
G‹R‹fi
Bu ünitede özel uygulama yaz›l›mlar› ve bu yaz›l›mlarda kullan›lan kavramlar› ele
alaca¤›z. Ayr›ca teknolojik geliflmelerin yaflam›m›z› kolaylaflt›rmak için bizlere sun-
du¤u baz› yeniliklere de de¤inece¤iz. 

ÇOKLU ORTAM (MULTIMEDIA)

Çoklu Ortam Nedir?
Çoklu ortam (Multimedia) uygulamalar›n›n ne anlama geldi¤i konusuna de¤inme-
den önce çoklu ortam›n ne demek oldu¤unu aç›klayal›m. En genel anlam›yla çok-
lu ortam metin, grafik, ses, animasyon, dura¤an ve hareketli görüntüden oluflan ve
say›sal olarak ifllenen, saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgidir. Bilginin
çeflitli ortamlarda yay›nlanmas› yeni bir kavram de¤ildir. Günümüzde hâlâ gele-
neksel anlamda bilgi yay›nc›l›¤› yayg›n flekilde sürmektedir. Akla gelebilecek ilk
örnek gazete, dergi, broflür gibi bas›l› yay›nlard›r. Televizyon yay›nc›l›¤› da bilgi-
nin gönderilmesi konusunda yayg›n olarak kullan›lan bir medyad›r. Ama çoklu or-
tam (Multimedia) dedi¤imiz zaman temel olarak çeflitli bilginin say›sal formatta bir
arada sunulmas›n› anl›yoruz. Burada da bilgisayar teknolojisi devreye giriyor. Mul-
timedia sözcü¤ünün ilk k›sm› olan Multi sözcü¤ü Çoklu demek olup Multimedia
birden fazla ortam›n bir arada olmas› demektir. 

Çoklu ortam temelde iki kategoriye ayr›l›r; lineer ve non-lineer. Lineer çoklu
ortamda izleyicinin içerikle bir etkileflimi yoktur. Lineer çoklu ortama örnek olarak
sinema filmini verebiliriz. Bir filmde görüntü, ses, animasyon gibi çoklu ortam öge-
leri vard›r ama seyircinin filme bir müdahalesi söz konusu de¤ildir. Non-lineer
çoklu ortamda ise izleyiciyle bir etkileflim söz konusudur. Non-lineer çoklu ortama
örnek olarak bilgisayar oyunlar›n› verebiliriz. Bilgisayar oyunlar›nda oyuncunun
oyunla üst düzey bir etkileflimi söz konusudur. 

Çoklu Ortam›n Tarihçesi
Çoklu ortam sözcü¤ü ilk kez 60’l› y›llarda kullan›lm›flt›r. Bu dönemde Microsoft ilk
çoklu ortam deste¤i olan Video for Windows’u (VFW) duyurdu. Bu, metin ve sa-
y›lardan çok daha fazlas›n› içeren verileri destekleme ad›na at›lm›fl önemli bir
ad›md›. Microsoft ile hemen hemen ayn› zamanlarda Apple ilk çoklu ortam deste-
¤i olan Quick Time program›n› duyurdu. Çoklu ortam kavram› günümüzde kulla-

Özel Uygulama Yaz›l›mlar›



n›lan anlam›n› 1990’larda alm›flt›r. Günümüzde çoklu ortam denildi¤i zaman genel
olarak akla video, dura¤an veya hareketli görüntü, ses ve metinden oluflan ortam-
lardan oluflan medyalar›n elektronik ortamda etkileflimli bir flekilde eriflilmesi an-
lafl›lmaktad›r. 1990’l› y›llarda bilgisayar marketlerinde Multimedya Bilgisayar olarak
pazarlanan bilgisayarlar›n yapt›¤›, CD-ROM ve ses kart› ile CD’lerden çoklu ortam
dosyalar›n› okumaktan baflka bir fley de¤ildi. 

Çoklu Ortam Oynat›c›lar›
Herhangi bir çoklu ortam içeri¤ini oynatabilmemiz için bir çoklu ortam oynat›c›-
s›na gereksinim vard›r. Piyasada birçok çoklu ortam oynat›c›s› vard›r. Bunlardan

Windows Media Player (fiekil 3.1)
Windows iflletim sistemiyle geldi-
¤i için en çok kullan›lan çoklu or-
tam oynat›c›s› diyebiliriz. Media
Player’› ilk kez kurarken hangi
dosyalar› oynatmak istedi¤imizi
iflaretlemeliyiz.

Ayr›ca kurulum s›ras›nda Me-
dia Player program›n› iflaretlemifl
oldu¤umuz dosyalar› oynatmak
için varsay›lan oynat›c› olarak da
seçebiliriz.

Media Player Classic (fiekil
3.2), Windows Media Player’dan
yola ç›k›larak yap›lm›fl bir çoklu
ortam oynat›c›s›d›r. DVD dâhil her
türlü medyay› açabilen, birçok alt

yaz› format›n› destekleyen ve az
kaynak kullanan bir oynat›c›d›r. Media Player Classic sistemde yüklü olan tüm çö-
zücüleri (Codecs- bu konuya az sonra genifl olarak de¤inece¤iz) kullanabilen ve
var olan tüm çözücüleri destekleyen bir çoklu ortam oynat›c›s›d›r. 
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iTunes (fiekil 3.3), Apple firmas›n›n üretti¤i bir çoklu ortam oynat›c›s› olmas›na
karfl›n Mac OS X iflletim sisteminin yan›s›ra tüm Windows sürümlerinde de çal›fla-
bilmektedir. Ücretsiz gelen Podcast içeri¤i de dâhil olmak üzere çeflitli çoklu ortam
içeri¤ini oynatabilmeniz yan›nda Apple Store’dan müzik sat›n alabilir, dosyalar›n›-
z› organize edebilirsiniz. 

iTunes Mac OS X ile gelen iLife (iPhoto, iMovie ve GarageBand) konseptinin
bir parças› olmas›na karfl›n di¤er iLife programlar›n›n aksine Windows ortam›nda
çal›flmaktad›r. 

