ifadelerde bulunulmas  
halinde, grubu olu turan ki ilerin tek ba lar na dava açabilme hakk n n olup olma-
mas . Yarg tay daha önce “Alevilik”e yap lan sald r  kar s nda Alevi vatanda lar n 
tek tek dava açmalar n  kabul etmedi i halde sonradan bu karar n  de i tirmi  ve 
Yarg tay 4. Hukuk Dairesi, 23.5.1995 tarihinde verdi i 1994/6361 E. 1995/4352 K. 
say l  karar nda tek tek dava aç labilece ini kabul etmi tir. Bu kararla art k bir mez-
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hep, bir bölge veya bir din mensuplar na yap lan sald r dan sonra tek tek aç lacak 
yüklü tazminat davalar  ve caza davalar  yoluyla sald rgan yok olma tehlikesi ile 
kar la acakt r. Baz  bilim ve dü ün adamlar  buna kar  ç ksalar dahi, bizce her-
kes yapt n n bedelini bir biçimde ödemelidir. Bu türden sorumsuzluk içeren tu-
tum ve davran lardan sak n lmal d r. Sald r n n etkisi büyük olunca cezan n da 
büyük olmas  adildir.394

3. Yayına konu olan kişi rıza göstermemiş olmalıdır.

Medeni Kanun’un 24/1. maddesine göre; bir kimsenin r zas  ki ilik hakk na sal-
d r  sonucunu hukuka uygun hale getirmektedir.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesi gere ince, ki inin üzerinde mutlak 
tasarruf edebilece i bir hakk na ili kin olmak üzere, aç klad  r zas  çerçevesinde 
i lenen fiilden dolay  kimseye ceza verilemez.

Ancak Medeni Kanun’un 23. maddesinde ise; “kimse hak ve fiil ehliyetlerin-
den k smen de olsa vazgeçemez, kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya 
onlar  hukuka ya da ahlaka ayk r  olarak s n rlayamaz” kural  bulunmaktad r. 

Bu sebeple ki inin izni, MK 23. maddedeki bu düzenleme ile s n rl  olarak inter-
net içeri i veya yay n ndaki hukuka ayk r l  kald rmaktad r. Ancak, bir temel hak 
ve özgürlü ün tamam yla ortadan kalkmas  veya a r  ekilde s n rlanmas  sonu-
cunu olu turan “asla dava açmam, resmimi nas l kullan rsan kullan” eklindeki söz-
le meler ve izinler yukar daki kural gere ince geçersizdir. E er ki isel haklarla ilgili 
sözle meler böylesine a r sonuçlar do urmuyorsa, geçerli olacakt r. Bu, ki ilere 
tan nan sözle me yapma özgürlü ünün sonucudur. Ki ilik hakk n n s n rlanmas  
konusunda Medeni Kanun’un ayn  maddesi bir ölçü göstermi tir. Buna göre; hu-
kuka ve ahlaka ayk r  s n rlamalar ve izin vermeler a r  niteliktedir ve bu gibi s -
n rlamalar  içeren sözle meler ve izinler geçerli de ildir. 395

R za veya iznin olmamas  bir hukuka ayk r l k sebebi oldu una göre, gizli ya 
da özel ya am alan na s z larak gizleri ö renilen, ba kalar na aktar lan veya ya-
y nlanan kimse, e er buna kendisi r za göstermi se, art k gizlerini ö renen ve ak-
taran ki ilerin sorumlulu u yoluna ba vuramaz. 

Ad ve resim üzerindeki haklar da, ki inin r zas na ba l  olarak yap lan sald r -
lara kar  korunur. Hiç kimse ad  olmayaca n  veya ad n  ya am boyu kullanma-
yaca n  kabul edemedi i gibi, resminin istenildi i gibi, istenilen yerde ve zamanda 
kullan labilece ini ve bu yüzden ki ili ine yönelen sald r lara kar  maddi ve ma-

394 Bilal Kartal, Bas n Yay n Yoluyla Ki ilik Haklar na Sald r  ve Hukuki Sorumluluk, Yarg -
tay Der., Cilt:23, Say :1-2, s.117-120.

395 Ayd n Zevkliler, Medeni Hukuk, Ankara, 1991, s.413.
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nevi tazminat davas  açmayaca n  da kabullenemez. Bu yönde belirtilen kabule 
dayanan sözle meler geçersizdir. Fakat ad n ve resmin belirli i  için, belirli bir süre 
ile ve hukuka, ahlaka ayk r  olmayacak biçimde kullan labilmesine r za gösterilirse 
bu a r  bir s n rlama olmad ndan geçersiz say lmaz. Mankenler ve fotomodelle-
rin bir ajansa internet yoluyla sergilenmek veya dergi ve bro ürde kullan lmak için 
resimlerini b rakarak bu yönde sözle me imzalamalar  örnek verilebilir. Ya da ta-
n nm  bir sanatç n n reklam ajans  ile yapt  bir sözle me geçerlidir.

Mesleki onur ve sayg nl kla mesleki gizler de ki inin kendi iznine dayanan sal-
d r lara kar  korunur. Bu nedenle bir ki i mesleki ve ticari varl  sona erdirecek 
derecede mesleki onur ve sayg nl na ve mesleki gizlerine ili kin, ki ilik haklar na 
sald rabilecek tüm aç klamalar  kabul ederse, bu geçerli olmaz, çünkü bu a r  bir 
s n rlamad r. Buna kar l k, i letmenin hangi mal  üretti i, y lda ne kadar üretti i, 
i letmesinin toplam de erinin ne oldu u gibi konular n yay n na raz  olmu sa, bu 
a r  bir s n rlama olmad ndan geçerli say lmal d r. 396

4. Yayın ile resmi bir görev yerine getirilmemelidir.

Medeni Kanun’un 24/1. maddesine göre, kanunun verdi i yetkilerin kullan l-
mas  sebeplerinden biriyle ki ilik hakk na sald r  sonucunun ortaya ç kmas  hu-
kuka ayk r  olmaz.

Bir görevin yerine getirilmesine dayanan hukuka uygunluk sebebi, memuriyet 
görevinin yerine getirilmesi, yetkili makam taraf ndan verilen emrin veya bir yasal 
zorunlulu un yap lmas  eklinde kar m za ç kmaktad r. Bu duruma örnek olarak; bir 
mahkeme karar n n yay nlanmas , emniyet ya da askeri makamlar n bildiri ve ça -
r lar n n yay n , suç faillerinin yakalanmas  için kimliklerinin aç klanmas  ve resimle-
rinin gösterilmesi, icra ve iflas dairelerinin haciz, sat , iflas ve konkordato kararlar -
n n, maliye ve vergi dairelerinin borçlu ve vergi yüzsüzlerinin adlar n n aç klanmas  
verilebilir. Bu aç klamalar sonucu adlar  geçen ki iler toplum taraf ndan k nanan bir 
fiil ya da suç ile gündeme geleceklerdir. Bu ki iler internet yoluyla üçüncü ki ilere 
duyurulduktan sonra toplum gözünde küçük dü eceklerdir. Ancak, bu bilgileri ve-
ren ve sitesinde sunan aç s ndan bu yay n hukuka ayk r  olmaz. Yay nc  ile bu bil-
gileri veren kamu görevlisi cezaland r lmaz ve tazminat ödemez.

Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesine göre, kanunun hükmünü veya yetkili 
bir makam n 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 ye-
rine getirmemelidir. 

Özellikle ceza davalar  için s kça kullan lan bir hukuka ayk r l k sebebi de, yay -
n n veya yay n haz rl n n vatanda lar için “görev olan” bir suçu ve suçluyu ihbar 

396 Ayd n Zevkliler, s.438-440.
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ve ikayet hakk  kapsam nda olmamas d r. E er yap lan ihbar ya da ikâyet hak-
k n n kullan lmas  ise o zaman davran  hukuka ayk r  olmaktan ç kar. 

Kamu düzeninin sa lanmas  için hukuka ayk r  ya da suç olan bir davran  
ö renen ki inin olay  resmi makamlara bildirmesi gerekir. Bu bildirim internet ve 
e-mail arac l yla da olabilir. Bu bir vatanda l k görevidir. 

C. İNTERNET YAYINI VE İÇERİĞİNE KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI

Bu bölümde internet yay nc l  ile internet sitelerindeki içeriklerde ve toplu 
e-mail yoluyla yap lan iletilerde ki ilerin ve kurulu lar n haklar n n çi nenmesi ha-
linde ba vurulacak hukuki yollar ve aç labilecek davalar özetlenecektir. A a da 
belirtilen bu yollara ba vurmadan önce internette yap lan yay n n, sunulan içeri-
in veya da t lan mesaj n veya mesajlardaki sohbetin resmi bir kurulu  taraf n-

dan saptanmas  gerekir. Zira internetteki içerik sürekli de i mektedir, baz  ileti-
ler de yap ld ktan biraz sonra silinmektedir. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
bu yay n veya mesajlar  bulmakta zorluk ç kabilir. Bu nedenle öncelikle haklara 
sald ran veya zarar veren bir içerik ya da mesaj görüldü ünde ya bir notere bu 
içeri in tespitini yapt rmak veya herhangi bir mahkemeye yahut savc l a müra-
caat ederek bu yay n ile mesaj n delil tespiti yoluyla saptanmas n  istemek ge-
rekmektedir. Belki bu saptamalar  yapmasan z bile tan klarla bu sald r n n yap l-
d  da ispatlanabilir ancak bu durumda inand r c l  tart mal  hale gelebilir. Bu 
nedenle resmi makamlara ikâyetçi olabilmek için içeri in veya mesaj n tespit 
ettirilmesi yerinde olacakt r. 

Bu arada Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu’nu ve ki isel verileri anlatt m z 
bölümlerde belirtti imiz gibi Ülkemizde de geli mi  ülkelerdeki ekilde “trafik bilgi-
leri” ad  verilen bu geçmi  içerik ya da mesajlar n internet servis sa lay c lar, ser-
ver veya host firmalar  taraf ndan alt  ay süreyle saklanmas  yasal bir zorunluluk-
tur. Bu nedenle yapt r lacak tespitlerde bu imkândan da yararlan labilir.

1. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali

Hukukta “ihkak  hak” yani hakk n  zor kullanarak almak yasakt r. Ama hakk n  
eylemli olarak korumak serbesttir. Me ru müdafaa veya yasal savunma; hakk n  
sald r ya kar  eylem yaparak korumakt r. 

Me ru müdafaa (hakl  savunma) hukuki ve cezai aç lardan o zamanki ka-
nun metinlerinde yaz lan ifadelerden yola ç karak, eskiden beri fiziki güç kulla-
n larak sald r n n önlenmesi olarak dü ünülmektedir. Ancak, gerek Borçlar Ka-
nunu 52. madde ve gerek Türk Ceza Kanunu 25. madde incelendi inde içinde 
fiziki gücün kullan lmas n  art ko an bir ibare yoktur. Konu ile ilgili bilimsel yaz -
larda bu art varm  gibi bir yakla m sergilense de kanaatimizce fiziki güç kul-
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lanma ya da di er yollarla sald rgan n engellenmesi me ru müdafaa ve zt rar 
kapsam na girer.397

Bilinece i üzere, geli mi  hukuki sistemlerde sald r ya u rayan bireyler Dev-
let eliyle korunur. Fakat ki inin haks z ve beklenmeyen bir sald r  kar s nda her 
zaman Devlete s nma ve yetkili devlet kurulu lar na ba vurma olana  bulun-
mayabilir. Özellikle, Devlete s nma yollar  aran rken, yap lan sald r n n do ura-
ca  çok yak n zararlar artacaksa, sald rgana kar  güç kullanarak sald r y  de-
fetme yetkisini tan mak gerekir. Böylelikle do ma olas l  bulunan a r zararlar 
engellenmi  olacakt r. Ancak bu yetki genelle tirilemez ve yaln zca özel durum-
larda tan nabilir.

Me ru müdafaan n artlar  unlard r. Bedene, mala veya ki i haklar na halen 
devam eden bir sald r  olmal d r. Sald r  gerçek, ciddi ve hukuka ayk r  olmal d r. 
Savunma sald r y  önleme ölçüsünde olmal d r. Savunma do rudan sald r da bu-
lunana kar  yap lmal d r.

Izt rar n (zor durumda kalma) artlar  ise unlard r. Zarar veya tehlike hali ol-
mal d r. Zarar gerçekle meden veya tehlike sonuç vermeden önce kar  savunma 
davran  yap lmal d r. Zarar veya tehlike ile savunma aras nda ölçülülük olmal -
d r. Sadece mala verilen zarara kar  zt rar hali gerçekle ebilir ve ki i haklar  ile 
ahsa verilen zarara kar  bu yola ba vurulamaz.

nternet yoluyla yap lan bir aç klamaya kar  me ru savunma haline, ticari veya 
ki isel isim, ürün, marka, onur, sayg nl k ve özel ya am  ihlal eden bir yay n ha-
z rl  veya mevcut yay n n devam etmesi hallerinde de rastlanabilir. lgililerin, bu 
yay n  ihtiyati tedbir yoluyla yay n n önlenmesi gibi, ba ka hukuksal yollarla derhal 
önleme olanaklar  yoksa, bir ba ka yay n arac  ile, söz konusu yay nc n n “yalan 
haber verdi ini” bu habere muhatap olan ki i veya kurulu ; yazar ve bilgiyi veren 
site sahipleri veya sorumlular n  “meslek ahlak ve bilincinden uzak oldu unu” be-
lirterek olay n gerçek yüzünü kamuoyuna aç klayabilir. Burada onur ve sayg nl a 
sald ran bir aç klamaya kar , sald r da bulunan n yanl n , yan lg s n  gösterecek 
yay nda bulunmak olas d r. Burada me ru savunma hakk n n kullan lmas  söz ko-
nusudur. Ancak, kar  ve internet yoluyla yap lan iletilerde kullan lan ibarelerin ki-
ilik haklar n  ihlal eden ilk yay n na göre daha a r olmamas , en az ndan her iki-

sinin a rl n n yak n olmas  gerekir.398

Borçlar Kanunu’nun 52. maddesi bir tehlike kar s nda kendini veya ba kas n  
zarar tehlikesinden kurtarmak için savunma yapan, bu esnada sald rgana zarar ve-

397 Muhtar Ça layan, Türk Ceza Kanunu, Cilt 1, Ankara, 1984, s. 450 vd., Sulhi Dönmezer, 
Sahir Erman, Nazar  ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, stanbul, 1986, s. 107 vd., Turgut 
Uygur, Aç klamal - çtihatl  Borçlar Kanunu, Cilt 3, Ankara, 2003, s. 2586 vd.

398 Ahmet K l ço lu, eref Haysiyet ve Özel Ya ama Bas n Yolu ile Sald r lardan Hukuki 
Sorumluluk, Ankara, 1993, s.120
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ren ki ilerin tazminatla sorumlu olmad n  belirtmektedir. E er kendisi ya da ba -
kas n  sald r dan korurken üçüncü ki iler zarar verilirse, mahkeme bu tazminat mik-
tar nda hakkaniyet kaidelerine dikkat edecektir. Bunun anlam  tazminat azalacak 
yahut ortadan kalkacakt r. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullan lan kar  
gücün, ki ili e yönelik haks z bir sald r y  defetme amac n  ta mas ; sald r y  de-
fetmeye elveri li olmas d r. Yani sald r dan daha a r bir güç kullan lmay p, sald -
r y  defetmeye yeterli derecede kullan lmal ; haz rda varolan bir sald r y  defetmek 
için güç kullan lm  bulunulmal d r. 

Bu konuda Türk Ceza Kanunu 25. maddesinde, gerek kendisine ve gerek ba -
kas na ait bir hakka yönelmi , gerçekle en, gerçekle mesi veya tekrar  muhakkak 
olan haks z bir sald r y  o anda hal ve ko ullara göre sald r  ile orant l  biçimde de-
fetmek zorunlulu u ile i lenen fiillerden dolay  faile ceza verilmeyece i düzenlen-
mi tir. Ayn  maddede ikinci bentte, gerek kendisine gerek ba kas na ait bir hakka 
yönelik olup, bilerek neden olmad  ve ba ka suretle korunmak olana  bulunma-
yan a r ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya ba kas n  kurtarmak zorun-
lulu u ile ve tehlikenin a rl  ile konu ve kullan lan vas ta aras nda orant  bulun-
mak ko ulu ile i lenen fiillerden dolay  faile ceza verilmeyece i de düzenlenmi tir. 
Ancak burada zorunlulu un gerektirdi i s n r  a p, gerekmeyen zararlar veren-
lerin de cezalar  Türk Ceza Kanunu 27. madde gere ince indirilir. Me ru savun-
mada s n r n a lmas  mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya tela tan ileri 
gelmi  ise faile ceza verilmez.

Hukuki aç dan me ru müdafaada hiç tazminat ödenmezken, zt rar halinde taz-
minat ödenir, ancak hakl  oranda bir indirim yap l r.

2. Cevap ve Düzeltme Başvuruları

nternet yoluyla yap lan ihlalleri düzenleme konusunda bir hayli geç kal nmakla 
birlikte; TBMM taraf ndan 04.05.2007 tarihinde kabul edilen 5651 Say l  nternet 
Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi Ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun’un 9. maddesi ile çeri in yay ndan ç -
kar lmas  ve cevap hakk  konusu düzenlenmi tir. Buna göre, içerik nedeniyle hak-
lar  ihlâl edildi ini iddia eden ki i, içerik sa lay c s na, buna ula amamas  halinde 
yer sa lay c s na ba vurarak kendisine ili kin içeri in yay ndan ç kar lmas n  ve 
yay ndaki kapsam ndan fazla olmamak üzere haz rlad  cevab  bir hafta süreyle 
internet ortam nda yay mlanmas n  isteyebilir. çerik veya yer sa lay c  kendisine 
ula t  tarihten itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirir. Bu süre zarf nda talep 
yerine getirilmedi i takdirde reddedilmi  say l r. Talebin reddedilmi  say lmas  ha-
linde, ki i onbe  gün içinde yerle im yeri sulh ceza mahkemesine ba vurarak, 
içeri in yay ndan ç kar lmas na ve yay ndaki kapsam ndan fazla olmamak üzere 
haz rlad  cevab n bir hafta süreyle internet ortam nda yay mlanmas na karar ve-
rilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duru ma yapmaks -



Bili im Hukuku

301

z n karara ba lar. Sulh ceza hâkiminin karar na kar  Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. Sulh ceza hâkiminin kesinle en karar n n, 
birinci f kraya göre yap lan ba vuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sa lay c -
s na tebli inden itibaren iki gün içinde içerik yay ndan ç kar larak haz rlanan ceva-
b n yay mlanmas na ba lan r. Sulh ceza hâkiminin karar n  bu maddede belirtilen 
artlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu ki i, alt  aydan iki 

y la kadar hapis cezas  ile cezaland r l r. çerik veya yer sa lay c n n tüzel ki i ol-
mas  halinde, bu f kra hükmü yay n sorumlusu hakk nda uygulan r.

Ba ka devletlerde bu yay n n yap lmas  halinde karar  o ülkede tenfiz ettirip, 
yani Türk mahkemesi karar n  götürüp oradaki bir mahkemede onaylat p, uygu-
lanmas n  sa lamak gerekir.

3. Denetim Kuruluşlarına Başvuru

Daha öncede belirtmi  oldu umuz, internet servis sa lay c s  olan i letmecinin 
“Telekomünikasyon Hizmet ve Altyap lar na li kin Yetkilendirme Yönetmeli i”nin 
EK-A6 bölümü gere ince yerine getirmek zorunda oldu u baz  asgari yükümlü-
lükler aras nda; 

-  kullan c lar n n internet üzerindeki yetkisiz ve rahats z edici giri imlerine mey-
dan verilmemesi için gerekli tedbirleri almak, 

-  verece i hizmete ve sisteminde kullan lacak cihazlara, yetkisiz ki ilerin eri imi ve 
bozucu/de i tirici müdahalelerini önlemek amac yla gerekli tedbirleri almak

-  her bir kullan c  için, kullan c  taraf ndan sisteme ba l  kal nan süre, trafik mik-
tar  ve trafik yolu bilgilerini en az 6 (alt ) ay süreyle muhafaza etmek say lm t r.

te bu düzenlemelere göre internet yoluyla haklar  hukuka ayk r  giri imlerle 
kar  kar ya kalan internet kullan c lar  öncelikle bu ki ilere ula mak amac yla 
Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumuna ba vurarak onun arac l  ile ISS’lerden 
ilk bilgileri alabilir. Sonra da bu bilgiler neticesinde ISS aç s ndan hukuka ayk r  
ve haklara sald r  eklindeki bu giri imlerin engellenmesi olana  varsa bunu 
ISS’den isteyebilir ve ISS duyars z kal rsa konuyu denetim kurulu u olan Bilgi 
Teknolojileri ve leti im Kurumu’na ileterek ISS aç s ndan yapt r m uygulanma-
s n  isteyebilir. Kurum bu ikayetleri inceleyerek gereken tedbirleri al r. Bu ika-
yetler sonucu çe itli cezalar ve iznin iptali söz konusu olabilir. “Bilgi Teknolojileri 
ve leti im Kurumu Taraf ndan letmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar  le 
Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik”teki 10. maddeye göre; Bilgi 
Teknolojileri ve leti im Kurumu, denetledi i internet hizmetleri veren irketlerin 
artlara uymamas , Yönetmelik ve Kanunlarda belirtilen kurallara uymamas  hal-

lerinde bir önceki y l cirosunun %1’ine kadar para cezas  verir. Yönetmeli in 21. 
maddesi gere ince, telekomünikasyon hizmetlerinde, telekomünikasyon mev-
zuat  ve yetki belgelerinde belirtilen artlara uygun olarak kamu hizmetinin ge-
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re i gibi yürütülmemesi halinde idari para cezas na ili kin hükümler sakl  kal-
mak üzere, i letmeci önce kamu hizmetinin gere i gibi yürütülmesi ve gerekli 
tedbirlerin al nmas  için yaz l  olarak uyar l r. hlalin devam  ve kamu hizmetinin 
gere i gibi yürütülmemesinin mevzuat ve yetki belgesi hükümleri çerçevesinde 
a r kusur olu turdu unun Kurul taraf ndan tespiti halinde i letmecinin yetki bel-
gesi fesih/iptal edilir.

nternetteki reklamlar n ve yay nlar n n tüketiciler aleyhine olmas , haks z re-
kabet yaratmas , yanl  ve aldat c  özellikler ta mas  halinde ise, ilgili ki iler Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl  Reklam Kurulu’na ba vurabilirler. Kurul kendili inden 
de harekete geçebilir. Kurul’a ula t rmak amac yla ikayetçiler dilekçelerini Ba-
kanl n illerdeki müdürlüklerine de verebilirler. Kurul, ilgili reklamc , ürün sahibi 
ve yay nc ya savunma için süre verir. Üç gün bekler ve konuyu görü meye ba -
lar. Sonunda ilgililere; yerel yay nsa 5.500 YTL. civar nda para cezas , e er ya-
y n ülke düzeyine yap lm sa bunun on kat  para cezas , reklam  durdurma veya 
reklam  düzeltme kararlar ndan birini veya ikisini verir. ( nternet ulusal ölçekli ya-
y n kabul edilmektedir.) Tekrar  halinde iki misli para cezas  verilir. Karar  Baka-
n n onay na sunar. Bakan onaylarsa karar n  bildirir. Para cezalar na kar  yedi 
gün içinde dare Mahkemeleri’ne ba vurulur. (Kurul kararlar na kar  da 60 gün 
içinde idare mahkemelerine ba vurulabilir.) Yürütmeyi durdurma karar  al n rsa 
cezan n ödemesi durur. Karar iptal edilirse ödenen para ilgiliye iade edilir. Rek-
lam n durdurulmas  ve düzeltilmesi karar na yay nc  ve reklamc lar ya da ürün 
sahibi uymazsa, Bakanl k, Tüketici Mahkeme’sine gidebilir. Burada yay nc , aç k 
olarak anla lan kurala ayk r  reklam  yay nlad  için para cezas ndan sorum-
ludur. Kurala ayk r l k aç k de ilse, o zaman sadece reklam n sahibi ve reklam  
haz rlayan sorumludur.

Aldat c  ve haks z reklamlara kar  bir ba ka denetim kurulu u Reklam Özde-
netim Kurulu’dur. Medya kurulu lar , reklam verenler ve reklamc lar n a rl kl  temsil 
edildi i bu Kurul’a; tüketiciler, meslek kurulu lar , reklam verenler, reklam ajanslar  
ve mecralar ba vurabilir. Yay ndan itibaren üç ay içinde bu ba vuru yap lmal d r. 
Özdenetim Kurulu, ikayeti inceledikten sonra; reklamc  ve reklam verenden rek-
lam n yay n n n durdurulmas , yay nc n n reklam  yay ndan kald rmas , kamuo-
yuna aç klama, reklam n düzeltilmesi, ürünün piyasadan çekilmesi veya etiket ya 
da ambalaj n düzeltilmesi, reklam verenden hatal  reklam n düzeltildi inin duyu-
rulmas  kararlar ndan bir ya da birkaç n  alabilir. Bu kararlar öneri ve uzla ma ni-
teli indedir. Hapis ve para cezas  gibi zorlama yolu yoktur. 

Ayr ca, l daresi Kanunu’nun valilere verdi i yetkiler do rultusunda yay n ya-
p lan site hangi ilde ise, o ilin valisine yay n n durdurulmas  için de ba vurulabi-
lir diye dü ünüyoruz. Valilik yay n  durdurma karar  verirse, uygulanmamas  resmi 
kurulu lar n emirlerini yerine getirmeme gibi baz  cezalar  gündeme getirebilir. Bu 
kurallar özellikle servis sa lay c lar için önemlidir.
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4. Hukuk Davaları Açma

Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 48. ve 49. mad-
deleri, her tür yay nlardan dolay  zarara u rayan ki ileri çe itli hukuk davalar  ile 
bu sald r ya kar  korur.

nternet habercili i veya gazetecili inin de bir tür yay n oldu unu dü ünürsek, 
bu yay n n konusu, e er ki inin ticari unvan , logosu ad  ya da ürünü ise, Borç-
lar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gere i; öncelikle haks z rekabetin önlenmesi, 
maddi zarar  için maddi tazminat, manevi zarar  için manevi tazminat ister.

Haks z rekabetin önlenmesi davas  açabilmek için; yay n n devam etmesi ya da 
devam olas l n n bulunmas , bu yay n n haks z ve zarar do urucu olmas  gerekli.

Maddi tazminat davas , acayip bir sitedeki ya da internet gazete ve dergisin-
deki yahut internet üzerinden yap lan televizyon ve film eklindeki yay nla veya 
toplu mesaj da t m  ile, bedensel ya da ticari de erlerin zarara u ramas  yahut 
davac n n haks z rekabet nedeniyle mü terilerini kaybetmesi, rekabet edenin de 
kusurlu bulunmas  durumunda aç l r. 

Ìster haks z rekabet yolu ile ticari de eri olan haklara, isterse ki inin ya am , 
özgürlükleri, onur ve sayg nl na, ismine, resmine, görüntü veya sesine ya da 
özel ya am  ve ailesine olsun; tüm bu sald r lar Borçlar Kanunu’nun 49. madde-
sine göre manevi tazminat davas  ile cezaland r l r.

Tüm bu davalar Türkiye’de ya ayan yabanc lar ve Türk vatanda lar na ili kin 
zarar n vuku buldu u yer olan Türkiye’de ve Türk hukuku kurallar na göre çözüm-
lenir. E er zarar veren içerik sa lay c , site sahibi veya server ile servis sa lay c -
lar yurt d nda ise al nacak mahkeme karar n  onlar n ya ad  yerlerde tenfiz et-
tirip, uygulanabilir. imdi bu davalar  biraz daha ayr nt l  olarak görelim.

a. Yasaklama ve Önleme Davası

Bu dava; henüz olmayan, fakat yak nda yap lacak sald r lar için aç l r. Sald r  
yap l p sona erdirilmi ; ama ayn  sald r n n yeniden yap lmas  söz konusuysa, ya-
saklama ve önleme davas  aç labilir. E er, ortada sürmekte olan bir sald r  varsa; 
bu dava de il, sald r n n kald r lmas  davas  aç l r. 

Davan n aç lmas  için, haks z bir sald r  konusunda belirtiler bulunmas  yeterli 
olup, ayr ca sald r da bulunmaya haz rlanan ki inin kusurlu olmas  aranmaz. Sal-
d r n n haks z olmas  yeterli olup, cezaland rmay  gerektiren bir suç niteli inde bu-
lunmas  da gerekmez.399

399 Zait mre, ahsiyet Hakk n n Korunmas na li kin Genel Esaslar, Recai Seçkin’e Arma-
an, Ankara, 1974, s.809
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Sald r n n önlenmesi ya da yasaklanmas  davas  sonucunda hâkim, yak nda 
yap lacak olan sald r n n yap lmamas n  karara ba lar. Yani, sald r da bulunma ha-
z rl  içinde bulunan ki iye, yay n veya söz konusu mesaj  iletmesi yasaklan r. Ör-
ne in, internetteki bir sitede; yak nda “A” irketinin gerçe e ayk r  biçimde çevreyi 
kirletece i veya “B” Bankas n n hesaplar na girmek için ifre k r c n n da t laca  
duyurulabilir. Yay na henüz ba lanmam sa bu dava aç labilir.

Yine reklamlar yoluyla ayn  sektördeki tacirler aras nda bir haks z rekabet yap -
l yorsa, Ticaret Kanunu’nun 58. maddesi gere ince haks z rekabetin men’i için bu 
dava aç l r. Fikir, sanat ve edebiyat eserlerinde; eser sahibi ve buna kom u hakka 
sahip yap mc  ve yay nc  da eser haklar n  korumak için benzeri davay  açar. Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 66. ve 69. maddelerine göre tecavüzün önlenmesi 
için bu davay  eser sahibinin ikametgah  mahkemesinde aç labilir.

Önleme davas  sonunda verilen karar yay nc  Türkiye’de ise, uygulanmak üzere 
icra müdürlü üne verilir. Sald rgana gönderilen icra emriyle, mahkeme karar na ay-
k r  davran ta bulunursa, . .K.’n n 343. maddesi’ndeki hapis cezas n n uygulana-
ca  ihtar  belirtilmelidir. 

Önleme davas na çok benzeyen di er mücadele arac  “ihtiyati tedbir” olay -
d r. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi’ne göre, geciktirilme-
sinde tehlike olan veya önemli zarar do aca  anla lan hallerde, yarg ç, teh-
like ve zarar  önlemek için gereken tedbirlere karar verebilir. 

te bu uygulamaya örnek olarak a a daki karar  verebiliriz.

“ htiyati tedbir isteyen vekili dilekçesinde özetle 03.02.2002 tarihinden itibaren 
herhangi bir haber verme amac  ta madan tamamen müvekkil bankan n itibar n  
zedeleyerek servet ve öhretine zarar vermek amac yla www.skandalturk.com 
(www.turkskandal.com) adresindeki web sitesinde haber yay n  yap ld n , Tür-
kiye … Bankas  A. . ve Genel Müdür E.Ö. hakk nda haberler yay nlanm , davac  
banka lehine devaml  bir ekilde sürdürülen gerçe e ayk r  ve ki ilik haklar na sal-
d r  niteli i ta yan yay nlara “internet servis sa lay c lar (arac l yla) abonelerinin 
ula m  engellenilerek Türkiye içindeki yay n n durdurulmas ” yönünde ihtiyati ted-
bir karar  ve karar n Türk Telekomünikasyon A. . ve 4756 say l  Kanun hükümleri 
gere ince Radyo Televizyon Üst Kurulu arac l yla internet servis sa lay c lar na 
duyurulmas n  talep ve dava etmi tir...

Dosya kapsam na bilirki i tespitine göre tedbir isteminin kabulüne, www.turk-
skandal.com (www.skandalturk.com) isimli internet sitelerindeki … Bankas ’n  he-
def alan yay nlar n tedbiren durdurulmas na, 

Karar n Türk Telekomünikasyon A. . ve RTÜK arac l yla internet servis sa -
lay c lar na duyurulmas na,

Abone ve internet kullan c lar n n bu sitelerden yararlanmalar n n önlenmesine,
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Takdiren 10.000.000.000.TL. teminat al nmas na. 
Dosya üzerindeki itiraz  kabil olmak üzere oy birli iyle karar verildi.”400 

Bu ihtiyati tedbir karar na itiraz da edilebilir. tiraz m z  de erlendiren hakim, ya-
y n n gerçek ve hakl  oldu unu dü ünürse ihtiyati tedbir karar n  kald rabilir.

nternetteki veri tabanlar  ile fikir, edebiyat ve sanat eserlerine yap lan sald r  
ve haks z faydalanmalar n önlenmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 77. 
maddesi’ne göre; esasl  bir zarar n veya ani bir tehlikenin veya emrivakilerin ön-
lenmesi için veya di er herhangi bir sebepten dolay  zaruri ve bu hususta ileri sü-
rülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse mahkeme, bu Kanunla tan nm  olan 
haklar  ihlâl veya tehdide maruz kalanlar n veya ikâyete salahiyetli olanlar n ta-
lebi üzerine, davan n aç lmas ndan önce veya sonra di er tarafa bir i in yap lma-
s n  veya yap lmamas n , i in yap ld  yerin kapat lmas n  veya aç lmas n  emre-
debilece i gibi, bir eserin ço alt lm  nüshalar n n veya hasren onu imale yarayan 
kal p ve buna benzer sair ço altma vas talar n n ihtiyati tedbir yolu ile geçici ola-
rak zapt na karar verebilir. Kararda emre muhalefetin cra ve flas Kanunu’nun 343. 
maddesi’ndeki cezai neticeleri do uraca  tasrih edilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 63. maddesi de, haks z rekabet halinde ihtiyati ted-
bir verilece ini düzenlemi tir. Bu maddeye göre; reklam veya bir irket ya da 
ürünü hakk ndaki yay nla veya mesajlarla, haks z rekabet yap larak; mü te-
rileri, kredisi, mesleki itibar  veya di er ekonomik ç karlar  zarar gören veya 
zarar tehlikesine u rayan kimse, haks z rekabete neden olan yay n n, mesa-
j n ve yay nla ortaya ç kan maddi durumun ortadan kald r lmas n , yanl  ve 
yan lt c  aç klamalar n düzeltilmesini ve gerekli di er tedbirlerin al nmas n  
ihtiyati tedbir yoluyla hakimden isteyebilir.

Özellikle Türkiye’deki yay nc lar n ve servis ile içerik sa lay c lar n dikkat çek-
mek istiyoruz: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113. maddesi, ihtiyati ted-
bir yolu ile yasaklama veya durdurma karar na uymayan veya al nm  ted-
bire ayk r  davranan herkes hakk nda bir aydan alt  aya kadar hapis cezas  
koymu tur. 

b. Kaldırma Davası

Bu dava, mali veya ki ilik haklar na yönelmi  ve sürmekte olan sald r lara kar  
aç l r. Amaç, varolan ve devam eden bir sald r n n ortadan kald r lmas , sald r ya son 
verilmesidir. Sona ermi  sald r n n tekrarlanmas , tehlikesi varsa, bu takdirde sald -
r n n kald r lmas  de il, sald r n n yasaklanmas  veya önlenmesi talep edilecektir. 

400 31.07.2002 stanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi Dosya No:2002/1860 D.
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Bu davan n aç labilmesi için, internette yap lan yay n veya iletilen mesajlar-
daki sald r n n haks z olmas  yeterlidir. Ayr ca sald rgan n kusurlu olmas  gerek-
mez. Dava için sald r  dolay s yla bir zarar n do mas  da gerekmez. Bir zarar ol-
masa da, salt haks z sald r n n varl  kar s nda bu dava aç labilir. Fakat, sald r  
dolay s yla bir zarar do mu sa, davac  sald r n n kald r lmas ndan ba ka maddi ve 
manevi tazminatla zarar n giderilmesini isteyebilir. E er, sald r  kald r ld ktan sonra 
zarar ortaya ç km sa, bu zarar n giderilmesi ayr  bir tazminat davas yla istenir401.

Bu konudaki a a daki karar ilgi çekicidir402.

“…Dava, bas n yoluyla ki ilik haklar n n sald r ya u ramas ndan do an ma-
nevi tazminat ve haberin internetteki yay n n n da durdurulmas  istemlerine ili kin-
dir. Mahkemece manevi tazminat istemi k smen kabul edilmi  ve ayr ca “haberin 
internetteki yay n n n durdurulmas na” da hükmedilmi tir. nternetteki yay nlar ne-
deniyle yap lacak i lem konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktad r. 
Halbuki, mahkeme kararlar n n ba lay c  sonucunun gerçekle ebilmesi için, kara-
r n infaz edilebilir olmas  ve böylece yapt r m n n da uygulanmas  gerekmektedir. 

u a amada, internette yap lan bir yay n n gönderilenler de dahil olmak üzere in-
ternetten ç kar lmas  veya yay n n durdurulmas  konusunda bir yasal düzenleme 
bulunmamaktad r. Bu bak mdan verilecek karar n infaz edilebilme ve sonuçsuz 
kalma olgusu tart labilecek bir durum arz etmektedir. Bu da yarg  karar n n et-
kisiz kalmas n  ve böylece tart labilir hale gelmesi sonucunu do urabilir. Bu ne-
denle buna ili kin istemin reddine karar verilmesi gerekirken, bunun yerine yaz l  
oldu u üzere kabul karar  verilmi  olmas  bozmay  gerektirmi tir.”

Yarg tay karar ndaki “haberin internetteki yay n n n durdurulmas ” hakk ndaki 
yoruma kat lmak mümkün de il. E er haber internette kalmaya devam ederse, 
her okunmada bu haber ilgiliye yeni zararlar verecektir. Karar n infaz  da sorun 
de ildir. Bizce, icra dairesi vas tas yla karar kolayl kla uygulanabilir. Bu nedenle 
karar yanl t r. Bu karar  de erlendiren Cevat Özel, bu karar do rultusunda ge-
rek Ceza Hukuku ve gerekse Medeni Hukuk alan nda internetteki yay nlara ya-
sak getirilmesi ve yay n durdurma gibi tedbirlerin uygulanmas  mümkün de ildir 
diye dü ünmektedir.403 Bu yoruma kat lam yoruz. Bizce bu kararda tek problem ye-
rel mahkemenin karar  verirken yay n durdurmay  Bas n Kanunu’nun Ek Madde 
1/1 hükmüne dayand rmas d r. Bas n Kanunu sadece bas lm  eserler hakk nda 
uygulanaca ndan yasal dayana  yanl t r. Kanaatimizce Yarg tay’ n bu karar na 
ra men; yukar daki 1.Yasaklama ve Önleme Davas  bölümündeki ihtiyati tedbir 
yoluyla veya Medeni Kanun’un 24 ve 25. maddelerine dayanarak verilen internet 
yay n n n durdurulmas  gibi kararlar hukuka uygundur.