Çözücüler (Codecs)
Normalde müzik, film gibi dosyalar oldukça fazla yer kaplad›¤› için tafl›nmas› ve
indirilmesi uzun süreler almaktad›r. Örne¤in üç dakikal›k CD format›ndaki bir mü-
zik parças› yaklafl›k olarak 50-60 MB yer tutmaktad›r. Benzer flekilde bir DVD fil-
mi yaklafl›k olarak 4.5 GB yer kaplamaktad›r. Divx olarak adland›r›lan AVI forma-
t› bu 4.5 GB’l›k DVD’yi çok az bir kay›pla s›k›flt›rarak 600-700 MB’l›k bir boyuta in-
dirgemektedir. Bu s›k›flt›r›lm›fl divx format›n› oynatmak için de bilgisayarda bir
divx çözücü olmas› gerekmektedir. Bu kadar büyük dosyalar› ‹nternet’ten daha ça-
buk indirebilmek için s›k›flt›rmak iyi bir yöntemdir. Ayr›ca s›k›flt›r›lm›fl bu dosyala-
r› da izlemeden önce eski hâline getirmek gerekmektedir. Yani k›saca dosyalar›n
kolay tafl›nmas›n› sa¤lamak için dosya boyutunu s›k›flt›rmak için çözücülere gerek-
sinimimiz vard›r.

Çözücü (Codec), COmpression/DECopmpression (S›k›flt›rma/Çözme) sözcük-
lerinin k›salt›lm›fl fleklidir. K›saca çözücü, büyük çoklu ortam dosyalar›n› s›k›flt›r›p
ard›ndan bilgisayar›n›zda oynatabilmeniz için tekrar çözen bir bilgisayar program›-
d›r. Çözücüler olmasayd› ‹nternet’ten dosya indirmek dört-befl kat daha fazla süre
alacakt›. Çözücüler ikiye ayr›l›r: S›k›flt›r›c› (Encoder) ve Çözücü (Decoder).

Encoder bir sinyali verilere veya kodlara çeviren araçt›r. Bu kod s›k›flt›rma, sak-
lama, flifreleme, gönderme gibi amaçlarla kullan›labilir. Bir Decoder ise Encoder
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iflleminin tersine çevrilmesidir. Yani encode edilmifl bir verinin orjinal hâline dön-
dürülmesi ifllemidir. Örne¤in dosya boyutunu azaltmak amac›yla encode edilmifl
bir dosya hedef bilgisayarda decode edilerek tekrar eski hâline dönüfltürülür.

Buraya kadar anlatt›klar›m›zdan elimize s›k›flt›r›lm›fl gelen bir dosyay› açmak
için bir çözücü program kullanma zorunlulu¤u ortaya ç›k›yor. Peki hangi çözücü
program›n› yükleyece¤iz? Tek bir çözücü yeterli olacak m›? 

Maalesef bilgisayar dünyas› sand›¤›n›zdan daha karmafl›kt›r. ‹nternet’te kullan›-
lan yüzlerce çözücü vard›r. Ses ve görüntü s›k›flt›rmak, MP3 dosyalar›n› çalmak,
ekran görüntüsü kaydetmek gibi amaçlar için farkl› çözücüler kullan›l›r. Hatta ba-
z› kullan›c›lar dosyalar›n› çok de¤iflik çözücülerle s›k›flt›rarak paylafl›ma açarlar ve
siz bu tür bir dosyay› indirip kullanmak istedi¤iniz zaman dosyay› hangi çözücü
program›n›n açaca¤›n› bulamayabilirsiniz. Ama genel kullan›c›lar film seyretme,
MP3 dosyalar›n› dinleme gibi s›radan ifller için 10-12 çözücü ile ifllerini görebilirler.

Bunun için örne¤in ACE Mega Codecs Pack, XP Codec Pack veya K-Lite Pack
(fiekil 3.4) gibi çözücü paketleri rahatl›kla gereksinimlerinize yan›t verecektir.

Video Encoding
‹lk önce bir yanl›fl anlamay› düzeltelim; s›kça duydu¤umuz AVI veya MP4 dosya-
lar› video dosyalar› de¤ildir. AVI ve MP4 (t›pk› ZIP dosyalar›n›n metin, ses, video
dosyalar›n› s›k›flt›r›p tafl›mas› gibi) sadece tafl›y›c› formatlard›r. Video tafl›y›c› for-
matlar› dosyalar›n nas›l tafl›nd›¤›yla ilgilidir; içinde ne tür verilerin oldu¤uyla de¤il. 

Bir video izlerken oynat›c› ilk önce tafl›y›c› format›n içerikteki ses ve video iz-
lerine (tracks) bakar ve ard›ndan decode etmek için bunlar›n dosya içinde nas›l
yerlefltiklerini saptar. Daha sonra video görüntüsünü decode ederek imajlar› art ar-
da ekrana gönderir. Ayn› zamanda ses dosyas›n› da decode ederek cihaz›n hopar-
lörlerine gönderir. Birçok tafl›y›c› format vard›r. 

MPEG-4 (dosya uzant›s›: .mp4) tafl›y›c› format› Apple’›n eski QuicTime (Dosya
uzant›s›: .mov) tafl›y›c› format›n› temel alm›flt›r. Apple web sitesindeki videolar hâ-
lâ QuickTime’› kullan›yor olsalar da iTunes’dan sat›n al›nan videolar art›k MPEG-4
tafl›y›c› format›nda gönderilmektedir.

ASF (Advanced System Format- dosya uzant›s›: .asf veya .wmv) Microsoft tara-
f›ndan gelifltirilmifltir ve Media Player ve Zune ortam oynat›c›s›nda kullan›lmaktad›r.

Flash Video (dosya uzant›s›: .flv) Adobe Flash taraf›ndan gelifltirilmifl ve Flash
Player’larda kullan›lmaktad›r. Flash Player sürüm 9’a dek Flash’›n destekledi¤i tek
tafl›y›c› formatt›. Flash’›n son sürümleri art›k MPEG-4 tafl›y›c› format›n› da destekle-
mektedir.