401 Ayd n Zevkliler, s.455.
402 Yarg tay 4. H.D. 08.02.2001 Tarih E.2001/755 K.2001/1157 
403 Cevat Özel, Ceza Hukuku Aç s ndan Yay n Yasa  Tedbiri, www.hukukcu.com, stan-

bul, 2002, s.5.
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Nitekim, kamuoyunca Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar isimli ahs n, ki i-
lik haklar na sald r  oldu u gerekçesiyle Silivri I. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açt  
davada Mahkeme, www.gazetevatan.com adresine eri imi engellemi tir. Oktar’ n 
avukatlar nca yap lan ba vurunun gerekçesinde an lan gazetenin internet yay -
n nda yer alan bir haberin okuyucu yorumlar  bölümünde Oktar ve “cemaati” ile 
ilgili olumsuz ifadelerin yer ald  çok say da yorumun yay nland  belirtiliyordu. 
Ancak, burada yanl  buldu umuz husus, an lan haber ve yorumlara eri imin en-
gellenmesi yerine topyekun yay n organ n n söz konusu internet sitesine eri imin 
engellenmesidir. Bu durum ne yaz k ki yaz l  ve görsel-i itsel bas ndan farkl  ola-
rak internet ortam na yönelik çok daha fazla cezaland r c  bir e ilimin do mas na 
ve yerle mesine yer açacakt r404. 

Bir yay n veya mesaj ile, birden fazla ki iye sald r l rsa, sald r ya u rayanlar-
dan her biri, di erlerinden ba ms z olarak sald r n n durdurulmas n  dava edebi-
lir. Bu dava sonucunda sald r  durdurulursa, bundan di erleri de yararlan r. Buna 
kar l k, ma durlardan birisinin açt  davay  kaybetmesi di erlerinin dava hakla-
r n  etkilemez. E er sald rgan birden fazla ise -ki internette içerik ve servis sa la-
y c larla, siteyi yaratan ve yay nlayan ki iler vs. gibi birkaç ki i birden sorumludur- 
dava içlerinden birine, bir kaç na veya hepsine aç labilir.

nternetteki reklamlar veya irketler ile onlar n ürünleri hakk ndaki haber ve 
yorumlar için bu kural çok önemli. Kanun’un 58. maddesi’ne göre; haks z reka-
bet yüzünden mü terileri, kredisi, mesleki itibar , ticari i letmesi, veya di er eko-
nomik ç karlar  bak m ndan zarar gören veya böyle bir tehlikeye dü en kimse; 
haks z rekabetin sonuçlar n n ortadan kald r lmas , yanl  ve yan lt c  aç klama-
lar n düzeltilmesini isteyebilir. Yine Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bu yönde 
düzenlemeler bulunmaktad r. Kanun’un 67. maddesi’ne göre; internette kulla-
n lan eser, veri taban  veya içeri i haks z yere de i tirilmi se, yazar n ad  ko-
yulmam sa; eser sahibi, yay n n durdurulmas n , masraf  sald rgana ait olmak 
üzere haks zl n gazete, dergi, radyo ve televizyonda ilan edilmesini ve düzel-
tilmesini talep edebilir.

Sald r n n kald r lmas  davas nda hakim, daval y  sald r ya son vermeye mah-
kum edecektir. Kararda aksi davran n hapisle cezaland r laca  da belirtilebilir. 
Daval  kesinle en bu karara uymayabilir. O zaman, karar n uygulanmas  için ic-
raya konulmas  ve Ìcra flas Kanunu’nun 343. maddesi uyar nca hapisle zorlan-
mas  bir di er yoldur.405

404 Bkz. Radikal Gazetesi, 16 Ekim 2008. sf.7., Bu babdan olmak üzere, istatistiklere göre 
ülkemizde A ustos-Ekim 2008 tarihleri aras nda 612’si T B, 241’i mahkemeler yoluyla 
toplam 813 internet sitesine eri im engellenmi tir. Bunlar n bir k sm  geçici engelleme, 
bir k sm  sürekli engelleme olarak gerçekle mi tir. Bkz. Hürriyet Gazetesi, 18 Ekim 
2008, sf.24.

405 Kemal O uzman, s.25-26.
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c. Tespit Davası

Tespit ya da saptama davas , haks z bir yay n n ve aç klaman n yap lm , ya-
p lmakta ya da yap lacak oldu unu belirleme amac yla aç l r. Bu davayla sadece, 
hukuka ayk r  bir sald r n n saptanmas  istenir. Hakim sadece “A sitesindeki Ahmet 
Kalkan hakk nda yaz lan haber gerçeklere ayk r d r” diye yazar. Ayr ca bu karar n 
yay n organlar nda ilan edilmesi de istenebilir.

Bu dava, Medeni Kanun’un 25. maddesi ile kabul edilmi tir. Ayr ca fikir ve sa-
nat eserlerine internette yap lan tecavüzlere ili kin olarak da bu dava aç labilir. Ek 
olarak, reklamlar veya ekonomik haberler yoluyla bir irket ya da ürünü hakk nda 
haks z rekabet yap lmas nda da bu dava aç labilir. 

Mahkeme karar n n yay n  veya ilan n n hangi yay n organlar nda, nas l ger-
çekle tirilece i ve masraflar n kime ait olaca  da kararda belirtilmelidir. Daval  taz-
minatla sorumlu tutulabiliyorsa (kusurlu ise veya bir kusursuz sorumluluk sebebi 
varsa) yay n veya bildirimin masraflar  daval ya yükletilmelidir. Haks z yay n n et-
kisinin ortadan kald r lmas , ancak sald r n n yap ld  kitle ileti im arac nda yap la-
cak yay nla mümkün olacaksa ve daval  bu kitle ileti im arac nda yay nlama yetki-
sine sahip bir ki i ise; hakimin, bu yay n  yapmaya daval y  mahkum edebilece ini 
kabul etmek amaca uygun dü er. Böyle bir karara uyulmamas  halinde cra flas 
Kanunu’nun 343. maddesi uyar nca hapisle zorlama imkan  da söz konusu olur.406 

Esasen, bu davan n uygulamada çok önemi yoktur. Çünkü ki ilik hakk na yap -
lan sald r ya yönelik olarak aç lan öteki davalarda, az çok bir tespit k sm  bulunmak-
tad r. Önleme, kald rma ve tazminat davalar nda, yarg c n her eyden önce haks z 
bir sald r n n bulunup bulunmad n saptamas  gerekir ki, maddi veya manevi taz-
minat versin, sald r y  yasaklas n. Bu davan n sonucu, ayn  anda verilecek kara-
r n ilan  ya da üçüncü ki ilere bildirilmesi iste ini içeriyorsa i e yarayabilecektir407.

d. Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davas , internetteki bir içerikte bulunan bilgi, aç klama veya ha-
ber sonucu ortaya ç kan “parayla ölçülebilir” zarar  giderme amac  güder. 

Kanun, bu davan n artlar  olarak, ki ilik de erine kar  haks z bir sald r  bu-
lunmas n , sald r da bulunan n kusurlu olmas n , sald r  dolay s yla parayla ölçü-

406 Kemal O uzman, s.25-26.
407 Dünyan n en popüler sosyal payla m sitesi Facebook’ta A. K. adl  kullan c n n kendi-

sine hakaret etti ini iddia eden Av. N. T. A.; K.’ n gazeteye ilan verip kendisinden özür 
dilemesini sa lad .Türkiye’de bir ilk olan bu durum, Akif Korkmaz adl  ki inin Taraf gaze-
tesine verdi i ilanla ortaya ç kt .K. gazete ilan nda, “Facebook isimli internet sitesi arac -
l yla hakaret etmek suretiyle ki ilik haklar n  ihlal etti im Av. N. T. A.’den özür dilerim” 
dedi.Daha önce Türkiye’de internetyoluyla i lenmi  hakaret suçlar nda böyle bir yapt -
r m uygulanmam t . http://www.ntvmsnbc.com/id/25086314/ (25.04.2010).
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lebilir bir zarar do mas n ; zararla sald r  aras nda sebep sonuç ili kisi kurul-
mas n  gerekli görmektedir.

Bu artlar yla maddi tazminat davas , sald r n n kald r lmas  ve yasaklanmas  
davas ndan ve hatta manevi tazminat davas ndan farkl d r. Çünkü o davalarda 
“kusur” ve ayr ca sald r n n kald r lmas  ve önlenmesi davalar nda da “zarar” aran-
maz. Maddi tazminat davas n n aç labilmesi için, ortada bir parasal zarar n bulun-
mas  gerekti inden, zarar n giderilmesi de ancak parayla yap labilir. Para d nda 
bir maddi tazminat, maddi haklar yönünden dü ünülemez. 

Maddi tazminat davas ndaki zarar  öyle örnekleyebiliriz. Ki inin maddi, be-
densel haklar na yap lan sald r  sebebiyle harcad  tedavi giderleri, yapaca  
sözle melerin iptali nedeniyle parasal kay plar , mesleki olarak kötülenme sebe-
biyle mü terilerin azalmas , ürünün ve mal n kötülenmesi sebebiyle sat n azal-
mas  sonucu kâr kayb .

Ö retide, tazminat davas nda istenecek maddi zarar; öncelikle fiili zarar ve 
mahrum kal nan kâr diye iki türe ayr l r.

Fiili zarar; hukuka ayk r  yay na muhatap olan ki inin aç klama sonucu mal ve 
para varl n n aktifinde olan azalma veya pasifindeki ço almad r. Zarar görenin 
malvarl n n, zarar veren olaydan önceki ve sonraki durumu aras ndaki “k y-
met fark ” fiili zarar  olu turur. nternet üzerinden sald r ya u rayan n bizzat al-
d  baz  tedbirler nedeniyle yapt  masraflar da bunlar aras nda say labilir. Yay n 
yoluyla olu an maddi zarar, daha çok sald r ya u rayan ki inin kar kayb  veya 
“yoksun kal nan kâr” eklinde ortaya ç kabilir. Burada olas  servet kayb  eklinde 
bir zarar söz konusudur. Örne in, haks z ve maksatl  bir ele tiri iletilmesi nede-
niyle yap mc n n ele tirilen müzisyenle olan anla mas n  iptal etmesi, bir banka 
veya otomobil irketinin i lerinin iyi gitmedi ine ili kin aç klama nedeniyle banka 
aktifinde gerileme olmas  sözle melerin iptal edilmesi ve i letmenin iflas etmesi, 
bir tüccar n gerçek d  bir haberle iflas etti ini ya da kötü mallar satt na dair id-
dialar nedeniyle mü terilerini kaybetmesi, bir i adam n n senet veya çek bedelini 
ödememesi nedeniyle protesto edildi ine ili kin gerçek d  bir yay n sonucu ban-
kalar taraf ndan kredisinin kesilmesi, bu nedenle ba ka firmalar n sipari lerini iptal 
etmeleri, ona mal teslim etmemeleri nedeniyle sat lar n n durmas , bir doktorun 
cinsel bir hastal  bulundu una ili kin gerçek d  bir aç klama sonucu mü terile-
rini kaybetmesi nedeniyle u ran lan kâr kayb  gibi.408

Bu örneklerdeki zarar; fatura, bilanço, yaz l  sözle me gibi belgelerle veya ahit 
beyanlar yla ispatlanabiliyorsa dava yolu ile kar  taraftan para al n r. Tüm maddi 
tazminat davalar nda zarar  ve miktar n  ispat davac ya dü er. Ancak, “yoksun 
kal nan kâr” eklindeki zararlarda, zarar miktar n  kesin ispat ço u zaman 

408 Ahmet K l ço lu, s. 225-226.
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zordur. Bu nedenle, Borçlar Kanunu’nun 42. maddesi’ne göre, zarar n ger-
çek miktar n  belirlemek mümkün de ilse, hâkim olaylar n ola an ak n  ve 
zarara u rayan taraf n ald  tedbirleri dikkate alarak, adalete uygun tazmi-
nat miktar n  kararla t r r.

Yok, zarar gerçek de il ya da deliller zay fsa, o zaman a a daki mahkeme ka-
rar nda oldu u gibi tazminat iste i reddedilir. Bu karar bir gazete hakk nda ise de 
internetteki yay n ve mesajlar aç s ndan uygulanabilir.

Davac  manevi tazminattan ayr  olarak, daval ya ait gazetede yap lan yay n ne-
deniyle üçüncü ki iyle yapt  i  sözle mesinin bozuldu unu ileri sürerek, 30.000.000 
lira maddi tazminat istemi tir.

Davac , ..yay ndan bir gün önce sviçre’de bulunan bir Türk firmas yla, yabanc  
kaynaklardan 3.750.000 sviçre Frang  kredi temin etmek üzere bir sözle me yap-
m t r. Bu yay ndan hemen sonra, sözle menin taraf  olan kurulu  (... davac n n 
yay nla ortaya ç kan ki ili ini de erlendirerek) tek tarafl  olarak sözle meyi boz-
mu tur. Bu sözle meye göre davac , ad  geçen kurulu a, milletleraras  i  yapan 
kurulu lardan kredi temin etti i takdirde irketin kurucu hisselerinden % 7.5‘unu 
bedelsiz olarak alaca  gibi, ayda huzur hakk  olarak 5.000 sviçre Frang ’na da 
hak kazanacakt r.

Görülüyor ki, davac n n talep etti i maddi tazminat, kar yoksunlu u zarar ndan 
kaynaklanmaktad r. Bu tür zararlarda, mal varl nda zarar verici eylemden ön-
ceki durumla sonraki durum aras nda bir de i iklik yoktur; fakat zarar verici 
olay gerçekle meseydi, mal varl nda bir ço alma meydana gelece i ileri 
sürülür. Bu nedenle kar yoksunlu u, genellikle varsay mlardan kaynaklanan bir 
hesaba dayan r. Burada, ki inin mal varl nda gelecekteki ço alma ihtimali göz 
önünde bulundurulmak suretiyle bir sonuca var l r.

Hâkim kazanç yoksunlu unu de erlendirirken kanaat bah eden olgulara da-
yanmak zorundad r. Böyle güçlü kan t ve olgular bulunmadan iki ki i aras nda ya-
p lan bir sözle meye dayan larak kazanç yoksunlu unun gerçekle ti inin kabulü 
olana  dü ünülmemelidir. Davac n n sviçre’deki bir Türk firmas yla sözle me yap-
t  (kredi temin edilmesi yolunda ) tart mas zd r. Ne ver ki, bu sözle menin gere i 
olarak ve davac n n katk s yla kredinin temin edilebilece i yolunda kanaat bah e-
den kan tlar ve olgular gösterilmemi tir. Davac n n, baz  firmalara daha önce kredi 
temin etmi  olmas , yeterli delil olarak kabul edilemez. Kald  ki kredi temin sözle -
mesi olaydan bir gün önce imzalanm  ve yay ndan çok k sa bir süre sonra bo-
zulmu tur. Ortada ne krediyi verecek kurulu  mevcuttur ve ne de bu yolda böyle 
kurulu larla sonucu büyük ihtimalle olumlu ciddi bitecek görü meler mevcuttur; bu 
yolda inand r c  kan tlar gösterilmemi tir.409

409 Yar.4.H.D. 8.5.1986 E.2008/K.3998.
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Bu tür davalarda, tazminata karar verilmesi için, hakim, yukar da belirtti imiz 
ko ullar n olayda bulunup bulunmad n  ara t r r. Ko ullar varsa, maddi tazminat 
ödenmesine karar verir. Hakim maddi tazminat tutar n n ne kadar olaca n  da ge-
re inde uzman bilirki ilerden faydalanarak belirler. 

Maddi tazminat olarak fiili zarar ve kâr kayb n n yan nda, internet yay nc la-
r ndan ya da bir forum sayfas ndaki yaz s  veya e-mail mesaj  ile sald r da bulu-
nan ki ilerden istenecek ba ka zarar ve tazminat türleri de var. Bunlar n ilki, 
Medeni Kanun’un 25. maddesi’ne göre, vekaletsiz i  görme hükümleri uya-
r nca “sald r  dolay s yla elde edilen kazanç” n istenmesidir. E er, zarara u -
rayan n elde edebilece i bir kazanc  yalan, yanl  veya abart lm  yay n veya ha-
ber ya da mesaj sayesinde site sahibi ve yay nc  ya da sald r y  yapan ki i elde 
etmi se, onun mahrum kald  bu kazanç, maddi zarar kapsam na girer. Sorum-
luluk artlar  varsa bu dava ile istenir. Tersinden kula m z  gösterirsek; hakk nda 
yay n yap lan ki inin elde edemeyece i bir kazanc , yay nc  site sahibi veya sal-
d rgan tecavüz sayesinde elde etmi  ise, mesela hiti ve reytingi f rlam sa bunun 
sonucu reklam alm sa, ortada ispatlanabilir bir zarar olmad ndan maddi tazmi-
nat davas  aç lamayaca  söylenebilir. Fakat bana göre, Borçlar Kanunu’nun 414. 
maddesi uyar nca; yay na konu olan, sanki bir i  yap lm  gibi sald rgan yay ndan 
elde edilen gelirlere ili kin paralar  isteyebilir. 

Bir ba ka maddi tazminat, vekaletsiz i  sözle mesine çok benzeyen “se-
bepsiz zenginle me”ye dayanan tazminatt r. Bu tazminat türü, Medeni Kanun’un 
24. ve 25. maddelerinde yoktur. Burada, yay nla sald rma sonucu, zarar verenin 
malvarl nda, zarar görenin aleyhine bir ço alma olmu sa, (bu yüzden olu an 
zenginle me hakl  bir nedene dayanmad ndan) iadesi istenmektedir. Bu dava-
n n aç labilmesi için internet yoluyla aç klamada bulunan veya bu yay na sebep 
olan ki ilerin haks z olarak zenginle mesi gerekir. Ancak, kar  art da vard r. 
Yani ayn  yay nla sald r ya u rayan ki i ise fakirle melidir. Bir taraf n zengin-
le mesi ile di er ki inin fakirle mesi aras ndaki oran bu tazminat n mik-
tar n  belirler. Ve yay n ya da internetteki mesaj ile, bunlar aras nda bir sebep 
sonuç ili kisi bulunmal d r. Bu davan n yasal dayana  Borçlar Kanunu’nun 61. 
maddesi’dir. Ancak bu para u ran lan zarar n kar l  oldu undan Kanun’un 63. 
maddesi’ndeki s n rlama, yani borçlunun elinde ne geriye kalm sa onun iadesi 
kural  burada uygulanmaz. 410

e. Manevi Tazminat Davası

Manevi haklar ; internet yay nlar  veya mesajlar  yoluyla sald r ya ve zarara u -
rayan ki i, u rad  manevi zarar  azaltmak için Medeni Kanun’un 25. maddesi ve 
Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi’nde ifade olunan manevi tazminat davas n  aça-
bilir. Manevi zarar daha çok ki inin manevi ac lar duyma, a r bir ruhsal sars nt  ge-

410 Bilal Kartal, s.128.
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çirme, ya ama sevincini yitirme, toplum içine ç kamayacak derecede utanç duyma 
gibi farkl  ekillerde kar m za ç kar.

Manevi tazminat n amac , yay n veya mesaj yoluyla sald r dan do an manevi 
zarar n giderilmesi ve ki iye kendisini iyi hissettirmektir. 

Manevi tazminat olarak ödenecek paran n tutar n , takdir yetkisine dayanarak 
yarg ç belirler. Yarg ç miktardan önce, gerçekten bir manevi zarar do up do -
mad n , ikinci olarak da bu manevi zarar n, manevi tazminat ödemeyi gerek-
tirip gerektirmedi i belirler. Yarg ç manevi tazminat ödenmesi gerekti ine karar 
verdikten sonra, ödenecek para tutarlar n  belirliyor. Bu i i yaparken de, olaydaki 
tüm etkenleri göz önünde tutmal d r. Yukar daki ölçülerin yan nda, Yarg ç ma-
nevi tazminat miktar n  belirlerken; sald r ya u rayan ki isel de erin önemini 
ve çe idini, sald r n n a rl k derecesini, süreklili ini ve çevreye yay lma ola-
s l n , sald r ya u rayan ki inin toplumdaki yerini ve önemini, ya n , cinsi-
yetini, parasal durumunu, kendisinin de sald r ya yol aç p açmad n , kar -
l kl  kusurun bulunup bulunmad n , ayr ca sald rgan n da toplum içindeki 
yerini, parasal ve ki isel durumunu göz önünde bulundurmal d r.411

Bu söylenenler Kanun’da, “hâkim; manevi tazminat n miktar n  tayin eder-
ken, taraflar n s fat n , i gal ettikleri makam  ve di er sosyal ve ekonomik du-
rumlar n  da dikkate al r” ekliyle genel olarak düzenlenmi tir. Bu etkenleri göz 
önünde tutarak olay n özelli ine göre, yarg ç tazminat tutar n  dü ük ya da yük-
sek belirleyebilir.

Yeni bir ölçüt olarak, Medeni Kanun’un 25. maddesi’ndeki maddi tazminatlar için 
yukar da geni çe aç klad m z, “vekaletsiz i  görme uyar nca sald r  dolay s yla 
elde edilen kazanc n devri” kural n  kullanmak mümkündür. Medeni Kanun’daki, 
“kazanc n devri” kural  sadece maddi tazminat için de il, ayn  zamanda manevi 
tazminat için de getirilmi tir. 

Tazminat tutar  her olayda ayr  ayr  belirlenecektir. Bu konuda bir örnek karar 
öyledir:412 

“Ki ilik haklar  hukuka ayk r  olarak sald r ya u rayan kimse manevi tazminata 
hükmedilmesini isteyebilir. Hâkim manevi tazminat n miktar n  tayin ederken sal-
d r  te kil eden eylem ve olay n özelli i yan nda taraflar n kusur oran n , s fat n , 
i gal ettikleri makam  ve di er sosyal ve ekonomik durumlar n  da dikkate alma-
l d r. Miktar n belirlenmesinde her olaya göre de i ebilecek özel hal ve artlar n 
bulunaca  da gözetilerek takdir hakk n  etkileyecek nedenleri karar yerinde ob-
jektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakk  verdi i hususlarda hâkimin 

411 Ayd n Zevkliler, s. 466.
412 Yarg tay 4. Hukuk Dairesi 25.1.2005 Tarih E. 2004/6659, K. 2005/292.
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hak ve nasfetle hüküm verece i Medeni Kanun’un 4. maddesi’nde belirtilmi tir. 
Hükmedilecek bu para, zarara u rayanda manevi huzuru do urmay  gerçekle ti-
recek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik ta r. Bir ceza olma-
d  gibi mamelek hukukuna ili kin zarar n kar lanmas n  da amaç edinmemi -
tir. O halde bu tazminat n s n r  onun amac na göre belirlenmelidir. Takdir edilecek 
miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ula mak 
için gerekli olan kadar olmal d r. 

Davaya konu edilen yay nlarda, davac n n K… Sulama Birli i Ba kanl ’na seçi-
len ki inin sab kal  biri olmas na ra men seçimini onaylad  yaz l d r. Dosya içinde 
mevcut belgelerden; davac n n Vali olarak seçim tutana n  onaylad  ve böylece 
Sulama Birli i Ba kanl ’na getirilen ki inin geçmi te adli sicilde sab kas n n bulun-
du u ve sonradan sab ka kayd n n silindi i, bu ki inin Sulama Birli i Ba kanl ’na 
getirildikten sonra da hakk nda zimmet suçlamas  nedeniyle soru turma aç lm  
oldu u bu haliyle internet yay n na konu edilen olayda davac n n tam olarak hakl  
olmad  anla lmaktad r. u durumda mahkemece istenen tazminat miktar n n ay-
nen hüküm alt na al nmas  yerinde de ildir. Mahkemece daha az manevi tazminat 
takdir edilerek hüküm alt na al nmas  için karar bozulmal d r” 

Aç lan bu davada mahkeme karar n n yay n  da istenebilir. Mahkeme karar  
ilan n n hangi kitle ileti im arac nda yap laca  yolunda ise, Borçlar Kanunu’nda 
bir aç kl k yoktur. Bir internet sitesinde yer alan ve manevi zarara yol açan yay -
n n cezaland r lmas na dair karar n, ba ka bir kitle ileti im arac nda yay nlanma-
s na da karar verilebilir.

f. Kınama ve Kararın Yayını Davası

K nama ve bu karar n yay n  davas n n dayana , Borçlar Kanunu’nun 49. mad-
desindeki “Hâkim, bu (manevi) tazminat n ödenmesi yerine, di er bir tazmin 
sureti ikame veya ilave edilebilece i gibi, tecavüzü k nayan bir karar vermekle 
yetinebilir ve bu karar n bas n yolu ile ilan na da hükmedilir” düzenlemesidir.

Burada mahkeme iki yoldan birini seçebilir. Ya maddi ve manevi tazminat art  
di er bir tazmin ekli karar  verir. Ya da maddi ve manevi tazminat vermeyip, k -
nama art  karar n bir ileti im organ nda ilan na karar verir.  

5. Ceza Davaları Açma 

nternette s kça rastlanan suçlar, ki ilere, kurumlara, irketlere veya onlar n ürün-
lerine hakaret ve sövme suçlar d r. Bu suçlar kimi zaman web sitelerindeki haber-
ler ve verilen bilgiler yoluyla, kimi zamanda konferans, forum, msn, cq gibi soh-
bet ortamlar nda yahut e-mail ile bireysel veya toplu mesajlar yoluyla i lenir. Ancak 
bunlardan önce yay nc l k bölümünde s ralad m z Kanunlardaki yay n yasakla-
r na uymama sonucu i lenen a r suçlar  hat rlayal m.



Türkiye Bankalar Birli i

314

Bunlar; Türk bayra na, Devletin di er sembollerine, ulusal renkleri ta yan ey-
lere hakaret, Cumhurba kan na hakaret ve sövme, Türklü e, Cumhuriyet’e, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne, hükümetin manevi varl na, bakanl klara, Devletin 
askeri ya da emniyet veya koruma kuvvetleri yahut Yarg ’n n manevi varl na ha-
karet, Türkiye Cumhuriyeti kanunlar na veya Türkiye Büyük Millet Meclisi kararla-
r na sövme; yabanc  devlet ba kan na, dost devlet sancak veya armas na, elçilere 
hakaret, dini ve ruhanilere hakaret, ölü, cenaze ve kemiklerine hakaret, memura 
kar  ve yerine getirdi i görev dolay s yla veya s ras nda hareket ve sövme, adli, 
idari, siyasi ve askeri bir heyete hakaret ve sövme eklinde s ralanabilir.

Devleti, di er devletleri ve çal an memurlar  hedef alan bu suçlar, ilgili cum-
huriyet savc lar  taraf ndan kendili inden takip edilmektedir. Verilecek cezalar  da 
ilgili bölümde saym t k. Bu sebeple, bu bölümde, s kça kar la lan hakaret ve 
sövmeye a rl k verece iz.

Ceza davalar nda en önemli konu yap lan hukuka ayk r  yay n n veya at lan 
mesaj yahut e-postan n ispat d r. Bunun için öncelikle hukuka ayk r  bir içerik ya 
da mesaj ile kar la an kimsenin noter veya mahkemeler yahut savc l klar yoluyla 
bilgisayar konusunda bir uzman bilirki iden de yararlanarak delil tespiti yapmas  
gerekir. Bu tespit yapt r lmaz ise, savc l a ikâyet ettikten sonra savc lar n i  yo-
unlu u sebebi ile bu konuyu incelemeleri aylar alaca ndan ortada suç i lendi ine 

dair delil bulunmayabilir ve hakaret varsa da geçen süre içinde bir s r olabilir. 

Ayr ca suçun kimler taraf ndan i lendi i de önemlidir. Mutlaka suç olu turan 
aç klama ile üphelenilen ki i aras nda bir ili ki olmal d r. ikâyet edilen ki inin bu 
olay  yapt  ikâyetçi taraf ndan delillendirilmelidir. Yoksa netice almak mümkün 
olmayabilir. Bu konu ile ilgili bir örnek öyledir:

“Mü tekiler vekili 19.06.2002 tarihinde Ba savc l m za ikâyet dilekçesi ve-
rerek, mü tekilerin eski personeli olan san klar n i lerinden ayr lmalar ndan sonra 
mü tekilerin internet adreslerine elektronik postalar yollayarak hakaret, iftira, teh-
dit, irket bilgilerini if a suçlar n  i lediklerini iddia etmi  ve bu iddiay  teyiden yu-
kar da tarihleri yaz l  olan elektronik posta örneklerini ikayet dilekçesine delil ola-
rak eklemi tir.

San klar Ba savc l m zca al nan ifadeleri s ras nda söz konusu elektronik 
postalar  kendilerinin göndermediklerini savunmu lard r. stanbul Emniyet Müdür-
lü ü ve Interpol arac l  ile yap lan ara t rma sonucunda elektronik postalar n 
ngiltere’deki bir internet kafeden gönderildi i, servis sa lay c  irket adresinin de 
ngiltere’de oldu u, yabanc  servis sa lay c  irketin kay tlar  bir ay tutup bilahare 
imha etti i anla lm t r. 

2002 y l  Mart ve May s aylar nda mü tekilere gönderilen elektronik postalar n 
san klar taraf ndan gönderildi ine ili kin mücerret iddiadan ba ka, san klar hak-
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k nda kamu davas n n aç lmas n  gerektirir hiçbir delil bulunmad ndan san k-
lar hakk nda müsnet suçlardan dolay  amme ad na takibata mahal olmad na … 
CMUK.nun 164-165 maddeleri uyar nca karar verildi.”413 

a. Hakaret

Türk Ceza Kanunu’nun “ erefe Kar  Suçlar” ba l  alt ndaki bölümünde 125. 
madde öyle düzenlenmi tir:

(1) Bir kimseye onur, eref ve sayg nl n  rencide edebilecek nitelikte somut bir 
fiil veya olgu isnat eden (...) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, eref ve 
sayg nl na sald ran ki i, üç aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas  
ile cezaland r l r. Ma durun g yab nda hakaretin cezaland r labilmesi için fiilin 
en az üç ki iyle ihtilat ederek i lenmesi gerekir. 

(2) Fiilin, ma duru muhatap alan sesli, yaz l  veya görüntülü bir iletiyle i lenmesi 
halinde, yukar daki f krada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine kar  görevinden dolay ,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, dü ünce ve kanaatlerini aç klamas ndan, 

de i tirmesinden, yaymaya çal mas ndan, mensup oldu u dinin emir ve 
yasaklar na uygun davranmas ndan dolay ,

c) Ki inin mensup bulundu u dine göre kutsal say lan de erlerden bahisle,
lenmesi halinde, cezan n alt s n r  bir y ldan az olamaz.

(4) Hakaretin alenen i lenmesi halinde ceza alt da biri oran nda art r l r.
(5) Kurul hâlinde çal an kamu görevlilerine, görevlerinden dolay  hakaret edilmesi 

hâlinde suç, kurulu olu turan üyelere kar  i lenmi  say l r. Ancak, bu durumda 
zincirleme suça ili kin madde hükümleri uygulan r.

2004 y l na kadar hakaret ve sövme Ceza Kanunu’nda ayr  ayr  maddelerde 
ve ayr  ayr  suçlar eklinde düzenlenmi ti. 2004 y l nda yeni Türk Ceza Kanunu 
ile her ikisi birle tirildi ve aradaki düzenleme ve ceza fark  kald r ld . Hakaret, bir 
kimseye bir fiil veya olgu isnat etmek olarak tan mlanabilir. Yani “ sen unu yap-
t n için öylesin” gibi. Sövmede ise bir fiil veya olguya dayan lmadan küfür edil-
mesi söz konusudur. imdiki 125. maddenin içerisinde bu ay r m kar t r lm  ve 
her iki eylem hakaret olarak düzenlenmi tir.

imdi hakaret suçuna bir örnek verelim...

stanbul Üniversitesi Rektörü olan mü teki taraf ndan ... Ba savc l m za ve-
rilen ikayet dilekçesi ve ekleri ile internet ortam nda san n bir web sahifesi dü-

413 21.08.2002 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say  Haz rl k: 2002/35568 
Büro No:2002/1441 Karar : 2002/.. Takipsizlik Karar .
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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 irtibat  ola-
rak B.Ali (AB16389) admin & ABBRICE.COM, e-mail adresinin e-posta: pbilgen@
olaylar.com olarak gösterildi i, 14 Kas m 1999 tarihinde ba layan ve bu tarihi takip 
eden di er günlerde de devam edilen yay n s ras nda mü tekiden bahisle “Rektör 
Prof. Dr. K.A.’nun, bu yeni h rs zl k usulünün mucidi oldu u, arkada n n kasas n-
daki paray  kendisinin almad  ancak bir ba ka arkada n n kasas na aktard , 
üç sahte fatura ve sahte davetli listeleri ile stanbul Üniversitesi Katma Bütçesin-
den toplam 14.000.000.000. Türk Liras ’n n çal nd , ... tarihlerini ta yan bu sahte 
faturalarla Rektör Prof. Dr. K.A.’nun s ras  ile sözde 1425 ki ilik, 1375 ki ilik, 1305 
ki ilik ziyafetler vermi  gözüktü ü, yenilmemi  yemek için tanzim edilen faturan n 
sahte, ödenen paran n çal nm  oldu u” sözlerine yer verilmesi sureti ile maddei 
mahsusa hakaret edildi i iddia edilmi , bu iddiay  teyit eden belgeler ve bu arada 
internetteki web sahifesi metinleri ve yap lan ödemelerin yasaya ve usulüne uy-
gun oldu una dair evraklar ibraz edilmi tir. 

Web sahifesinin san k taraf ndan düzenlendi i hususu fatura irtibat nda B.A., 
e-mail adresinde pbilgen sözcüklerinin bulunmas ndan aç k olarak anla lmaktad r. 

stanbul Üniversitesi Rektörü olan mü tekinin, düzenlenmemi  yemekler için 
ödemeler yap lmas  için sahte faturalar düzenletti i veya düzenleyenlere göz yum-
du u, 3 ayr  fatura muhteviyat  olan cem’an 14.000.000.000. lira tutar ndaki para-
n n usulsüz olarak ödenmesini sa lad , buna göz yumdu u eklindeki isnatlar 
d nda bu isnatlardan hareketle yeni h rs zl k usulünün mucidi oldu unun söylen-
mesi mü tekiye s fat ve hizmetinden dolay  maddei mahsusa tayini sureti ile haka-
ret te kil eder. Halk n hakaret ve husumetine maruz b rak c  bu isnatlar n internet 
ortam nda yap lmas , internetin Türk Ceza Kanunu’nun 480. maddesinin 4. f kra-
s nda zikredilen ne ir vas tas  olarak de erlendirilmesini ve tertip edilecek ceza-
n n bu f kra uyar nca artt r lmas n  da gerektirir. 

San n mahkemenizde duru man n yap larak fiil ve eylemine uyan ve yuka-
r da gösterilen Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyar nca tecziyesine karar 
verilmesi kamu ad na iddia olunur.”414 

Ayr ca bir mesle i yapanlara ba ka bir meslek yak t rmak, mesela bir opera-
töre kasap, bir avukata nalbant, yamru yumru bir dolmu  kâhyas na artist demek 
de onlar n mesleki onuruna hakarettir. 

Hakaret suçunun manevi unsuru, kas tt r. Kas t, yay nc n n hakaret olaca n  
dü ündü ü bir söz ya da görüntüyü bile bile yay nlamas d r. Hakaret kast n n bu-
lunup bulunmad n  hâkim, hakaret olu turan yay n n özelli ine, i lendi i yere, 

414 10.03.2000 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Basn Bürosu ddianame Say : Haz rl k:1999/74776 
Bas n Mv: 1999/433 Esas :2000/7923 ddia: 2000/99.
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zaman na ve artlar na göre takdir eder. Bu nedenle ele tiri, bilgi verme, k nama, 
savunma, anlatma, aka ve kar l k verme amac  ile sunulan içerik veya aç klama 
hakaret olu turmaz.

Politik ele tiri, özellikle seçimler s ras nda ve adaylar n ki ilikleri hakk nda ken-
disini gösterir. Demokratik bir rejimde yasama veya yürütme organlar na seçilecek 
ki ilerin yeterli ve yetenekli olmas  gerekir. Böyle bir ortamda, hakaret amac  ol-
maks z n, adaylar n ki ilikleri üzerinde tart malar n yap lmas , herkesin aday hak-
k ndaki dü üncesini serbestçe aç klamas , bu rejimin temel gereklerinden oldu u 
gibi, dü ünceyi aç klama özgürlü ü de böyle bir tart may  gerekli k lar. Yine öl-
çülü, gerçek, güncel ve kamuya yararl  olmas  art yla.

Politik veya yönetim görevinde bulunanlar n ele tirilmesi esnas nda Savc l n “öl-
çüyü kaç rd lar” diyerek hakaret suçu kapsam nda dava açt  bir örnek öyledir:

“... san klardan V. B.’nin sorumlu müdürü oldu u Y. Hayat isimli mevkutenin in-
ternet ortam nda yay nlanan 70. say s ndan yaz c  marifeti ile al nm  metinler ile 
Yeni Hayat isimli mevkutenin A ustos 2000 tarihli 70. say s n n 13-29. Sayfalar  
aras nda yer alan Dr. Necip .... taraf ndan kaleme al nan Etki Ajanlar  - Nüfus Ca-
suslar  ve Fethullahç lar Raporu ana ba l kl  yaz  incelendi. 