AVI (Audio Video Format - dosya uzant›s›: .avi) Microsoft taraf›ndan bilgisayar-
larda video oynatman›n günümüzde oldu¤u kadar yayg›n olmad›¤› zamanlarda ge-
lifltirdi¤i bir tafl›y›c› formatt›r. Resmî olarak daha güncel formatlar birçok özelli¤ini
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desteklememektedir. Ayr›ca gene günümüzde kullan›lan birçok ses ve görüntü çö-
zücüsünü resmî olarak desteklememektedir. Zaman içinde birçok flirket bu destek-
leri sa¤lamas› için çal›flmalar yapm›fllard›r ve AVI hâlâ MEncoder gibi popüler en-
coderlar için varsay›lan tafl›y›c› formatt›r.

Video Çözücüler
Bir video çözücü, video görüntüsünün nas›l encode edilece¤inin algoritmas›d›r.
Video oynat›c›s› video görüntüsünü decode eder ve imajlar› ekrana gönderir.
Kullan›lan birçok video çözücü vard›r. Biz burada en güncel alt› video çüzücüye
de¤inece¤iz.

MPEG-4 ASP (MPEG: Moving Picture Experts Group)
MPEG-4 ASP (Active Simple Profile), MPEG-4 Part 2’de tan›mlanan ve 2001 y›l›nda
standartlaflan bir video s›k›flt›rma standart›d›r (ISO/IEC 14496-2). Belirli bir çözücü
olmas›ndan çok bir standart olmas›ndan dolay› MPEG-4 ASP oynatabilen herhangi
bir decoder, herhangi bir çözücüyle encode edilmifl standart bir videoyu oynatabi-
lir. En yayg›n MPEG-4 ASP uygulamalar› DivX ve XviD’dir. MPEG-4 ASP videosu
AVI ve MP4 gibi birçok tafl›y›c› format›n içine gömülebilir.

H.264
H.264, MPEG-4 part 10 ve MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) ile efl de¤er bir
video s›k›flt›rma standart›d›r ( ISO/IEC 14496-10). H.264 de MPEG grubu taraf›ndan
gelifltirilmifl ve 2003 y›l›nda bir standart olarak kabul edilmifltir. H.264’ün hedefi
cep telefonlar› ve iPod’lar gibi düflük bant geniflli¤i ve düflük ifllemcili ayg›tlardan,
güçlü bilgisayarlar gibi yüksek bant geniflli¤i ve yüksek ifllemcili ayg›tlara kadar
tek bir çözücü sa¤lamakt›r. Bunu sa¤lamak için de H.264 standart› profillere bö-
lünmüfltür. Yüksek profiller daha fazla seçenek kullanarak daha iyi görüntü kalite-
sini düflük dosya boyutlar›nda, ama daha uzun encode zaman›yla ve daha fazla ifl-
lemci gücüne gereksinerek gerçek zamanl› encode ifllemi gerçeklefltirir. Buna kar-
fl›l›k örne¤in Apple iPhone alt düzey profili destekler. H.264 video oynatan iPho-
ne ve Blue-Ray oynat›c›lar› gibi PC olmayan hemen tüm ayg›tlar, as›l ifllemcileri
gerçek zamanl› decode ifllemini gerçeklefltirecek kadar güçlü olmad›klar› için de-
code ifllemini bu ifle ayr›lm›fl ayr› bir ifllemcide yaparlar. 

DivX
DivX, DivX Inc. firmas› taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan bir video çözücüsüdür. Yukar›-
da da de¤indi¤imiz gibi DivX, görüntü kalitesi ve h›z› nedeniyle en ünlü MPEG-4
tabanl› uygulamalar›ndan birisidir. Günümüzdeki hemen tüm DVD oynat›c›lar› ar-
t›k DixV çözücüsünü desteklemektedir. Bir DVD filmi neredeyse görüntü kalitesin-
den ödün vermeden boyut olarak DivX ile onda bir oran›nda s›k›flt›r›labilmektedir.
Bu da bant geniflli¤inin s›n›rl› oldu¤u durumlarda ‹nternet’ten download yaparken
büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r. 

Xvid
Xvid (DivX’in tersten yaz›l›fl›), di¤er bir MPEG-4 uygulamas›d›r. DivX, kapal› kay-
nak kodlu olmas›na karfl›n Xvid kaynaklar› aç›kt›r. Her ikisi de bireysel kullan›m
için ücretsiz da¤›t›l›rken DivX’in ticari sürümü ücretlidir. Xvid ile encode edilmifl
dosyalar CD ve DVD’lere yaz›labilir DivX uyumlu DVD oynat›c›larda izlenebilir-
ler. Her ne kadar DivX’e oranla daha keskin bir görüntü kalitesi oldu¤una dair
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bir kan› olsa da bunun donan›ma ba¤l› bir parametre olmas›ndan dolay› do¤ru-
lu¤u tart›fl›labilir.

VC-I
VC-I, Microsoft’un WMV 9 çözücüsünden gelifltirilerek 2006 y›l›nda standart hâline
gelmifltir. Microsoft taraf›ndan özellikle HD videolar için ç›kar›lan VC-I ayn› H.264
gibi profillere bölünmüfltür. Gene H.264’de oldu¤u gibi Blu-Ray taraf›ndan kulla-
n›l›r ve tüm Blu-Ray oynat›c›lar VC-I’yi decode edebilirler. ‹lgilenenler Wikipedia
web sitesinde H.264 ve VC-I aras›ndaki temel bir teknik k›yaslamay› inceleyebilir-
ler (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_H.264_and_VC-1 ).

Dirac
Dirac, BBC taraf›ndan H.264 ve VC-I’a rakip olarak ç›kar›lan ve BBC’nin HD içeri-
¤inin yay›nlanmas›nda kullan›lan bir çözücüdür. Ad›n› ‹ngiliz bilim insan› Paul Di-
rac’tan alan bu çözücü BBC taraf›ndan 2008 Pekin Olimpiyatlar›’nda HD içeri¤in
yay›nlanmas›nda kullan›lm›flt›r. H.264 gibi Dirac da çok düflük bant geniflli¤inden
çok yüksek bant geniflli¤ine kadar tek bir çözücü sa¤lamay› hedefler.