Y. Hayat isimli mevkutede ve bu mevkutenin internet ortam ndaki sayfas nda 
yer alan “Etki Ajanlar -Nüfus Casuslar  ve Fethullahç lar Raporu” ba l kl  yaz da; 
“Emniyette ve mülki kadrolarda Fethullahç lara kar  terfi ve taltiften ba ka-MGK 
zorlamas  sonucu birkaç i lem hariç kayda de er hiçbir operasyon yapmayan, 
eriat  hiçbir ekilde birinci tehlike olarak kabul etmeyen, sadece 28 ubat karar-

lar na kat l yor gibi görünen (dini bütün imajl ) bir çi leri Bakan ’n n bu cemaatle 
geçmi ine yönelik kamuoyundaki üpheleri gidermesi beklenemezdi. Nitekim de 
öyle oldu” sözlerine, 

Ayn  ekilde hem mevkute ve hem de mevkutenin internet ortam ndaki say-
fas nda yer alan “Türkiye’deki Etki Ajan  Borsas : Fethullahç lar..”. alt ba l kl  ya-
z da; “… geçti imiz y l n sonunda Fethullahç  kadrola maya kar  dikkat çeken 
Ankara Emniyet Müdürlü ü’nün ünlü raporuna katk da bulunan emniyetçilerin 
tamam  dahil 38 ki iye çe itli disiplin cezalar  verilirken, aralar nda hiç Fethul-
lahç  bulunmamas  oldukça dikkat çekiciydi. Oysa telekulak olay n n gerçek fa-
illerinin Fethullahç lar oldu unu duymayan kalmam t . Hatta A. Ç. ile E. A k 
aras ndaki telefon görü mesinin kasetlerinin, keza ... Yi it ile kurmay istihbara-
t na muadil ve alternatif bir sivil istihbarat örgütü kurma çabalar n m h zland r-
d  kaydedilmi ti. Bu duyumlar n üzerine gidildi mi? Kim gidecekti? Ba bakan 
m , yoksa yard mc lar  m , yoksa çi leri Bakan  m ? Yoksa diyorsunuz, müta-
reke stanbul’unun i birlikçi Osmanl  devlet adamlar n n ruhlar  Ankara’da m  do-
la makta?..” sözlerine, 
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Sadece mevkutenin internet ortam ndaki sayfas nda “Politik ve Bürokratik Plat-
formdaki Sava m” alt ba l  ile yay nlanan, Dr. Necip ... taraf ndan yaz lan ya-
z da; “ eriatç lara taviz vermeyece ini her f rsatta tekrarlayan çi leri Bakan  art k 
kesinlikle güven vermiyor. ... Bu gev eklik ve koku ma sadece çi leri’nde mi?” 
sözlerine yer verilmesi sureti ile çi leri Bakanl ’n n yay n yoluyla tahkir ve tezyif 
edildi i kanaatine var lm t r. 

Türk Ceza Kanunu 160/2. maddesi hükümleri uyar nca Adalet Bakanl ’n n 
27.04.2001 tarihli (OLUR)’lar  al nm t r. San klar n mahkemenizde 5680 Say l  
Kanun’un 39. maddesi uyar nca duru malar n n yap larak fiil ve eylemlerine uyan 
ve yukar da gösterilen kanunun ilgili maddeleri uyar nca tecziyelerin karar veril-
mesi kamu ad na iddia olunur.”415 

Biraz da Türk Ceza Kanunu 125. maddenin ba nda belirtilen sövme suçundan 
bahsetmekte yarar olacakt r. nternette, bir “özellik”ten söz edilse; mesela, “i ken-
ceci”, “korkak”, “alçak”, “serseri”, “homoseksüel”, “esrarke ”, “fahi e”, “ay ” dense, 
bunlar birer kötü huy veya özelli i belirtmeleri sebebiyle, sövme suçunu olu turur-
lar. Ayr ca, söylenen söz ilgilinin bedeni bir ar zas na da ili kin olabilir. Bir kimse 
hakk nda “ a ”, “topal”, “kambur”, “sarsak”, “kel” demek veya ruhi ve bedeni bir 
hastal k yüklemek yahut gerçek d  olarak belirli bir din veya rk n üyesi olarak 
aç klamak da sövmedir. Bunun gibi, sald r ya u rayan ki iye bir olay yöneltilmekle 
beraber, bunu aç klayacak tamamlay c  unsurlar belirtilmemi se, yine sövme söz 
konusu olur. Mesela bir kimse hakk nda “katil”, “h rs z”, “doland r c ” gibi sözlerin 
söylenmesi halinde, her ne kadar ortada yasad  bir davran la suçlamak varsa 
da, bu davran , “ unu öldürdün, urada, unun paras n  çald n” gibi belirli ve özel 
olmad  için sövmedir.

Bu anlatt m z konuya bir örnek a a da verilmi tir.. Savc l k ikâyet üzerine 
davay  sözkonusu davay  açm t r. 

“Mü tekiye ait tercüme bürosunda yeminli tercüman olarak çal an san n kendi 
iste i ile bu i  yerinden ayr ld , 20 May s 2002 tarihinde tercüme bürosunun in-
ternet adresine gönderdi i e-mail’de “Pezo Kürt, o dosyay  uygun bir taraf na sok, 
kendini benden ak ll  m  san yorsun, salak” eklinde sözlere yer verdi i ve böylece 
mü tekiye kar  hakaret ve sövme cürmünü i ledi i; iddia, ikâyet dilekçesine ekli 
bilgisayar ç k , san n samimi ikrar  gibi delillerden anla lm t r. 

San n mahkemenizde duru mas n n yap larak fiil ve eylemine uyan ve yuka-
r da gösterilen Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde ve f kras  uyar nca cezaland -
r lmas na karar verilmesi kamu ad na iddia olunur.”416 

415 29.05.2001 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Bas n No:2001/133 Esas 
NO:2001/260 ddia No:2001/388 ddianame.

416 22.07.2002 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say : Haz rl k: 2002/31478 
Büro No:2002/1204 ddianame



Bili im Hukuku

319

Sövmenin aç k yahut üstü kapal  yap labilece ini belirtmemiz gerekir. Örne-
in, bir kimseye bir parça ot göstererek “ye” demek, bir profesöre “uçmu ” ol-

du unu söylemek, bir futbolcuya “top” göstererek “sen böylesin” demek gizlice 
sövme te kil eder. Bunun gibi, “doland r c  m , sap k m , rü vet kokusu mu al yo-
rum” eklinde soru sormak, üphe yöneltmek, olumsuz sözler söylemek, adam  
gülünç duruma sokacak ekilde kendisiyle alay etmek, ki inin ismini bir maymun 
veya köpe e takmak ve tüm bunlar  yay nlamak ve internet yoluyla üçüncü ki i-
lere duyurmak sövmedir.

Son olarak, resim veya karikatürler vas tas yla da hakaret veya sövme suçu-
nun i lenebilece ini belirtelim. Ancak, karikatürlerin, yay n n esas gayelerinden 
biri olan ele tiri çerçevesi içinde mi kald n , yoksa bunu a acak bir nitelikte mi 
veya aka m  oldu unu tespit etmek öncelikle gerekir. aka ya da ele tiri s n r  
a ld  takdirde bunu üretenleri ve yay nc lar  cezaland rmak gerekir. Burada bir 
ba ka önemli konu; topluma mal olmu , politikac , sanatç , artist ve di er ünlü ki-
ilerin haklar ndaki, haber de eri olmayan konularda kendilerine hakaret edilmesi 

ve sövülmesidir. Yarg tay, bu tür yay nlar  de erlendirirken, “haberin içeri i kar-
s nda, okurlar n gereksiz merak duygular n  doyurmak yerine, bu haberin 

halk taraf ndan bilinmesinde kamu yarar  bulunup bulunmad n n ara t r l-
mas ” gere ini vurgulamaktad r.417 

Kanun’un 126. maddesi’ne göre; “(…)hakaret suçunun i lenmesinde ma du-
run ismi aç kça belirtilmemi  veya isnat üstü kapal  geçi tirilmi  olsa bile, e er ni-
teli inde ve ma durun ahs na yönelik bulundu unda duraksanmayacak bir du-
rum varsa, hem ismi belirtilmi  ve hem de hakaret aç klanm  say l r.”

127. madde, bir suç ileri sürüldü ünde bunun ispat  ile ilgilidir. Düzenlemeye 
göre; isnat edilen ve suç olu turan fiilin ispat edilmi  olmas  halinde ki iye ceza ve-
rilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakk nda kesinle mi  bir mahkumiyet karar  
verilmesi halinde, isnat ispatlanm  say l r. Bunun d ndaki hallerde isnad n ispat 
isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin do ru olup olmad n n anla lmas nda 
kamu yarar  bulunmas na veya ikayetçinin ispata raz  olmas na ba l d r. spat edil-
mi  fiilinden söz edilerek ki iye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

Türk Ceza Kanunu 129. maddesinde; hakaret suçunun haks z bir fiile tepki ola-
rak i lenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebilece i gibi, ceza 
vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak i -
lenmesi halinde, ki iye ceza verilmez. Hakaret suçunun kar l kl  olarak i lenmesi 
halinde, olay n mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakk nda verilecek 
ceza üçte birine kadar indirilebilece i gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir dü-
zenlemeleri vard r.

417 Cevat Özel, s.510-511’den naklen, Yar. 4. C.D. 13.3.1991 1991/1005 E. 1991/1660 K. 
ve 25.11.1992 1992/6879 E. 1992/ 7326 K.
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Kanun’un 130. maddesi ise, ölülere yap lan hakareti düzenlemektedir. Buna 
göre; bir kimsenin öldükten sonra hat ras na en az üç ki iyle ihtilat ederek haka-
ret eden ki i, üç aydan iki y la kadar hapis veya adli para cezas  ile cezaland r -
l r. Ceza, hakaretin alenen i lenmesi halinde, alt da biri oran nda art r l r. Bir ölü-
nün k smen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler 
hakk nda tahkir edici fiillerde bulunan ki i, üç aydan iki y la kadar hapis cezas  ile 
cezaland r l r.

Türk Ceza Kanunu 131. maddeye göre; kamu görevlisine kar  görevinden do-
lay  i lenen hariç; hakaret suçunun soru turulmas  ve kovu turulmas , ma durun 
ikayetine ba l d r. Ma dur, ikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmü  olan ki-
inin hat ras na kar  i lenmi  ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, 

e  veya karde leri taraf ndan ikayette bulunulabilir. 

Hakarete u rayan n “küçük” veya “ak l hastas ” olmas  ikayetçi olunmas na 
engel olmaz.

Bir tüzel ki iye, mesela bir dernek veya irkete hakaret edilmesi de olas d r. Bu 
ki iler suçtan zarar gören ki i olarak ikâyetçi olabilirler ve aç lacak ceza davas na 
kat labilirler. Yüksek Mahkeme uygulamas  da bu görü ü benimsemektedir. Fakat 
a a daki örnekte görüldü ü gibi baz  ters kararlar ç kabilmektedir.

“Mü teki irket vekili taraf ndan 29.05.2001 tarihinde Ba savc l m za verilen 
ikayet dilekçesinde; ..... A. .’nin sahibi veya i letmecisi oldu u internet sitesinde 

www.arsimed.com isimli internet sayfas n n sorumlulu unun S.K.’a ait oldu u, bu 
sayfada mü teki aleyhine yay n yap ld , mü teki irketin (katil) olarak nitelendiril-
di i ve böylece hakaret suçunun i lendi i iddia edilmi tir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 488. (Yeni Türk Ceza Kanunu 131. madde) madde-
sindeki düzenlemeye göre hakaret suçunun takibi ikayetname verilmesine ba l  
olup, ikayet hakk  bulunanlar; hakiki ah slar, adli siyasi, mülki, askeri heyetler, si-
yasi partiler, amme menfaatine hadim cemiyet veya müesseselerdir. Anonim ir-
ket statüsündeki mü teki irketin bu tan mlardan hiç birine uymad  aç kt r. Bu 
nedenle san klar hakk nda hakaret suçundan dolay  amme ad na takibata mahal 
olmad na karar verildi.”418 

Peki ne olacak? Tüzel ki i yap lan hakareti ve kötülemeyi sineye çekip sadece 
tazminat davas  m  açabilecek? Bizce yanl  bir karar. Hâlbuki bir di  macununun 
çok kötü koktu unu, bir silah sat c s  irketin ili kilerinden kötü kokular geldi ini 
veya Eski Muharip ve Gaziler Derne i’nde fuhu  yap ld n  söylerseniz; bu tüzel 
ki ilerin yetkilileri sizi hapislerde süründürür. Tabii ki, yap lan aç klama daha evvel 
söyledi imiz hukuka ayk r l k artlar n  ta yorsa. 

418 04.06.2001 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say  Haz rl k: 2001/35037 
Bas. Mv.:2001/262 Karar : 2001/150 Takipsizlik Karar .
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Bu arada sab ka durumu, sosyal seviyesi veya mesle i itibariyle kamuoyunca 
“suçlu” say lan ki ilerin bile, korunmaya lay k bir erefi var. Cezaevlerinde yap lan 
ara t rmalar, adam öldürenlerin, h rs zlar  genellikle hor gördüklerini bize ö reti-
yor. Böyle bir suçluya “h rs z” veya “gaspç ” demek, her halde ondaki onur duygu-
sunu yaralar. “ erefsiz” denilen kimselerin dahi korunmaya lay k bir onuru var ve 
bu alana yönelen sald r n n cezaland r lmas  gereklidir. Ancak, h rs za h rs z, katile 
katil, genelev kad n na fahi e diyen kimse de cezaland r lamaz.419

b. İftira

nternetteki yaz lar veya mesajlar yoluyla i lenebilen bir ba ka suç ise iftirad r. 
Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde iftira suçu öyle düzenlenmi tir. 

(1) Yetkili makamlara ihbar veya ikayette bulunarak ya da bas n ve yay n yoluyla, 
i lemedi ini bildi i halde, hakk nda soru turma ve kovu turma ba lat l-
mas n  ya da idari bir yapt r m uygulanmas n  sa lamak için bir kimseye 
hukuka ayk r  bir fiil isnat eden ki i, bir y ldan dört y la kadar hapis ce-
zas  ile cezaland r l r. 

(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulmas  halinde, ceza yar  
oran nda art r l r.

(3) Yüklenen fiili i lemedi inden dolay  hakk nda beraat karar  veya kovu turmaya 
yer olmad na dair karar verilmi  ma durun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle 
gözalt na alma ve tutuklama d nda ba ka bir koruma tedbiri uygulanm sa, 
yukar daki f kralara göre verilecek ceza yar  oran nda art r l r.

(4) Yüklenen fiili i lemedi inden dolay  hakk nda beraat karar  veya kovu turmaya 
yer olmad na dair karar verilmi  olan ma durun bu fiil nedeniyle gözalt na 
al nmas  veya tutuklanmas  halinde; iftira eden, ayr ca ki iyi hürriyetinden yok-
sun k lma suçuna ili kin hükümlere göre dolayl  fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Ma durun a rla t r lm  müebbet hapis veya müebbet hapis cezas na mahku-
miyeti halinde, yirmi y ldan otuz y la kadar hapis cezas na; süreli hapis ceza-
s na mahkumiyeti halinde, mahkum olunan cezan n üçte ikisi kadar hapis ce-
zas na hükmolunur.

(6) Ma durun mahkum oldu u hapis cezas n n infaz na ba lanm  ise, be inci f k-
raya göre verilecek ceza yar s  kadar art r l r.

(7) ftira sonucunda ma dur hakk nda hapis cezas  d nda adli veya idari bir yap-
t r m uygulanm sa; iftira eden ki i, üç y ldan yedi y la kadar hapis cezas  ile 
cezaland r l r.

(8) ftira suçundan dolay  dava zamana m , ma durun fiili i lemedi inin sabit ol-
du u tarihten ba lar.

419 Sahir Erman, Çetin Özek, Aç klamal  Bas n Kanunu ve lgili Mevzuat, stanbul, 1991, 
s.256
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(9) Bas n ve yay n yoluyla i lenen iftira suçundan dolay  verilen mahkumiyet ka-
rar , ayn  veya e de erde bas n ve yay n organ yla ilan olunur. lan masraf , 
hükümlüden tahsil edilir.

Bas n ve yay n yoluna internet dahildir. E er internet aç klamas  di er ki ilerin 
görebilece i ekilde sunuluyorsa yay n unsuru gerçekle mi tir. nternet aç klamas  
sonucu yetkili bir makam haberdar oldu u an suç gerçekle ir. Yoksa idari veya ce-
zai soru turman n ba lamas  art de ildir.420

Özellikle forum, Messenger veya cq sohbetlerinde veya itiraf sitelerinde ki i-
ler ço unlukla kendi isimlerini gizlemekte veya ba kas n n ad n  kullanmaktad r-
lar. Özellikle ba kas n n ad n  kullanma yoluyla suç i ledi ini gizlemede Türk Ceza 
Kanunu 268. madde özel bir düzenleme yapm t r. Buna göre; i ledi i suç nede-
niyle kendisi hakk nda soru turma ve kovu turma yap lmas n  engellemek ama-
c yla, ba kas na ait kimli i veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ili -
kin hükümlere göre cezaland r l r.

E er iftira eden bir a amada pi man olmu sa Türk Ceza Kanunu 269. mad-
desi buna ili kin u düzenlemeyi yapm t r. 

(1) ftira edenin, ma dur hakk nda adli veya idari soru turma ba lamadan önce, if-
tiras ndan dönmesi halinde, hakk nda iftira suçundan dolay  verilecek cezan n 
be te dördü indirilir.

(2) Ma dur hakk nda kovu turma ba lamadan önce iftiradan dönme halinde, iftira 
suçundan dolay  verilecek cezan n dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pi manl n;

a) Ma dur hakk nda hükümden önce gerçekle mesi halinde, verilecek ceza-
n n üçte ikisi,

b) Ma durun mahkumiyetinden sonra gerçekle mesi halinde, verilecek ceza-
n n yar s ,

c) Hükmolunan cezan n infaz na ba lanmas  halinde, verilecek cezan n üçte 
biri,

 indirilebilir. 

(4) ftiran n konusunu olu turan münhas ran idari yapt r m uygulanmas n  gerekti-
ren fiil dolay s yla;

a) dari yapt r ma karar verilmeden önce etkin pi manl kta bulunulmas  halinde, 
verilecek cezan n yar s ,

420 ftira suçu hakk nda daha geni  ve ayr nt l  bilgi için Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner 
Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2005, s.715 vd.
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b) dari yapt r m uyguland ktan sonra etkin pi manl kta bulunulmas  halinde, 
verilecek cezan n üçte biri,

ndirilebilir.

(5) Bas n ve yay n yoluyla yap lan iftiradan dolay  etkin pi manl k hükümlerinden 
yararlan labilmesi için, bunun ayn  yöntemle yay nlanmas  gerekir.”

Türk Ceza Kanunu 271. maddesi ile, i lenmedi ini bildi i bir suçu, yetkili ma-
kamlara i lenmi  gibi ihbar eden ya da i lenmeyen bir suçun delil veya emare-
lerini soru turma yap lmas n  sa layacak biçimde uyduran kimseye üç y la kadar 
hapis cezas  verilece i düzenlenmi tir.





325

IX. Bölüm 

İnternet Yayıncılığında Hukuki ve Cezai 
Sorumluluk ve Bazı Teknik Konular 

Önce internet yay nc l nda hukuk davalar  yani internette yap lan ki ilik hak-
lar na ayk r  aç klamalar ile ilgili bir zarar veya zarara u rama tehlikesi ve hukuka 
ayk r  bir fiil ortada varsa kimler sorumlu ve daval  olabilir diye dü ünelim. Radyo, 
televizyon ve bas nda sorumluluk düzenlendi i için bu mecralara yönelik davalarda 
ve sorunlarda i  daha kolayd r. Fakat internette özel durum olmad ndan hukuk 
mant n  ve var olan di er kurallar  kullanarak sonuca varabiliriz. 

nternet aç klamalar ndan dolay  durdurma, maddi ve manevi tazminat davala-
r nda sorumlu; öncelikle yay n n yap ld  sitenin sahibi veya içeri i sa layan olacak-
t r. Almanya, ABD ve birçok ülke bu sorumlulu u kabul etmi tir.421 Buradan ayr ca 
ilgili hukuka ayk r  beyan  ve sunumu yapan, bilgiyi veren as l ki iye de ula lm sa 
bu ki iler zarara neden olan zararla illiyet ba  kurulabilen ki iler oldu undan so-
rumludur. Bunlar n yan  s ra e-mailde mesaj n atan ve içeri ini bilip yeniden yol-
layan ve forum, cq ve chatta söz veya görüntünün yazar , yükleyeni zarar n kay-
na  oldu undan sorumludur.

Tazminat davalar  aç s ndan sorumluluk konusunda önemli bir kural  da ha-
t rlatal m. Borçlar Kanunu’nun 55. maddesi gere ince aç lan maddi ve manevi 
tazminat davalar nda istihdam edenin sorumlulu una da gidilir. Çal t ran ko-
numundaki site sahiplerinin ve yöneticilerinin, çal an adam n seçiminden i in 
yürütülmesine kadar denetim ve özen gösterme yükümlülü ü vard r. Ancak ça-
l t ran; denetim ve özen göstermi  olsa bile, zarar n gerçekle mesine engel 
olamayaca n  ispat ederek tazminattan kurtulabilecektir. Birden fazla sorumlu 
varsa B.K. 50. maddesi’nin kapsam na giren hallerde tam birlikte sorumluluk var-

421 S nar, age., s.86 vd.
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d r. BK 51. maddesi’nin kapsam na giren hallerde ise eksik birlikte sorumluluk 
söz konusu olacakt r.

Gelelim ceza davalar ndaki sorumlulara. Önce örneklere bakal m. nternet si-
tesinde sorumlu olarak gösterilen ki inin cezaland r lmas  için dava aç ld  ancak 
sitenin sahibine dava aç lmad  hakk nda bir örnek öyledir:.

“..... Elektronik Yay n Sanayi Ticaret A. .’nin yönetim kurulu üyesi ve bu irket 
bünyesinde yay n yapan H… isimli internet sitesinin yay n ndan sorumlu ki i olan 
san k .A.’ün, 17.01.2001 tarihli internet yay n nda Ac  Ama Gerçek...... ba l  
alt nda verdi i haber yaz s nda, evvelce i li Emniyet Müdürlü ü’ne atanan mü -
teki S. T.’nin ismine, eski ve yeni görevlerini aç kça yer vererek ve mü tekiye kas-
tederek “...... rü vete al k n oldu u anla lan eski müdürün ise ak beti meç-
hul....” sözlerini kullanmak sureti ile mü tekiye hakarette bulundu u kanaatine 
var larak bu ki i hakk nda gerekli kamu davas n n aç ld , hakk nda ikayette bu-
lunulan M.U.G.’ nin ise bu irketin sahibi olmakla birlikte yap lan yay ndan haberi 
ve sorumlulu u bulunmad , yay ndan sorumlu ki i olarak yay ndan evvel .A.’ü 
bu göreve getirdi i anla ld ndan M.U.G. hakk nda müsnet suçtan dolay  amme 
ad na takibata mahal olmad na, …CMUK.nun 164-165. maddeleri uyar nca ka-
rar verildi.”422 

Ülkemiz aç s ndan bizimde kat ld m z doktrin görü ü, Türk Ceza Hukuku’nun 
genel hükümlerine göre; içeri in niteli ini bilen ve önleme olana  olan servis sa -
lay c n n sorumlu olmas d r. Eri im sa lay c lar n ise, teknik olarak önleme imkan  
olmad ndan ceza sorumlulu u olamayaca d r.423

Ceza davalar  konusunda bir ba ka konuda savc l klara yap lacak ikayetin 
yetkili olan yerlere yap lmas  gere idir. Yetkisiz yerlere ikayet yap ld nda önemli 
bir zaman kaybedersiniz ve dosyan z savc l klar aras nda gider gelir ancak, mu-
hatap bulunamayabilir.

Mü teki Y.D. 27.03.2002 tarihli ikayet dilekçesinde; mtesen@bigfoot.com e-mail 
adresini kullanan, 21.14.0.208 x-SenderIP numaral  bilgisayarla vestelnet.com isimli 
servis sa lay c  irket arac l  ile internete giren kimli i belirsiz ki i taraf ndan kendi 
e-mail adresine gönderilen bir elektronik mesajla hakarete u rad n  iddia etmi  
ve buna ili kin dokümanlar  faksla Ba savc l m za göndermi tir. -

Kimli i belirsiz zanl n n internet ba lant s n  sa layan k sa ad  (vestelnet) olan 
Vestel Mü teri leti im ve Bilgi Merkezi Pazarlama ve Ticaret A. .’nin, Küçükçek-
mece – Avc lar Ambarl  Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu – 34840 adresinde faali-

422 21.03.2001 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say : Haz rl k:2001/3941 
Bas. Mv. : 2001/43 :Takipsizlik Karar .

423 Fatih S. Mahmuto lu, nternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu u, Hukuki Perspekti er Der-
gisi, Say  1, stanbul, 2004 Yaz, s.61.
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yette bulundu u, internette ba lant y  da bu irketin sa lad  anla ld ndan suç 
yeri itibari ile yetkisizlik karar  verilmesi gerekmi tir.424 

Ayn  konuda bir ba ka karar:

Mü teki vekili 24.07.2002 tarihinde Ba savc l m za verdi i ikayet dilekçe-
sinde; 03.07.2002 günü saat 15:51-15:56’da IP 252.253.55.40 olan bir internet kul-
lan c s n n mü tekiye çekti i e-mail ile hakaret etti ini iddia etmi tir. 

Yap lan ara t rma sonucunda bu IP numaral  kullan c n n Fevzi Çakmak Ma-
hallesi Barbaros Caddesi No:7 Küçükköy-Gaziosmanpa a adresinde Güne  Nak-
liyat Özel Antrepoculuk Tic. Ve Paz. A. . oldu u, kontak ki inin K.K. ve kontak te-
lefon numaras n n 0 212 479 00 00 oldu u tespit edilmi tir. 

Hakaret içeren e-mailin bu adreste kurulu bulunan bilgisayardan istifade edile-
rek internet arac l yla mü tekinin bili im sistemine gönderildi i, internete giri in 
bu adresten yap ld  anla ld ndan Ba savc l m z n yetkisizli ine, evrak n yet-
kili Gaziosmanpa a Cumhuriyet Ba savc l ’na gönderilmesine …karar verildi.”425 

Hele i e bir de uluslararas  suçlular i e kar nca, ortaya ç kan s k nt y  ma du-
run eski stanbul Valisi bir milletvekili olmas  dahi kolayca çözememi tir.

ikayet dilekçesinde; internette www.hatun.com ad  alt nda yay n yap ld , 
mü tekinin isminin kullan ld , yay n yap lan merkez olarak (H. K. – Vali Kona  
Caddesi-56/5) adresinin gösterildi i, halk n doland r ld  iddia edilmi tir. 

Ayn  tarihte stanbul Emniyet Müdürlü ü Bilgi lem ube Müdürlü üne tali-
mat verilerek konunun incelenmesi ve sonucun bir raporla bildirilmesi istenilmi -
tir. 19.03.1998 tarihli raporda; (www.hatun.com) adresinin H. K. (o dönem millet-
vekili ama eski stanbul valisi) ad na ve Vali Kona  Caddesi, 56/5 adresine kay tl  
bulundu u, telefonun 0212 254 ... faks n 0212 254 .... olarak gösterildi i, internet-
teki site giri inde Adultcheck System adl  bir ifre denetleme mekanizmas n n bu-
lundu u, bu siteye girebilmek için kredi kart yla bu irkete belirli bir paran n öden-
mesi gerekti i, Adultcheck isimli irketin de Cybernet Ventures Inc isimli bir ba ka 
irkete ba l  bulundu u belirtilmi tir. Yay n n üye olmadan herkesin ula abilece i 

durumu itibar  ile müstehcen nitelik göstermedi i, doland r c l k suçundan bahsede-
bilmek için gerekli artlar n olu mad , yay n sahibi olarak Hayri Kozakç o lu’nun 
gösterilmesinin hakaret suçunu te kil edebilece i bilirki i Prof. Dr. Kay han çel’in 
25.05.1998 tarihli raporlar  ile belirtilmi tir. irket merkezi olarak gösterilen adreste 
yapt r lan ara t rmada bu adresin i li ilçesi adli yarg  hudutlar  dahilinde kald , 

424 01.04.2002 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say  Haz rl k: 2002/21000 
Büro No: 2002/649 Yetkisizlik Karar .

425 02.08.2002 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say  Haz rl k: 2002/40561 
Büro No:2002/1688 Karar N:2002/.... Yetkisizlik Karar .



Türkiye Bankalar Birli i

328

Barbaros isimli bir eczanenin halen faaliyette bulundu u, bu i le bir ilgisinin bu-
lunmad , 254 ..... numaral  telefonun Fatma .... isimli bir bayana ait evde kulla-
n ld , faks olarak gösterilen 254 ..... numaral  telefonun ....SAN isimli bir irkete 
ait oldu u, bu telefonu kullanan ki ilerin de bu i le bir alakalar n n bulunmad , 
bu adres ve telefonlar n henüz kimlikleri tespit edilemeyen ki ilerce bir kombine-
zon dahilinde kullan ld  yap lan ara t rmalardan anla lm t r. 

ikayete konu internet sahifesinin 17.01.1998 tarihinde faaliyete ba lad , 
mü tekinin ikayeti üzerine Ortado u Üniversitesi Bilgi lem Daire Ba kanl ’n n 
ABD’deki nternick isimli kurumu ba vurmas  ile 14.04.1998 tarihinden itibaren bu 
internet sahifesinden mü tekinin isminin silindi i an lan Ba kanl ’n n ....11.05.1998 
tarihli yaz lar nda aç klanm  bulunmaktad r. Mü tekinin isminin silinmesinden son-
raki durum itibar  ile halen devam etti i anla lan yay n, Kanada Ortar o kentinde 
John Sane isimli ki inin yönetiminde varl n  sürdürmektedir. 

Ek. 42’deki tan t m yaz s ndan, Türkiye ile ABD aras ndaki internet ba lant s n n 
Ortado u Teknik Üniversitesi Bilgi lem Daire Ba kanl  nönü Bulvar  06531 An-
kara adresinden yap ld  aç kça anla lmakta oldu u gibi yine bu sahifede, sözü 
edilen Ba kanl n 90 312 210 20 92 ve 90 312 210 11 20 olarak telefon ve faks 
numaralar  da verilmektedir. Mü teki, Milletvekili olmas  sebebi ile Ankara ilimizde 
ikamet etmektedir, mü tekiye ait olarak gösterilen stanbul’daki adres ve telefon-
lar n i li ve Beyo lu ilçeleri adli yarg  hudutlar  içerisinde kalmalar  sebebi ile bu 
bak mdan da Ba savc l m z n herhangi bir ilgisi kurulamam t r. 

nternet ba lant s n n Ankara’dan sa lanmas , mü tekinin Ankara ilinde ikamet 
edip, kendisi ile ilgili yay na burada muttali olmas , yukar da zikredilen telefonlar ile 
adresin Ba savc l m zla hiçbir ilgisinin bulunmamas  nedenlerine istinaden Ba -
savc l m z n Yetkisizli ine, evrak n yetkili Ankara Cumhuriyet Ba savc l na 
gönderilmesine CMUK.nun 8/1. maddesi uyar nca karar verildi.”426

Peki, bizde böyle, yurt d nda nas l? 

Amerika’da hakarete u rayan veya hakk nda karalama yap lan ki ilere kar  
ISS’nin sorumlulu u haks z fiil esas na dayanmaktad r. Amerikan yarg  uygulama-
lar na göre, e er bir internet içeri inde davac y  ilgilendiren zedeleyici ifadeler varsa 
ve yay nlanm sa, yay nc  kusurluysa ve bir zarar do mu  ise; bu unsurlar n hep-
sinin bulunmas  halinde sorumluluk vard r. Ancak ileti im özgürlü ünün ki iler kar-

s nda daha önemli kabul edildi i bu Ülkede, Newyork Times- Sullivan davas nda 
kast  ispatlanmad kça yay nc n n sorumlulu u kabul edilmemi tir. Kast n anlam  ise; 
ya yalan  bilerek veya ifadenin do rulu u ile ilgili umursamaz ve ihmalkar davran-
mak olarak tan mlanabilir. Çok bilinen bir servis sa lay c  olan AOL aleyhine aç lan 

426 17.06.1998 T.C. stanbul Cumhuriyet Bas n Ba savc l  Say : Haz rl k:1998/19143, Büro 
Mv.:1998/86, Karar : 1998/179 Yetkisizlik Karar .
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bir davada, davac  ilan panosuna yerle tirilen ki iyi kötüleyici bir ilanda telefonunun 
verilmesi üzerine birçok tehdit ve hakaret içeren telefon alm  ve ilan n kald r lmas  
için AOL’yi uyarm t r. Fakat ilan kalkmam  ve ba ka ba ka kötü içerikli ilanlar yer 
alm  ve ilanlarda hatta “telefonu me gulse aramaya devam edin” bile denmi -
tir. AOL aleyhine bu ki inin açt  davada Mahkeme, leti im Ahlak Yasas ’n n 230. 
maddesi’nde bulunan üçüncü ki i kullan c lar n eylemlerinden servis sa lay c  aç -
s ndan sorumsuzluk veren düzenlemeye dayanarak davay  reddetmi , temyiz için 
ba vurulan Yüksek Mahkeme ise, postalanan içerikler ve ilanlar için servis sa lay -
c ya denetim görevi vermenin ona a r  bir yük yükleyece inden bahisle Mahkeme 
karar n  onaylam t r. (Fakat daha sonra leti im Ahlak Yasas  ad  verilen bu yasa 
Federal Yüksek Mahkeme taraf ndan Anayasa’ya ayk r  bulunarak iptal edilmi tir).427 
nternet alan ndaki bir ba ka davada, sorumluluk için bilmek veya bilmesi gerekmek 
eklindeki genel uygulaman n d na ç karak, ilan panosundaki bir ilandaki hakaret 

sebebi ile ISS’nin bu ilanlar  kontrol edece ine yönelik geçmi teki beyan  dolay s  ile 
daha geni  bir aç  ile yakla arak sorumlu oldu una karar verilmi tir.428

Avrupa Toplulu u’nun 2000/31/EG say l  “Elektronik lemler Direktifi”nin 12. ve 
15. maddeleri aras nda ISS’lerin sorumlulu u düzenlenmi tir. 12. maddesine göre, 
üye devletler, verilerin bir kullan c  taraf ndan haberle me a na aktar lmas  veya 
haberle me a na eri im sa lanmas  halinde ISS’ler, belli artlar alt nda sorumlu 
olmamak için tedbirler almakla yükümlüdürler. Ancak bunun için, servis sa lay c  
taraf ndan veri aktar m n n yap lmam  olmas , verilerin muhataplar n n seçilmemi  
olmas  ve aktar lan verilerin de i tirilmemi  olmas  gereklidir. Bu sorumluluk, akta-
r lan verilerin k sa süreli kaydedilmeleri halinde de uygulan r. 14. maddede ise, kul-
lan c  taraf ndan aktar lan verilerin kaydedilme i ini gören, yani hosting veren ser-
vis sa lay c lar n sorumlulu u ise ancak, hukuka ayk r l k te kil eden eylem veya 
verilerden haberdar olmas  halinde, bunu ö renir ö renmez verileri silmek veya 
eri imi kapatmak için hemen harekete geçmemi  ise, söz konusudur.429

Bunun d nda özel olarak belirli olmamakla beraber genel sorumluluk kuralla-
r na ve Avrupa’da kabul görmü  görü lere göre; servis sa lay c , server, host hiz-
meti veren, durumdan bilgisi olmu  ve zarar  engelleyecek çaba göstermemi se 
ceza davalar nda san k olabilirler. Almanya’da dönemin en büyük internet servis 
sa lay c s  Compu Serve’nin Ba kan  Bavyera Mahkemesi taraf ndan nternet sis-
temlerinin pornografik resimleri izlemeye izin vermesi ve web sitelerinde Nazi pro-
pagandas  yapan yay nlara ula may  mümkün k lmas  sebebi ile iki y l hapis ve 
100.000 DM tazminatla mahkum edilmi ti.430 Bu ki iler maddi tazminattan kusur-

427 Ali Osman Özdilek, s. 117 v.d.
428 Daha geni  bilgi ve örnekler için bkz. Ali Osman Özdilek, s. 96 v.d.
429 Ali Osman Özdilek, s. 113 v.d., Fatih S. Mahmuto lu, s 59 ve Fatih S. Mahmuto lu, Kar-

la t rmal  Hukuk Bak m ndan nternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu u, stanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas ,Cilt LIX, Say  1-2, stanbul, 2001, s 43.

430 Ali Osman Özdilek, s. 123 .
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lar  oran nda, manevi tazminat, yasaklama ve önleme davalar nda ise kusursuz 
olsalar bile zarardan sorumlu olurlar. 431 Haber grubu i letenlerin de sorumlulu u 
bu uygulamaya benzerdir. 

Bu konuda Almanya’da internet hizmeti verenlerin sorumluluklar  Teleservisler 
Yasas  ad  ile belirlendi inden bu yasa esas al narak Ülkemiz aç s ndan uygulama 
ve sorumlulu un tespitinin bir özel kanun ile yap lmas  mant kl d r ya da daha önce 
belirtti imiz gibi bir çerçeve yasa içinde sorumlular n belirtilmesi uygun olacakt r. 

Dava nerede aç lacakt r? 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 21. maddesi gere ince ya-
y n ile maddi ve manevi ki ilik haklar na sald r  haks z fiil oldu undan, öncelikle 
haks z fiilin i lendi i, sonucun ve zarar n gerçekle ti i yerde aç lmas  gerekir. Ay-
r ca, sald r ya u rayan ma durunun oturdu u veya çal t  yerde çevresi bulun-
du undan, zarar burada ortaya ç kt ndan, dava bu yerde de aç labilir görü ü ya-
y lmaktad r. Yarg tay bu konuda ço u zaman esnek davranmaktad r. Son olarak 
genel yetki kural na göre muhatap bir ki i ise, daval n n ikametgah , yani ilgilinin 
veya site sahibinin adresinde dava aç labilir. Medeni Kanun’un 25. maddesinde 
2001 y l nda yap lan de i iklikle bu tart malar netle tirilmi  ve ki ilik hakla-
r n n korunmas  için davac n n kendi yerle im yeri veya daval n n yerle im 
yeri mahkemesinde dava açabilece i aç kça düzenlenmi tir.

Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun’a göre ç kar lan Tebli  gere ince, rek-
lamlar hakk ndaki kurallara ayk r  davranma halinde internet yay nc s  site, mecra ku-
rulu u olan internet reklamc s , varsa arac lar Reklam Kurulu taraf ndan verilen para 
cezas ndan sorumludur. Reklamdan dolay  bir maddi zarar söz konusu ise sorumlu 
yukar da aç klad m z gibi kusuruyla zarara sebep olan veya artt ranlard r.

Gelelim tekrar ceza davalar n n usulüne. Türk Ceza Kanunu’nun 131. maddesi’ne 
göre kamu görevlileri hakk ndaki hakaret suçlar  hariç, hakaretlerde bu suçun takibi 
ilgilinin savc l a ikayet için bir dilekçe vermesine ba l d r. Davaya bakma yetkisi 
suçun i lendi i yer mahkemesidir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 8. mad-
desine göre; takibi ikayetname verilmesine ba l  olan hakaret ve sövme suçlar nda 
matbua (yay n) tecavüze u rayan kimsenin ikamet etti i veya sakin oldu u yerde 
tevzi olunmu sa (da t lm sa) oradaki mahkeme dahi salahiyetlidir.Bence bu hü-
küm yaz l  bas n için haz rlanm sa da teknolojik geli melere göre sürekli kanunlar  
de i tiremeyece imiz için bu düzenleme bence internet için uygulanabilir. E er bu-
lundu umuz yerde internete ula abilmi sek en yak n savc l a ko up ikayet dilek-
çesini verebilmemiz gerekir. Zira, kanunlar vatanda a zorluk ç karmak için de ildir. 

431 Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Kendigelen, 
Önder Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop Metni, s. 35 vd. 
Kar  görü  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; ne ir veya radyo televizyon ve benzeri kitle haberle me 
araçlar  (internette bu tan ma girmektedir) yoluyla i lenen hakaret ve sövme suç-
lar n n cezaland r lmas  için ahsi dava aç lamaz. Yani do rudan bir dilekçe ya-
z p ilgili mahkemeye “davac y m, hakim bey” diye dava aç lmaz. Sadece savc -
l klara dilekçe ile müracaat edilerek, kamu davas  aç lmas  istenebilir. Savc  
yay n ile suç i lendi i kanaatinde ise davay  açar, aksi halde takipsizlik karar  ile 
ba vuruyu reddeder. 

Takipsizlik karar n n tebli i veya ö renilmesi üzerine, bu karar  hukuka ayk r  
bulan ve suçtan zarar gören ki i, onbe  gün içinde bu karar  veren savc l a en 
yak n a r ceza mahkemesine itiraz eder. Bu itiraz dilekçesi, mahkemeye gönde-
rilmek üzere ayn  savc l a verilebilir. A r Ceza Mahkemesi, dilekçeyi san a bil-
direrek cevab n  al r. Gerek görürse soru turmay  geni leterek ek ara t rma yapar. 
tiraz  hakl  bulursa kamu davas n n aç lmas na karar vererek gere i için dosyay  
savc l a gönderir. Savc  bir iddianame yazarak, davay  mahkemede açar.

Bu a amadan sonra, sald r ya u rayan ki i, müdahale isteyerek, san n ce-
zaland r lmas  için davaya da kat labilir.

Suçtan zarar görenin bir topluluk olmas  ihtimali vard r. ayet bu topluluk tü-
zel ki ili i haiz de ilse, toplulu a dahil olan herkes, tek ba na dava açabilir. Buna 
kar l k sözü geçen toplulu un tüzel ki ili i varsa, fail aleyhine tüzel ki ilik ad na 
yetkili organ dava açar.

Bu konuda yetkili olmayan ki inin yapt  bir ikayetin savc l kça reddine ve il-
gilinin zaman kayb na örnek te kil eden bir karar öyledir:

“... Derne i stanbul ube Ba kan  olan E.K. taraf ndan 10.04.2001 tarihinde 
Ba savc l m za verilen ikayet dilekçesi ile turk. net haber isimli internet site-
sine CAMUHA kod ad  ile gönderilen yaz da … Derne i’ne ve bu Derne in genel 
ba kan  olan ... ....’a hakaret edildi i iddia edilmi tir. 

nternet servis sa lay c  irketler olan Turk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A. . ve 
Kablonet leti im Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. . ile yap lan yaz malar sonucunda 
sözü edilen mesaj n U.K. .’in sahibi oldu u ......65.16 IP numaras ndan gönderil-
di i tespit edilmi tir. ikayet konusu mesajda “Pislik pisliktir A. bir piç, ... Derne i 
ve A. B. o...çocu udur....” ve benzeri sözlere yer verildi i, bu sözlerdeki tan mlar-
dan hakaret te kil etti i üphesizdir. 

Bu mesajda isimleri geçen (A.), (A.B.) isimli ki ilerin Türk Ceza Kanunu’nun 
488. maddesi’ndeki düzenlemeye göre ikayet haklar n n oldu u üphesiz olmakla 
birlikte an lan ki ilerin ikayet dilekçeleri bulunmamaktad r. Bu mesajda mü teki 
E.K.’den bahsedilmemektedir. 
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Yine Türk Ceza Kanunu 488. maddesinin 3. f kras ndaki düzenlemeye göre ha-
kiki ah slar d nda kalan adli, siyasi, mülki, askeri heyetler, siyasi partileri amme 
menfaatine hadim cemiyet veya müesseseler hakaret suçunun ma duru s fat  ile 
ikayette bulunabilirler. 

… Derne i, 2908 say l  Dernekler Kanunu’nun 59. maddesi’ndeki yasal pro-
sedürü tamamlayarak (kamu yarar na çal an dernek) statüsünü almam t r. Bu 
nedenlerle, san k hakk nda amme ad na takibata mahal olmad na, karar n bir 
örne in mü tekiye tebli ine itiraz  kabil olmak üzere CMUK.nun 164 –165. Mad-
deleri uyar nca karar verildi.432 

Tüzel ki ili i haiz olan bu topluluk, Ceza Kanunu’nun 383. maddesi’nin ikinci f k-
ras nda özel olarak belirtilen kurullardan biri ise, dava hakk  kurul ba kanlar  veya 
parti ya da dernek temsilcileri taraf ndan kullan l r. Yarg tay’ n bir içtihad na göre bir 
partinin ilçe ba kan n n partiyi temsile ve ad na dava açma a yetkisi 433yoktur. 

Hukuk davalar  ne kadar zaman içinde aç lmal d r? Tazminat ve di er tür 
hukuk davalar  için zamana m , haks z fiil hükümlerine dayanan davalar için; BK 
60 ve 66. maddelerine göre, ö renmeden itibaren bir y l ve haberin, bilginin ve ifa-
denin yay n ndan itibaren en çok on y ld r. Haks z rekabet için aç lacak maddi ve 
manevi tazminat davalar nda süre Türk Ticaret Kanunu 62. maddeye göre ö ren-
meden itibaren bir y l ve en çok üç y ld r. Ancak yay n suç te kil edip de cezay  
gerektiriyorsa ceza zamana m  süresi olan be  y lda dava aç lmal d r.

Ceza Davalar nda zamana m  süresi ise, Türk Ceza Kanunu’nun 68. madde 
hükmüne göre belirlenmi tir. Bunlar on ve yirmi y ld r. Türk Ceza Kanunu 73. mad-
dede ikayete ba l  suçlar hakk nda düzenlemeler yap lm t r. Yaz l  bas n ve ba-
s lm  eserler d ndaki di er yay n türleri olan radyo ve televizyon veya internet 
için ikayet alt  ay içinde yap lmal d r. Bu alt  ayl k müddetin ba lang c  suçun i -
lendi i gün olmay p, yay ndan zarar gören ki inin fiilden ve failin kim oldu undan 
haberdar oldu u gündür. Ancak, ikayet her halde zaman a m  süresi içerisinde 
yap lmal d r ki, bu süre, inceledi imiz suçlarda, be  seneden ibarettir. Bu sebeple 
ma dur fiili ve faili suçun i lendi i tarihten itibaren on sene geçtikten sonra ö ren-
mi se ilgili maddeye göre art k dava veya ikayet edemez. 

Türk Ceza Kanunu 73. maddeye göre; kovu turma yap labilmesi ikayete ba l  
suçlarda kanunda aksi yaz l  olmad kça, suçtan zarar gören ki inin vazgeçmesi 
davay  dü ürür ve hükmün kesinle mesinden sonraki vazgeçme cezan n infa-
z na engel olmaz. tirak halinde suç i lemi  san klardan biri hakk ndaki ikayet-
ten vazgeçme, di erlerini de kapsar. Kanunda aksi yaz l  olmad kça, vazgeçme 

432 22.05.2001 stanbul Cumhuriyet Ba savc l  Bas n Bürosu Say  Haz rl k: 2001/19294 
Bas. Mv.: 2001/144 Karar: 2001/... Takipsizlik Karar .

433 Sahir Erman, s.291.
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onu kabul etmeyen san  etkilemez. Kamu davas n n dü mesi, suçtan zarar gö-
ren ki inin ikayetten vazgeçmi  olmas ndan ileri gelmi  ve vazgeçti i s rada ahsi 
haklar ndan da vazgeçti ini ayr ca aç klam  ise, art k hukuk mahkemesinde de 
dava açamaz.

Ayn  maddeye göre; suçtan zarar göreni gerçek ki i veya özel hukuk tüzel ki-
isi olup, soru turulmas  ve kovu turulmas  ikayete ba l  bulunan suçlarda, failin 

suçu kabullenmesi ve do mu  olan zarar n tümünü veya büyük bir k sm n  öde-
mesi veya gidermesi ko uluyla ma dur ile fail özgür iradeleri ile uzla t klar nda 
ve bu husus Cumhuriyet savc s  veya hakim taraf ndan saptand nda kamu da-
vas  aç lmaz veya aç lm  davan n dü ürülmesine karar verilir.

Türk Ceza Kanunu Açısından Cezalandırmayı Engelleyen Durumlar

Türk Ceza Kanunu 24. maddesi’nden ba layarak, “ceza sorumlulu unu kald -
ran veya azaltan nedenleri” saym t r. Kitab n çe itli bölümlerinde anlat lan bu ne-
denleri, topluca öyle s ralayabiliriz. 

-  Kanun hükmünü yerine getirme,
-  Yetkili merciin konusu suç olmayan emrini yerine getirme,
-  Kendisine veya ba kas na yönelik haks z bir sald r y  güç kullanarak engelleme 

hali olan me ru savunma yapma,
-  Kendisine veya ba kas na yönelik tehlikeden kurtulmak için kar  eylemde zo-

runlu bulunma ( zt rar),
-  Hakk n  kullanma,
-  R za gösterme,
-  Kar  koyamayaca  veya kurtulamayaca  cebir ve iddet veya muhakkak ve 

a r bir korkutma veya tehdit sonucu suç i leme,

Türk Ceza Kanunu 27. maddeye göre; ceza sorumlulu unu kald ran yukar da 
s ralanan nedenlerde s n r n kast olmaks z n a lmas  halinde, fiil taksirle i lendi-
inde de cezaland r l yorsa, taksirli suç için kanunda yaz l  cezan n alt da birinden 

üçte birine kadar  indirilerek hükmolunacak ve me ru savunmada s n r n a lmas  
mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya tela tan ileri gelmi  ise, faile ceza 
verilmeyecektir. 

Türk Ceza Kanunu 29. madde ise, haks z bir fiilin meydana getirdi i hiddet veya 
iddetli elemin etkisi alt nda suç i leyen kimseye, a rla t r lm  müebbet hapis ce-

zas  yerine onsekiz y ldan yirmidört y la ve müebbet hapis cezas  yerine oniki y l-
dan onsekiz y la kadar hapis cezas  verilece ini, di er hallerde verilecek cezan n 
dörtte birinden dörtte üçüne kadar  indirilece ini düzenlemi tir.
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Benzer konuda bir ba ka hüküm de 30. maddede aç klanan hata halleridir. Bu 
haller unlard r. 

-  Fiilin icras  s ras nda suçun kanuni tan m ndaki maddi unsurlar  bilmeyen bir 
kimse, kasten hareket etmi  olmaz. Bu hata dolay s yla taksirli sorumluluk hali 
sakl d r.

-  Bir suçun daha a r veya daha az cezay  gerektiren nitelikli hallerinin gerçek-
le ti i hususunda hataya dü en ki i, bu hatas ndan yararlan r.

-  Ceza sorumlulu unu kald ran veya azaltan nedenlere ait ko ullar n gerçekle -
ti i hususunda kaç n lmaz bir hataya dü en ki i, bu hatas ndan yararlan r.

-  ledi i fiilin haks zl k olu turdu u hususunda kaç n lmaz bir hataya dü en ki i, 
cezaland r lmaz.

Türk Ceza Kanunu 31. maddeden itibaren, ya  küçüklü ü, ak l hastal , sa r-
dilsizli i veya alkol ve uyu turucu etkisinde olmay  cezay  azaltan veya hapis ce-
zas  yerine ba ka bir güvenlik tedbiri uygulanan haller aras nda saym t r.

Türk Ceza Kanunu 35. madde ve devam nda ise, suçun tamamlanmadan te-
ebbüs halinde kalmas nda veya gönüllü olarak vazgeçilmesinde cezan n azalt -

laca  düzenlenmi tir.
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İNTERNET HUKUKU- SİBER SUÇLAR VE 

BİLGİ TOPLUMU İÇİN MEVZUAT ÇERÇEVESİ

Mevzuat n Türü ve Ad Tarih ‘ 4 Say

e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulu karar )

25 A ustos 1997

Kamu-NET hakk nda Ba bakanl k Genelgesi 13 Mart 1998 1998/13

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de i iklikler: Bu de i-
iklikler elektronik ortamda kri mülkiyeti koruyan mevzu-

attaki hukuki bo luklar  düzeltmekte ve bu alanda beledi-
yelerin görevlerini yeniden düzenlemektedir.

3 Mart 2001 4630

Teknoloji Geli tirme Bölgeleri Kanunu: Bu Kanun, Tek-
noloji Geli tirme Bölgelerinin kurulmas n  te vik ederek, 
Türkiye>nin ileri teknoloji alanlar nda rekabetçili ini art r-
may  amaçlamaktad r.

26 Haziran 2001 4691

e-Türkiye Giri imi hakk nda Ba bakanl k Genelgesi (ön-
ceki Genelgeleri yürürlükten kald r r).

19 Haziran 2002 2002/20

Kamu kurumlar  taraf ndan kullan lan farkl  numaralar n 
tek bir kimlik numaras  alt nda birle tirilmesi.

20 Haziran 2002 2002/22

Acil Eylem Plan  hakk nda Ba bakanl k Genelgesi: Bu 
genelge yeni hükümetin reform politikalar  için siyasi te-
mel sa lam t r.

30 Kas m 2002 2002/55

OECD Bilgi Sistemleri ve A lar  çin Güvenlik Kültürü Reh-
berinin Kabulü hakk nda Ba bakanl k Genelgesi: Bu Ge-
nelgede her kamu kurumunun kendi bilgi sistemleri ve 
a lar n n güvenli ini sa lamak için OECD rehber ilkele-
rim dikkate almas  gerekti i öngörülmü tür.

17 ubat 2003 2003/10

e-Dönü üm Türkiye Projesi hakk nda Ba bakanl k Ge-
nelgesi: Bu Genelge ile e-Dönü üm Türkiye projesi ka-
muoyuna duyurulmu  ve bu projenin koordinasyonu ve 
izlenmesi görevleri DPT>ye verilmi tir.

27 ubat 2003 2003/12

e-Dönü üm Türkiye Projesi K sa Dönem Eylem Plan 
hakk nda Ba bakanl k Genelgesi: Bu Genelge ile K sa 
Dönem Eylem Plan uygulamaya konulmu , kamu ku-
rumlar n n sorumluluklar  ve 2003-2004 dönemi için son 
tarihler belirlenmi tir.

3 Aral k 2003 2003/48

Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanunda de i iklikler: 
Bu kanun ile elektronik ortamda kullan lan mal ve hizmet-
ler tüketicinin korunmas  kapsam na al nm  ve mesafeli 
sözle melere ili kin bir hukuki bo luk doldurulmu tur.

6 Mart 2003 4822

Mesafeli Sözle meler Uygulama Usul ve Esaslar  Hak-
k nda Yönetmelik: Bu Yönetmelik, Tüketicinin Korunmas  
Hakk nda Kanun temelinde, elektronik ortam ve nternet 
ile ilgili sözle meleri düzenlemektedir.

13 Haziran 2003
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Mevzuat n Türü ve Ad Tarih ‘ 4 Say

Beyanlar n n elektronik ortamda verilmesi ile ilgili usul ve 
esaslar  belirleme yetkisi Maliye Bakanl na verilmi tir.

7 A ustos 2003 4962

Bilgi Edinme Hakk  Kanunu: Bu Kanun ile Türk vatan-
da lar  ve Türkiye>de ya ayan yabanc  uyruklu ki ilerin 
bilgi ve formlar  elektronik olarak edinebilmeleri için her 
kamu kurumunun bir nternet sitesi olmas  gere i hükme 
ba lanmaktad r

9 Ekim 2003 4982

Bölgeleri hakk nda Kanunlarda de i iklikler: Bu düzenle-
mede teknoloji geli tirme bölgelerinde yaz l m geli tiren 
irketlerin gelir, kurumlar ve katma de er vergilerinden 

muaf olmas  öngörülmektedir. Ayr ca, Bakanlar Kuruluna, 
elektronik olarak verilen vergi beyanlar  için harçlar  indirme 
yetkisi verilmi tir

2 Ocak 2004 5035

Elektronik mza Kanunu: Bu Kanunun amac  hukuki 
ve teknik esaslar  belirleyerek e-imzan n kullan m n  
düzenlemektir.

23 Ocak 2004 5070

Sosyal Güvenlik Kanununda de i iklik: Bu de i iklikle 
Sosyal Güvenlik Kuruluna personel bildirimlerinin elektronik 
olarak verilmesini düzenleme yetkisi taranm t r.

28 Ocak 2004 5073

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de i iklik yapan 
Kanun

12 Mart 2004 5101

Bilgi Edinme Hakk  Kanununun uygulanmas  hakk mla 
Yönetmelik: Bu Yönetmelik vatanda lar n ve tüzelki i-
lerin bilgi edinme hakk na ili kin usul ve esaslar  belir-
lemektedir. 2003 tarihli Bilgi Edinme Hakk  Kanununu 
tamamlamaktad r.

19 Nisan 2004 2004/7189

Gelir Vergisi Kanununda de i iklikler: Bu de i iklikle 
vergi mükelle erinin vergi beyanlar m elektronik olarak 
verebilmeleri sa lanm t r

31 Temmuz 2004 5228

Büyük ehir Belediyesi Kanunu: Bu Kanun Büyük ehir 
belediyelerinin «Co ra /Kent Bilgi Sistemleri» kurmalar n  
öngörmektedir.

23 Temmuz 2004 5216

Kamu Serti kasyon Merkezi Olu turulmas  Hakk nda 
Ba bakanl k Genelgesi: Bu Genelge kamu kurumlar n n 
elektronik imza uygulamalar n n birlikte çal abilirli ini ve 
serti kasyon gereklerim sa lamalar  için bir kamu serti -
kasyon merkezinin kurulmas n  öngörmektedir.