Yukar›da en güncel alt› çözücü hakk›nda çok genel bilgiler verdik. Bunlardan
baflka birçok çözücü vard›r ama burada de¤indi¤imiz özellikle H.264, s›k›flt›rma
tekni¤i ve h›z› nedeniyle HD yay›nlar ve Blu-Ray teknolojisinde kullan›lan çözücü-
ler aras›nda bir ad›m öne ç›kmaktad›r. De¤indi¤imiz çözücüler flu anda kullan›lan
(ve yak›n gelece¤e yönelik) en güncel çözücülerdir. VCD’lerde kullan›lan MPEG-
1, DVD’lerde kullan›lan MPEG-2 çözücülerinin yukar›da sayd›klar›m›z çözücülerin
geliflmesinden sonra yavafl yavafl video dünyas›ndan çekilecekleri san›lmaktad›r.

Platform Ba¤›ms›z Dosya Format›
Yaratm›fl oldu¤unuz bir dosyay› sizinle ayn› iflletim sistemini, ayn› program› ve ay-
n› sürümü kullanan bir kullan›c›ya göndermeniz gerekiyorsa dosyay› alan kullan›-
c› hiçbir sorun yaflamadan bu dosyay› orijinal hâliyle açabilir. Ama ‹nternet’in ge-
liflmesi ve yayg›nlaflmas›yla birlikte elektronik dosya al›flverifli de koflut olarak art-
m›flt›r. Bu durumda farkl› iflletim sistemleri, farkl› program sürümleri kullanan bil-
gisayarlar aras›nda yap›lan dosya al›flverifllerinde format bozulmalar› ortaya ç›kma-
ya bafllam›flt›r. Önceden dosya al›flveriflleri ayn› iflletim sistemi ve ayn› sürüm prog-
ramlar› kullanan bilgisayarlardan oluflan bir ofiste yap›l›rken günümüzde uluslara-
ras› dosya al›flveriflleri ola¤an hâle gelmifltir. Art›k MS Windows iflletim sistemi kul-
land›¤›n›z bilgisayar›nda haz›rlad›¤›n›z bir dosyay› pekâlâ bir Linux, UNIX veya
Mac OS iflletim sistemi kullanan bir bilgisayara göndermeniz gerekebilir. 

Dosya tafl›n›rken format bozulmas› s›k›nt›s›n›n yan› s›ra örne¤in haz›rlam›fl ol-
du¤unuz bir web sitesi ‹nternet Explorer’da sorunsuz olarak tam istedi¤iniz gibi
görüntülenirken FireFox, Opera, Chrome veya Safari ‹nternet taray›c›lar›nda baz›
yerlerin format›n›n bozuldu¤unu hatta baz› bilgilerin hiç gözükmedi¤i durumlarla
karfl›laflabilirsiniz. 

Karfl›lafl›lan di¤er bir sorun ise haz›rlam›fl oldu¤unuz bir ödevin, araflt›rman›n,
makalenin, raporun, araflt›rman›n veya tezin bir k›sm›n›n veya tümünün sizin ona-
y›n›z olmadan baflkalar› taraf›ndan kullan›lmas›d›r.
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PDF Nedir?
‹flte tüm bu durumlarda Adobe firmas›n›n ç›kard›¤› PDF format› imdad›m›za yeti-
fliyor. PDF (fiekil 3.6), Adobe firmas›n›n buldu¤u ‹ngilizce aç›l›m› Portable Docu-
ment Format olan bir Tafl›nabilir Metin Format›’d›r. Buradaki anahtar sözcük tafl›-
nabilirliktir. PDF sayesinde bir dosyay› tüm özellikleriyle (yaz› karakterleri, görün-
tü detaylar›, vektörel nesneleri, ses özellikleri vs.) birlikte hiçbir de¤iflikli¤e u¤ra-
madan orijinal hâliyle baflka bir platforma gönderebilirsiniz. Ayr›ca PDF Reader
olarak adland›r›lan PDF okuyucu program› ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. 

PDF format›n›n yayg›nl›¤›n›n nedenleri nelerdir?

PDF’in Geliflimi
‹lk bafllarda PDF format›yla doküman yaratmak ve görüntülemek PDF format›n›n
Adobe ürünleri d›fl›nda hipermetinleri desteklememesinden ötürü ‹nternet’te yay-
g›n olarak kullan›lmas›n› engellemiflti. Ayr›ca yarat›lan PDF dokünmanlar› da orji-
nal dokünmanlara göre daha büyük olmalar›ndan dolay›, o zamanla da kullan›lan
yavafl modemlerle dosya göndermek s›k›nt› yarat›yordu. Daha sonra Adobe firma-
s› PDF format›n› gelifltirerek Acrobat Reader (art›k Adobe Reader) program›n›n
web üzerinde dosya göndermek konusunda dünya çap›nda bir standart hâline gel-
mesini sa¤lad›. ISO (Uluslararas› Standartlar Organizasyonu) PDF’i 1 Temmuz 2008
tarihinde “Doküman Yönetimi- Tafl›nabilir doküman format›” bafll›¤› alt›nda ISO
32000-1 olarak yay›nlad›.

PDF dosya format›n›n ilk sürümü 1993 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r. PDF’nin bugüne
dek ç›kar›lan sürümleri ve iliflkili Adobe programlar› Tablo 3.1’deki gibidir.

PDF Doküman› Nas›l Haz›rlan›r?
Haz›rlam›fl oldu¤unuz bir dosyay› PDF format›na çevirmek için Adobe Acrobat
program›n› kullanman›z gerekmektedir. Adobe Acrobat bir yaz›c› emülasyonu
olan Adobe Distiller’i bilgisayar›n›za bir yaz›c› olarak kurar. Haz›rlad›¤›n›z dosyay›
yaz›c›ya gönderirken, yaz›c› olarak Adobe Distiller seçerseniz ve ç›kt› olarak bilgi-
sayar›n›zda dosyan›n PDF format›nda bir kopyas› oluflturulur. 

PDF format›na dönüfltürülmüfl olan bir dosya, Machintosh, Windows, UNIX, Li-
nux, Mac OS, Palm OS gibi çeflitli platformlar taraf›ndan desteklenmektedir ve PDF
dosyalar› bütünlü¤ü korur.

YIL SÜRÜM

1993 PDF 1.0/ACROBAT 1.0

1994 PDF 1.1/ACROBAT 2.0

1996 PDF 1.2/ACROBAT 3.0

1999 PDF 1.3/ACROBAT 4.0

2001 PDF 1.4/ACROBAT 4.0

2003 PDF 1.5/ACROBAT 5.0

2005 PDF 1.6/ACROBAT 6.0

2006 PDF 1.7/ACROBAT 7.0

2008 PDF 1.7/ACROBAT 9.0

2009 PDF 1.7/ACROBAT 9.1
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Tablo 3.1
PDF’in Y›llara Göre
Geliflimi



PDF format›na çevrilmifl bir dosya-
n›n içeri¤indeki 3 boyutlu grafikler,
metinler, fontlar ve çizimler aynen ori-
jinalindeki gibi gözükür.

Adobe Acrobat 7.0 ile haz›rlanm›fl
bir dosyaya elektronik imzan›z› ekle-
yebilir, flifre ile koruyabilirsiniz. Böy-
lece dosyay› sadece flifreyi bilen kifli-
ler açabilir. ‹sterseniz dosyan›n de¤ifl-
tirilmesini, ç›kt›s›n›n al›nmas›n› ve
kopyalanmas›n› engelleyebilirsiniz.
Bu durumda dosyan›z sadece ekran-
da okunabilir. 

PDF dosyas› yaratmak için kullan›-
lan Adobe Acrobat program› ücretli bir

programd›r. Ama Adobe Acrobat ile yarat›lm›fl PDF dosyalar›n› açmak için kullan›-
lan Adobe Reader program› ücretsizdir.

EndNote

EndNote Nedir?
EndNote kiflisel bilgi veri tabanlar›n›z› oluflturarak, bibliyografik bilgileri (örne¤in
makaleleri, kitaplar›, dergileri, kataloglar›, görsel verileri vb.) saklaman›za, düzen-
lemenize, taraman›za ve paylaflman›za olanak sa¤layan ve makale yaz›m süreciniz-
de 5000’in üzerinde farkl› bibliyografya stili ile (APA, Harvard, MLA, Turabian vb.)
at›f, flekil ve referanslar›n›z› düzenlemenize yard›mc› olan özel bir veri taban›/bib-
liyografya yaz›l›m›d›r. EndNote program›, üniversitemiz lisansl› yaz›l›mlar bölü-
münde mevcuttur.

EndNote’un Temel Özellikleri
EndNote yaz›l›m›n› üç temel özelli¤i ile özetlemek mümkündür;

EndNote bir online arama arac›d›r-EndNote size tek bir arayüz kullanarak
bünyesinde bulunan ba¤lant› dosyalar› yard›m›yla bilimsel içeri¤e sahip online ve-
ritabanlar› (Web of Science, PubMed (Medline) vb.), Z39.50 uyumlu kütüphane ka-
taloglar› ve sitelerde bibliyografya, makale, kitap, dergi, görsel veri vb. arama yapa-
bilme ve bulunan bilgileri kiflisel EndNote kütüphanenize aktarma imkân› sunar.
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Referanslar›n›z, tam-metin pdf ve imaj dosyalar›n›z için kiflisel bir veri-
taban›d›r-kiflisel EndNote kütüphanelerinizde online/offline kaynaklardan edin-
di¤iniz referanslar›n›za ait bibliyografik künye için kullan›lan bilgileri, tam-metin
pdf dosyalar›n›, grafik, tablo, flekil ve formül içeriklerini veri taban› mant›¤›yla dü-
zenli bir flekilde saklayabilir, düzenleyebilir ve arama özelli¤i ile tekrar kolay bir
flekilde eriflebilirsiniz.  

593.  Ünite  -  Özel  Uygulama Yaz› l ›mlar ›

fiekil 3.6

Sonuçlar› kiflisel
EndNote
kütüphanenize
kaydedin

Kriterlerinizi
belirleyin

Arama yapmak
istedi¤iniz
veritaban›n›
seçin

EndNote
Kütüphane Ekran›

fiekil 3.7

fiekillerinizi EndNote kütüphanenize
ekledikten sonra ‘Cite While You
Write’ özelli¤i ile döküman›n›za flekil
ve resim yaz›lar›yla birlikte
ekleyebilirsiniz

CWYW özelli¤i
kullan›larak resim
eklenmifl makale
örne¤i



Ayr›ca grafik, tablo, flekil ve formül içeriklerinizi resim yaz›s› (caption) ve anah-
tar kelimeleri (keywords) ile düzenleyebilirsiniz. 

Makale, kitap ve yay›nlar›n›z için kolay bibliyografya oluflturmaya ve
düzenleme arac›d›r- Microsoft Word, Open Office ve Pages gibi kelime ifllemci-
lerle uyumlu bir flekilde kullanabilece¤iniz Cite While You Write özelli¤i ile metin
içi at›f, flekil ve tablolar ekleyebilirsiniz. Makalenize referans, flekil ve tablo ekledi-
¤inizde listeleri otomatik olarak oluflturulur ve program içeri¤inde haz›r olarak su-
nulan 5000’in üzerindeki bibliyografya/dergi format›nda düzenleme imkân› sunar.
Ayr›ca yay›nc›lar taraf›ndan istenen makale yaz›m kurallar› (sayfa düzeni, bafll›klar,
fontlar, at›f ve referans listeleri vb.) için yine haz›r olarak sunulan dergi flablonla-
r›n› kullanmak en kolay ve hatas›z çözüm olacakt›r. 