6 Eylül 2004 2004/21

Türk Ceza Kanunu: Yeni ceza kanununda bilgilerin yasa 
d  olarak kaydedilmesi, elde edilmesi ya da aç klanmas  
gibi bilgi ve a  sistemleri ile ilgili yeni suçlar ve cezalar 
belirlenmi tir. Bilgi sistemlerine yasa d  eri im ve ihlal 
konular  da ele al nmaktad r.

12 Ekim 2004 5237
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Mevzuat n Türü ve Ad Tarih ‘ 4 Say

Yaz malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda 
Yönetmelik: Bu Yönetmelik, yaz malarda elektronik 
ortam ve elektronik imzalar n kullan lmas  ile ilgili usul 
ve esaslar  belirlemektedir.

18 Ekim 2004 2004/8125

5272 Say l  Kanun: Bu Kanun belediyelerin co ra /kent 
bilgi sistemleri kurmalar n  zorunlu hale getirmektedir.

24 Aral k 2004 5272

Elektronik mza Kanununun uygulanmas  hakk nda Yönet-
melik: Bu Yönetmelik e-imzan n hukuki ve teknik hususlar  
ve uygulanmas  ile ilgili usul ve esaslar  belirlemektedir.

6 Ocak 2005

e-devlet Kap s n n (Portal) Kurulmas na li kin Bakanlar 
Kurulu Karan: Bu Karar telekomünikasyon sektöründeki 
kamu i letmecisi olan Türk Telekom’a tek bu giri  nokta-
s ndan kamu hizmetleri sunacak olan bir e-devlet portal n 
teknik altyap s n  kurma yetkisi vermektedir.

25 Ocak 2005 <• 2005/8409

KOB -NET’in Kurulmas  Hakk nda Ba bakanl k Genelgesi: 
Türkiye’de daha iyi bir yat r m ortam n n te vik edilmesi 
çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) 
küçük ve orta büyüklükte irketlerin kurulmas  ve i letil-
mesi ile ilgili bilgi ve belgeleri sunan bir nternet sitesinin 
kurulu u ve sürdürülmesi ile görevlendirilmi tir.

3 ubat 2005 • 2005/2

Evrensel Hizmet Kanunu: Telekomünikasyon sektöründe 
evrensel hizmetin kapsam m tan mlamakta ve toplumun 
tüm kesimlerinin bilgi toplumundan faydalanmas n  sa -
lamak için uygulama esaslar m belirlemektedir.

25 Haziran 2005 5369

Belediye Kanunu: Bu Kanun, bütün belediyelerin co ra /
kent bilgi sistemleri kurmalar n  zorunlu hale getirmektedir. 
5272 say l  önceki kanunu yürürlükten kald rmaktad r.

13 Temmuz 2005 5393

Birlikte çal labilirlik çerçevesi hakk nda Ba bakanl k 
Genelgesi.

5 A ustos 2005 2005/20

e-devlet kap s n n kurulmas , i letilmesi ve yönetilmesini 
Türksat’a devreden Bakanlar Kurulu karan.

20 Nisan 2006 2006/10316

Nüfus Hizmetleri Kanununda Ulusal Adres Veritaban  le 
ilgili de i iklik.

29 Nisan 2006 5490

2006-2010 için Bilgi Toplumu Stratejisinin onaylanmas 11 Temmuz 2006

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda de i iklik yapan 
Kanun: Özellikle cezai hükümlerde birtak m de i iklikler 
gerçekle tirilmi tir. 

23 Ocak 2008 5101

Elektronik Haberle me Kanunu 5. Aral k 2008 5809

EKG





339

Kaynakça

A. Caner Yenidünya, O. De irmenci, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda 
Bili im Suçlar , Legal Yay nc l k, stanbul.
A. Dietz, Copyright Protection for Computer Programs, UF TA, 1989.
Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu erhi, stanbul, Cilt: 4.
Adrian Berry, Sonsuzlu un K y lar , TÜB TAK Popüler Bilim Kitaplar , 2 Ankara, 
6. Bas m.
Ahmet K l ço lu, eref Haysiyet ve Özel Ya ama Bas n Yolu ile Sald r lardan Hu-
kuki Sorumluluk, Ankara, 1993.
Ahmet Turan Köksal, Oktay Dilek, Eser Sarp, Kim Korkar Bilgisayardan- nter-
net, stanbul, 1999.
Ali Karagülmez, Bili im Suçlar  ve Soru turma Kovu turma Evreleri, Seçkin Ya-
y nlar , Ankara 2005.
Ali hsan Erda , 5237 Say l  Türk Ceza Kanunu’nda Bili im Suçlar , Adalet Ba-
kanl  Web sitesi, www.adalet.gov.tr.
Ali Osman Özdilek, nternet ve Hukuk, stanbul, 2002.
Arif Altun; Geli en Teknolojiler ve Yeni Medya Okuryazarl klar , An  Yay nlar , An-
kara, 2005.
Arma an Yüceda , net Tr 99 Tüketici Haklar  ve nternet 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 nan, nternet El Kitab , stanbul, 1999.
ATO (Ankara Ticaret Odas ), Elektronik Ticaret ve nternet, Ankara 1999.
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözle mesi, www.internetvehukuk.org 20.1.2004.
Ayd n Zevkliler, Tüketicinin Korunmas  Hakk nda Kanun, zmir, 1996.
Ayd n Zevkliler, Medeni Hukuk, Ankara, 1991.



Türkiye Bankalar Birli i

340

B. Zakir Av ar, nternet ve Müstehcenlik, Yeni Forum Dergisi, May s 1996, Cilt:17, 
Say : 325.
B. Zakir Av ar, G. Öngören, Radyo ve Televizyon Hukuku, Piramit Yay nlar , An-
kara 2005.
B. Zakir Av ar, M. Elden, Reklâm ve Reklâm Mevzuat , Piramit Yay nlar , An-
kara, 2005.
B. Zakir Av ar, V. Demir, Düzenleme ve Uygulamalar yla Medyada Denetim, Pi-
ramit Yay nlar , Ankara, 2005.
Berfu Sal c , smail Güne , “ nternette Güvenlik ve Denetim: Masumiyet Yitirili-
yor mu?”
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=243#ust- (25.5.2004).
Berrin Akbulut, Türk Ceza Hukukunda Bili im Suçlar , Yay nlanmam  Doktora 
Tezi, Konya, 1999.
Bilal Kartal, Bas n Yay n Yoluyla Ki ilik Haklar na Sald r  ve Hukuki Sorumluluk, 
Yarg tay Der., Cilt:23, Say :1-2.
Bo aç Erkan, Murat Songür, Aç klamal  Bilgisayar ve nternet Terimleri Sözlü ü, 
Ankara, 1999.
Bülent Sözer, Elektronik Sözle meler, stanbul, 2002.
Bünyamin At c , Çetin Gümü , “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör 1”
http://turk.internet.com/haber/yaziyaz.php3?yaziid=8838, - (17.01.2005)
Bünyamin At c , Çetin Gümü , “Sanal Ortamda Gerçek Tehditler; Siber Terör” 
Polis Dergisi, Say : 37, 2003.
Cahit Suluk, Ali Orhan, Uygulamal  Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt 2, stanbul, 
2005.
Cengiz Tavukçuo lu, Bili im Terimleri Sözlü ü, Ankara, 2004.
Cevat Özel, Ceza Hukuku Aç s ndan Yay n Yasa  Tedbiri, www.hukukcu.com, 
stanbul, 2002.
David A. Vise- M. Malseed, Ça m z n En Yeni , Medya ve Teknoloji Ba ar s - 
Google, Koridor Yay nlar , stanbul, 2005.
D  Ticaret Müste arl , Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, Elektronik Ti-
caret Hukuk Çal ma Grubu Raporu.
Emin Artuk, Ahmet Gökçen, Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 
Ankara, 2005.
Emin D. Ayd n, Bili im Terimleri Sözlü ü, 1. B., 1992.
Emre Gökyayla, Telif Hakk  ve Telif Hakk n n Devri Sözle mesi, Ankara, 2000.
Emrehan nal, Internet’te Sözle melerin Kurulmas , stanbul 2005.



Bili im Hukuku

341

Erdem Türkekul, M. Turhan, M. F. Güçlü, 2004 De i iklikleriyle 5846 Say l  Fi-
kir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikir Haklar n n Korunmas  ile lgili Temel Bilgiler, 
Kültür ve Turizm Bakanl  Yay n , Ankara, 2004.
Ersan en, Türk Hukukunda Telefon Dinleme, Gizli Soru turma, Muhbir; Seçkin 
Yay nlar , Ankara, 2008.
E ref Adal , “ nternet Suçlar ” Bili im ve nternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku 
Aç s ndan Do urdu u Yeni Sorunlar Paneli, T.C. çi leri Bakanl , 24 Mart 2001, 
Bursa.
Fatih S. Mahmuto lu, nternet Sujelerinin Ceza Sorumlulu u, Hukuki Perspektif-
ler Dergisi, Say  1, stanbul, 2004 Yaz.
Fatih S. Mahmuto lu, Kar la t rmal  Hukuk Bak m ndan nternet Sujelerinin Ceza 
Sorumlulu u, stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas ,Cilt LIX, Say  1-2, 
stanbul, 2001.
Feridun Yenisey, “Bilgisayar ve Bilgisayar ebekelerinin Ortaya Ç kard  Yeni Suç 
Yöntemleri” Bili im ve nternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku Aç s ndan Do urdu u 
Yeni Sorunlar Paneli, T.C. çi leri Bakanl  24 Mart 2001, Bursa.
Feridun Yenisey, S. Altunç, leti imin Denetlenmesi Hakk nda, www.hukukturk.
com ET: 17.10.2007.
Gökhan Ahi, “ nternette Suç ve Ceza”.
http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/29092003/gokhan_ahi.htm (22.6.2004)
Güven eker, “Bili im Suçlar n n Delillendirilmesinde zmir Emniyet Müdürlü ü Bilgi 

lem ube Müdürlü ü Uygulamas ”, Polis Dergisi, S.37, Kas m-Aral k 2003.
Hakan Altan, “Siber Terörizm”.
http://www.egm.gov.tr/sempozyum2003/Bildiriler/Siber_Terorizm.pdf, (31.12.2004)
Haluk nama, “Bili im ve Yaz l m Hukuku Uygulama çinden Görünü ü, stanbul 
Barosu Dergisi, C:70, S.7-8-9.
Hasan Dursun, “Bilgisayar le lgili Suçlar”, Yarg tay Dergisi, C.24, S.3, 1998.
Hasan S nar, nternet ve Ceza Hukuku, stanbul, 2001.
Hatice Ak nc , A. E. Al ç, C. Er, Türk Ceza Kanunu ve Bili im Suçlar , nternet ve 
Hukuk, Der: Ye im M. Atamer, stanbul, 2004.
Hüseyin Çeken, “ABD’de nternet Yoluyla lenen Suçlardan Do an Ceza Sorum-
lulu unun Hukuki Esas ”.
http://www.jura.uni.sb.de/turkish/HCekenl.html - 25.2.2005.
IFPI D g tal Music Report 2006.
lker Pekgözlü, “Küresel Tehdit: Bili im Suçlar ”, Polis Dergisi, Say : 41, 2004.
brahim K rçova, P nar Öztürk, Internet’te Ticaret ve Hukuksal Sorunlar, stanbul 
Ticaret Odas , stanbul 2000.



Türkiye Bankalar Birli i

342

smail Ergün, Siber Suçlar n Cezaland r lmas  ve Türkiye’de Durum, Adalet Ya-
y nevi, Ankara, 2008.
zzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu erhi, Genel Hükümler, Seçkin Yay nc l k, An-
kara, 2005.
Kay han çel, Kitle Haberle me Hukuku, stanbul, 1990.
Kay han çel, Süheyl Donay, Kar la t rmal  ve Uygulamal  Ceza Hukuku Genel 
K s m, 1. Kitap, stanbul, 1999.
Kemal O uzman, sviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nda 

ahsiyetin Hukuka Ayk r  Tecavüzlere Kar  Korunmas  ve Özellikle Manevi Taz-
minat Davas  Bak m ndan Yap lan De i iklikler, Haluk Tando an’ n Hat ras na Ar-
ma an, Ankara, 1990.
Leyla Keser Berber, nternet Üzerinden Yap lan lemlerde Elektronik Para ve Di-
gital mza, Ankara, 2002.
Levent Kurt, Aç klamal  çtihatl  Tüm Yönleriyle Bili im Suçlar  ve Türk Ceza Ka-
nunundaki Uygulamas , Seçkin Yay nlar , Ankara 2005.
Leyla Keser Berber, nternet Üzerinden Yap lan lemlerde Elektronik Para ve Di-
gital mza, Ankara, 2002.
Leyla Keser Berber, (Dijital mza), ekil ve Dijital mza, Noterlik Hukuku Ara -
t rma Enstitüsü Vakf , Ankara 2001.
M.Kemal O uzman, Özer Seliçi, E ya Hukuku, stanbul, 1997.
Mehmet Demir, Mesafeli Sözle melerin nternet Üzerinde Kurulmas , 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.), Bili im Hukuku, Kadir Has Üniversitesi Yay n , stanbul, 
2006.
Mete Özgür Falc o lu, Türk Hukukunda Elektronik Sat m Sözle mesi ve Kuru-
lu u, Ankara, 2004.
Muammer Ketizmen, Türk Ceza Hukukunda Bili im Suçlar , Adalet Yay nevi, An-
kara, 2008.
Muhtar Ça layan, Türk Ceza Kanunu, Cilt 1, Ankara, 1984.
Murat Önemli, nternet Suçlar yla Mücadele Yöntemleri, (yay mlanmam  yüksek 
lisans tezi) TODA E, Ankara, Nisan 2004.
Murat Volkan Dülger, Bili im Suçlar , Seçkin Yay nevi, Ankara 2004.
Mustafa Albayrak, Fikir ve Sanat Eserleri ile Markalar Aleyhine lenen Suçlar, 
Ankara, 2003.



Bili im Hukuku

343

Mustafa Dural, Türk Medeni Hukukunda Gerçek Ki iler, stanbul, 1995.
Mustafa Ta k n, Adli ve stihbari Amaçl  leti imin Dinlenmesi, Seçkin Yay nlar , 
Ankara, 2008.
Mustafa Topalo lu, Bili im Hukuku, Adana, 2005.
Mustafa Re it Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Ankara, 1980.
Mustafa Re it Karahasan, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, 2.Cilt, stanbul, 
1989.
Mustafa Re it Karahasan, Türk Borçlar Hukuku, 1. Cilt, stanbul, 1992.
Nilgün Ba alp, Ki isel Verilerin Korunmas  ve Saklanmas , Ankara, 2004.
Nu in Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ankara, 1981.
OECD e- Devlet Çal malar  ve Türkiye, DPT yay n , Ankara, 2007.
Olgun De irmenci, “Bili im Suçlar ”, Yay nlanmam  Yüksek Lisans Tezi, (Mar-
mara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dal  Kamu Hukuku Bi-
lim Dal ), stanbul, 2002.
Ö. Demir, “ nternet Servis Sa lay c lar n n Hukuki Sorumlulu u”, Uluslararas  in-
ternet Hukuku Sempozyumu, zmir, 2002.
Özgür Eralp, “Bili im Suçlusuna Giden Yol - IP”, http://www.turkhukuksitesi. com/
hukukforum/art_showarticle.php?s=7944ddedb4e7157a0b8244ddab491df9& 
id=166 - 28.3.2005.
Philippa Wingate, nternet, Tübitak Popüler Bilim kitaplar , Ankara, Nisan 2004.
Recep Baki Deniz, Internet’te Pazarlama ve Türkiye’deki Boyutlar , stanbul 
2001.
R. Y lmaz Yaz c o lu, Bilgisayar Suçlar , Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki Bo-
yutlar  ile, Alfa Yay nlar , stanbul 1997.
Rah an Atasoy, Bilgisayar Suçlar  (Bölüm 1), www.turkhukuksitesi.com.
Sait Güran,Teoman Akünal, Köksal Bayraktar, Erdener Yurtcan, Abuzer Ken-
digelen, Önder Beller, Bülent Sözer, nternet ve Hukuk, Superonline Workshop 
Metni, stanbul 2000.
Sahir Erman, Çetin Özek, Aç klamal  Bas n Kanunu ve lgili Mevzuat, stanbul, 
1991.
Semih Dokurer, “Ülkemizde Ya anan Bili im Suçlar  ve Geli tirilen Mücadele Tek-
nikleri”, Bili i ve nternet Teknolojilerinin Ceza Hukuku Aç s ndan Do urdu u Yeni 
Sorunlar Paneli, T.C. çi leri Bakanl , 24 Mart 2001 Bursa.
Sevil Y ld z, Suçta Araç Olarak nternetin Teknik ve Hukuki Yönden ncelenmesi, 
Ankara, 2007.
Sibel Özel, Medya ve Internet’te Ki ilik Hakk n n Korunmas , Ankara 2004.
Sinan Esen, Anlat ml  ve çtihatl  Malvarl na Kar  Suçlar, Belgelerde Sahtecilik 
ve Bili im Alan nda Suçlar, Adalet Yay nevi, Ankara, 2007.



Türkiye Bankalar Birli i

344

Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazar  ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, stanbul, 
1986.

afak Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998.
ebnem Akipek, Özel Hukuk ve nternet, net Tr 99 Kas m 1999 Hukuk Konfe-

rans  Tebli i.http://74.125.77.132/search?q=cache:usjezY-k_U0J:inet-tr.org.tr/inet-
conf5/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 Memi , Hukuki Aç dan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi (Spamming), www.
hukukcu.com.
Tekin Memi , nternette Haks z Rekabet, stanbul Barosu nternet ve Hukuk Ko-
misyonu, nternet ve Hukuk Sempozyumu Bildirisi, 2002.
Tekin Memi , Fikri Hukuk Bak m ndan nternet Ortam nda Müzik Sunumu, An-
kara, 2002.
Tekinay, Akman, Burcuo lu ve Altop, Tekinay Borçlar Hukuku, stanbul 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 Esaslar , 
stanbul, 1992.
Turgut Uygur, Aç klamal - çtihatl  Borçlar Kanunu, Cilt 3, Ankara, 2003.
Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, stanbul, 2004.
Volkan S raba , nternet ve Radyo Televizyon Arac l yla Ki ilik Haklar na Teca-
vüz ( nternet Rejimi) Adalet Yay nlar , Ankara, 2003.
Volkan S raba , nternet ve Radyo- Televizyon Arac l yla Ki ilik Haklar na Te-
cavüz ( nternet Hukuku), Adalet Yay nlar , Ankara 2007.
Yahya Deryal, Sa l n yile tirilmesi ve Reklam Yasa , http://www.haksay.org/fi-
les/yahya15.doc (24.04.2010).
Yasin Beceni, Siber Suçlar, http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/yasinbeceni/
bolum.5htm (2004).
Yavuz Kaplan, nternet Ortam nda Fikri Haklar n Korunmas na Uygulanacak Hu-
kuk, Seçkin Yay nevi, Ankara, 2004.
Zait mre, ahsiyet Hakk n n Korunmas na li kin Genel Esaslar, Recai Seçkin’e 
Arma an, Ankara, 1974.
Ziya Gökalp, PKI (Aç k Anahtar Altyap s ) Nedir?; TÜB TAK; UEKAAE, http://www.
bilgiguvenligi.gov.tr/teknik-yazilar-kategorisi/pki-acik-anahtar-altyapisi-nedir.html 
(22.04.2010).