EndNote Nerelerde ve Kimler Taraf›ndan Kullan›yor?
EndNote tan›m›nda da bahsedilen özellikler göz önünde tutuldu¤unda üniversite-
lerde, akademik hastanelerde, araflt›rma merkezlerinde, teknoloji enstitülerinde ve
ilaç firmalar›nda tabi ki baflta akademisyenler olmak üzere bilimsel araflt›rma ve ki-
tap, makale vb. yay›n üretimi ile ilgilenen herkes (akademisyen, kütüphaneci, AR-
GE personeli ve ö¤renci) taraf›ndan, bilimsel araflt›rma bafllang›c›ndan itibaren ki-
tap/makalenin yay›nlanmas›na kadar olan süreçte ihtiyaç duyulan birçok konuda
yard›mc› bir yaz›l›m olarak kullan›lmaktad›r.

Özet olarak EndNote ile yapabileceklerinizin bir k›sm› flu flekilde s›rala-
nabilir;

• Online veri tabanlar›nda makale arama
• Erifliminiz olan online veri tabanlar›ndan tam metin makale indirme
• Tam metin PDF dosyalar› import özelli¤i ile referans kayd› oluflturma
• Veri tabanlar›ndan import olana¤›
• Metin içi at›f, referans listesi oluflturma ve farkl› dergi stillerine göre düzenleme
• Tek bir dokümanda birden fazla kaynakça oluflturma
• Herhangi bir alana göre (yazar, anahtar kelime vb.) konu bibliyografyas›

oluflturma

60 Temel  Bi lg i  Teknolo j i le r i - I I

Siz at › f lar ›n›z ›  ekledi¤inizde referans
l istesi  otomatik oluflturulacak ve
bel ir ledi¤iniz dergi/bibl iyografya
format›na göre biçimlendiri lecektir

fiekil 3.8

CWYW özelli¤i
kullan›larak
yaz›lm›fl bir
makaledeki at›flar
ve referans listesi



• Tam metin PDF dosyalar›n› görüntüleme, not ekleme ve highlight text özel-
li¤ini kullanma

• Import edilen PDF’lerin içeri¤inde ve ekledi¤iniz notlarda arama yapma
• Çift kay›tlar› görüntüleme ve karfl›laflt›rma
• Gruplama özelli¤i ile kiflisel, ak›ll› ve karma gruplar oluflturma

Mathtype

MathType Nedir?
MathType(tm) Windows ve Macintosh için kelime ifllemcinizde, web sayfalar›n›z-
da, masaüstü yay›mc›l›¤›n›zda, sunumlar›n›zda ayn› zamanda ‘TeX’, ‘LaTeX’ ve
‘MathML’ dokümanlar›n›zda matematiksel formül, denklem ve gösterim olufltur-
man›za izin veren etkili interaktif bir araçt›r. MathType Microsoft Office’teki ‘Equ-
ation Editor’ün profesyonel versiyonudur ve 500’ün üzerinde uygulama ve web si-
teleriyle çal›flmaktad›r.

Birçok MathType kullan›c›s›, MathType’› Microsoft Word dokümanlar› ve Po-
werPoint sunumlar›nda eflitlikler oluflturmak için kullan›m›n yan› s›ra farkl› birçok
uygulama ve web sitesiyle birlikte de kullanmaktad›r. MathType program›, üniver-
sitemiz lisansl› yaz›l›mlar bölümünde mevcuttur.

MathType’›n Temel Özellikleri

Microsoft Office MathType Kullan›m›
MathType(tm), Microsoft Office’in fierit (Ribbon) Kullan›c› Arayüzüyle Word ve
PowerPoint’te kolay eriflim ve kullan›m avantaj› sunmaktad›r. Bu entegrasyon sa-
yesinde eflitlik numaraland›rma ve özelliklere göz atarken tüm Word eflitlik tiple-
riyle birlikte çal›flma imkân›n›n yan› s›ra eflitlikler aras›nda ileri ve geri geçifller ya
da Word doküman›n› web sayfas›na çevirmek için kullan›lan komutlar için de h›z-
l› bir eriflim ve kullan›m kolayl›¤› sunmaktad›r.
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500’ün Üzerinde Uygulama ve Web Sitesi Uyumlulu¤u
MathType, Windows platformunda 500’ün üzerinde uygulama ve web sitesi ile
uyumludur. MathType’› Microsoft Word ya da Apple Pages ‘09 uygulamalar›na en-
tegre bir flekilde kullan›labilece¤iniz gibi, pek çok uygulama ve web sitesi ile bir-
likte de kullanabilirsiniz.

Quark ve InDesign dokümanlar›na eflitlikler ekleyebilir, kendi çal›flmalar›n›zda
kullanmak üzere Wikipedia, PlanetMath vb. web sitelerinden eflitlikler kopyalaya-
bilir ve ayr›ca bu web siteleri için yeni eflitlikler oluflturabilirsiniz. Araflt›rmalar›n›z
için Mathematica ya da Maple’dan eflitlikler kopyalayabilir, eflitlikleri DeltaGraph
bilimsel grafiklerinde ve Excel tablolar›nda etiket olarak kullanabilir, TeX, LaTeX
editörleri ve dokümanlar› ile çal›flabilirsiniz.

En çok kullan›lan uygulamalar ve web siteleri
1. Microsoft Office
2. Apple iWork ‘09
3. MATLAB
4. Wikipedia
5. Mathematica
6. Maple
7. Google Docs
8. OpenOffice
9. Mathcad
10. Adobe InDesign

Eflitli¤in Tümünü ya da Bir Bölümünü Renklendirme
Sunum ve ö¤retim slaytlar›nda kat›l›mc›lar›n dikkatini eflitli¤in bir bölümüne çek-
mek için renklendirebilirsiniz. Çoklu ad›m ifllemlerinde de¤iflikli¤in her ad›m›n›
gösterebilirsiniz. MathType, Equation Editor’e göre çok daha fazla (yüzlerce) sem-
bol ve flablona sahiptir. MathType ile özel EuclidTm matematik fontlar› d›fl›nda, bil-
gisayar›n›zda mevcut olan 1000’in üzerindeki matematik sembolünü ve ‹nternet’ten
edinebilece¤iniz yeni matematik fontlar›n› da kullanabilirsiniz.
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S›k Kulland›¤›n›z Eflitlikleri Araç Çubu¤unuza Kaydedin
S›k kullan›land›¤›n›z sembolleri, k›saltmalar› ve eflitlikleri sürükle-b›rak ile MathT-
ype araç çubu¤una tafl›yabilir ve tek bir tufl ya da t›klamayla doküman›n›za ekleye-
bilirsiniz. Bu sayede benzer sembol, eflitlik, flablonlar› ayn› tabda toplayabilir, tab
isimlerini (Geometry, Trigonometri vb.) de¤ifltirebilir, kiflisellefltirebilir ve kolay eri-
flim sa¤layabilirsiniz. Herhangi bir sembol, flablon ya da k›saltmay› klavye k›sayol-
lar›yla iliflkilendirerek, bu ögeleri eklemek için sadece klavyeyi kullanabilirsiniz.

El Yaz›s›yla Denklem Girifli
Windows 7 kullan›yorsan›z el yaz›s› tan›ma ve denklemleri el yaz›s› ile girme özel-
liklerini de kullanabilirsiniz.

MathType Nerelerde ve Kimler Taraf›ndan Kullan›yor?
MathType dünya çap›nda üniversitelerde, akademik enstitülerde, araflt›rma kuru-
lufllar›nda ve okullarda çal›flan, genel olarak matematik ve matematiksel eflitlikler
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içeren konularda bilimsel araflt›rma, kitap, makale vb. yay›n üretimi ile ilgilenen
araflt›rmac›lar ve ö¤renciler taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

Özet olarak MathType ile yapabileceklerinizin bir k›sm› flu flekilde s›ra-
lanabilir;

• MathType(tm) ile Windows ve Macintosh için kelime ifllemcinizde, web say-
falar›n›zda, masaüstü yay›mc›l›¤›n›zda ve sunumlar›n›zda matematiksel for-
mül, denklem ve gösterimleri oluflturabilirsiniz.

• MathType’› Microsoft Word dokümanlar› ve PowerPoint sunumlarda eflitlik-
ler oluflturman›n yan›nda birçok uygulama ve web sitesiyle birlikte kullana-
bilirsiniz: Quark, InDesign, Wikipedia, PlanetMath, Mathematica, Maple,
DeltaGraph, Excel spreadsheets, TeX, LaTeX editörleri ve dokümanlar› bun-
lardan sadece birkaç›d›r.

• Eflitli¤in tümünü ya da bir bölümünü renklendirerek sunum, ö¤retim slayt-
lar› ve çoklu ad›m ifllemlerinde de¤ifliklerin her ad›m›n› gösterebilirsiniz.

• Eriflilebilir web sayfalar›nda Microsoft Word dokümanlar›n› kolayca web
sayfalar›na çeviren Mathtype, Equation Editor eflitlikleriyle birlikte matema-
tiksel sembollerin ifllendi¤i özel MathPageTm teknolojisini içermektedir.

• Özel EuclidTm matematik fontlar› d›fl›nda bilgisayar›n›zda mevcut olan
1000’in üzerindeki matematik sembolünü ve ‹nternet’ten edinebilece¤iniz
yeni/farkl› matematik fontlar›n› da kullanabilirsiniz.

• Genifl Unicode-temelli karakter veri taban›.
• Denklem görüntüleme özellikleri.
• Word’den denklem export ifllemi (EPS, GIF, WMF, PICT).
• S›k kullan›land›¤›n›z sembolleri, k›saltmalar› ve eflitlikleri sürükle-b›rak ile

MathType araç çubu¤una tafl›yabilir ve araç çubu¤unu kiflisellefltirebilirsiniz.

B‹LG‹ YÖNET‹M S‹STEMLER‹
Bilgi, en genel tan›m›yla belirli bir anlam ifade eden, bir amaç için kullan›lan ifllen-
mifl ham veridir. ‹fllenmemifl bilginin hiçbir anlam› ve yarar› yoktur. Bilgisayar ve
iletiflim teknolojilerinin bafl döndürücü bir flekilde geliflmesi bir bilgi patlamas›na
da yol açm›flt›r. ‹nternet’teki bilgi içeri¤i her y›l iki kat artmaktad›r. Size gereken
bilgiye do¤ru, h›zl› ve zaman›nda nas›l ulaflacaks›n›z? Bu bilgileri do¤ru ve verim-
li bir flekilde iliflkilendirip nas›l kullanacaks›n›z? Günümüz bilgi toplumunun karfl›-
laflt›¤› önemli bir sorundur bu.

Örne¤in bir makale sunmak için ABD’nin Sacramento kentinde düzenlenen bir
konferansa kat›lacaks›n›z. Size gereken olas› bilgiler flunlar olabilir: Sacramento’ya
direkt uçufl var m›d›r? Hangi hava yollar› Sacramento’ya uçar? Bilet fiyatlar› neler-
dir? Direkt uçufl yoksa en yak›n havaalan› nerededir? Oradan Sacramento’ya en
ucuz ve h›zl› nas›l gidilir? Bölgede hangi oteller vard›r? Bunlardan hangileri konfe-
rans alan›na yak›nd›r? Bu otellerde konferans süresince bofl yer var m›d›r? Fiyatla-
r› nedir? Otel ile konferans alan› aras›ndaki ulafl›m› nas›l sa¤layabilirsiniz? Konfe-
rans s›ras›nda hava durumu nas›l olacak? Bu sorular› daha da detayland›rabilirsi-
niz. Bu bilgilere ulaflmak için ne kadar zaman harcayaca¤›n›z› tahmin edebiliyor
musunuz? Peki bu bilgilere 10 dakikada ulaflmak ister miydiniz? Yan›t›n›z tabi-
i ki evet olacakt›r. Art›k, Bilgi Yönetim Sistemi kullanan ve bu tür hizmetleri ‹nter-
net arac›l›¤›yla on-line olarak veren birçok kurulufl var.

Bilgi ve bilgiyi ifllemek art›k günümüzde çok de¤erlidir. Son dönemde de¤eri
en çok artan flirketler aras›nda biliflim flirketleri bafl› çekmektedir. ABD’de General
Motors ciro ve tafl›nmaz varl›klar olarak Microsoft flirketinden daha de¤erli bir flir-
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ket olmas›na karfl›n Microsoft’un piyasa de¤eri General Motors’dan daha fazlad›r.
Bu fark Microsoft’un bilgiyi iflleme de¤erinden gelmektedir. Microsoft bilgiyi iflle-
yerek Bilgi Yönetim Sistemlerinde kullan›lacak flekilde kullan›c›lara sunmaktad›r.
Bir baflka çarp›c› örnek, son y›llarda bafl döndürücü bir borsa de¤eri yakalayan
Google flirketidir. Google sadece bilgiyi ifllemektedir. Dünya çap›nda yayg›n sos-
yal bir a¤ olan Facebook da di¤er çarp›c› bir örnektir.

‹flletmelerde bilgi yönetimi süreci çal›flanlar›n tümünün kat›ld›¤› bir olgudur.
Bilgi yönetimi bilginin üretilmesiyle bafllar ve bu üretilen bilginin yararl› ve verim-
li bir hâle dönüflerek kullan›lmas›yla sürer. Bilgi yönetimi ö¤renmeyi, paylaflmay›
ve bilgi teknolojilerini kullanmay› içerir. Üretilen bilgi paylafl›lmaz ise bir anlam
ifade etmez. Bilgi yönetiminde insan unsuru yan›nda süreçler ve teknoloji de di-
¤er iki unsurdur. Aratt›r›larak bulunan veya elde edilen bilgiyi iflleyip paylaflt›rmak
için belirli yöntemler ve süreçler kullan›l›r. Bilginin depolanmas› ve gerekti¤i kifli-
lere da¤›t›lmas› için bilgisayar teknolojisine gereksinim vard›r. 

Kurum içinde Bilgi Yönetim Sistemleri olarak kullan›lan birçok biliflim sistemi
vard›r. Bunlar›n en önemlileri aras›nda Kurumsal Kaynak Planlamas› (ERP) sistem-
leri, Malzeme Kaynak Planlamas› (MRP) sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Veri
Madencili¤i ve Bilgisayar Destekli E¤itim (BDE) say›labilir.

UZMAN S‹STEMLER
Teknolojinin geliflmesine koflut olarak bilgisayar tüm sektörlerin vazgeçilmez bir
parças› olmufltur. Günümüz bilgi ça¤›nda bilgisayar yard›m›yla birçok ifl çok k›sa
sürede ve çok daha verimli bir flekilde yap›labilmektedir. Bilgi toplumunda bilgi-
ye eriflmek, bilgiyi organize etmek ve verimli bir flekilde gereksinimler do¤rultu-
sunda kullanmak çok önemlidir. Art›k birçok iflletme Yönetim Bilgi Sistemleri ve
Karar Destek Sistemleri kullanmaktad›r. Daha özel durumlarda ise art›k Uzman Sis-
temler devreye girmektedir. Uzman Sistemleri Karar Destek Sistemlerinden ay›ran
en önemli özellik, Karar Destek Sistemleri karar vericilere karar verme aflamas›nda
yard›mc› olacak bilgiyi üretirlerken Uzman Sistemler kesin karar› ve sonucu verir-
ler. Uzman Sistemler temelde Yapay Zekâ tabanl› programlard›r. Zekâ deyince
problem çözme yetene¤i, anlamak ve ö¤renmek kavramlar› akla gelmektedir. Ya-
pay Zekâ tüm bu kavramlar› kapsamaktad›r. Fakat Yapay Zekâ alan›nda yap›lan
tüm çal›flmalar bunlar›n aras›nda problem çözme alan›na odaklanm›flt›r.

Uzman Sistemler, bir problemin çözümünde bir uzman gibi davranan, salt o
alanla ilgili bilgilerle donat›lm›fl ve o alandaki uzman bir kifliymiflcesine davranan
bilgisayar programlar› olarak tan›mlanabilir. Uzman Sistemlerinin çal›flmas›n›n te-
melinde kullan›c›n›n gerçek verileri sisteme girmesi ve karfl›l›¤›nda uzman önerisi
al›nmas› vard›r. Uzman Sistemleri asl›nda bir çeflit bilgisayardan oluflan dan›flma
servisi olarak düflünebiliriz. 

Uzman Sistemlere en iyi örnek satranç bilgisayarlar›d›r. 1997 y›l›nda IBM mü-
hendislerinin gelifltirmifl oldu¤u Deep Blue adl› satranç bilgisayar› o zamanki Dün-
ya Satranç flampiyonu Garry Kasparov’u yenebilmiflti. Ama Kasparov da Deep
Blue’nun bir önceki versiyonunu 1996 y›l›nda yenmeyi baflarm›flt›.

Finans flirketleri Uzman Sistemlerden genifl olarak yararlanmaktad›r. Faiz oran-
lar›n›n belirlenmesinde, müflteri portföy yönetiminde, bireylere veya flirketlere kre-
di verirken Uzman Sistemler yard›m›yla haz›rlanan dan›flman programlar kullan-
maktad›rlar. Sigorta flirketleri de risk hesaplamalar›nda, dolay›s›yla da sigorta prim-
lerinin hesaplanmas›nda Uzman Sistemler kullan›rlar. Örne¤in bireysel sa¤l›k si-
gortas› yaparken kiflilerin detayl› olarak doldurduklar› formdaki bilgiler Uzman Sis-
temlere girilerek kifliye özel prim hesaplan›r. 
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WEB TASARIMI
‹nternet’e eriflim h›zlar›n›n özellikle ADSL kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla web hiz-
metlerinin önemi de oldukça artm›flt›r. Art›k web sitesi olmayan iflletme neredeyse
kalmam›flt›r. Web arac›l›¤›yla bankac›l›k ifllemlerimizi yap›yoruz. Amazon, Idefix, ve
hepsiburada gibi sitelerden kitap, CD, elektronik eflya, beyaz eflya alabiliyoruz. Hat-
ta ebay ve gittigidiyor gibi sitelerden aç›k art›rmayla bir ürün alabildi¤imiz gibi, sat-
mak istedi¤imiz bir ürünü aç›k art›rmaya koyabiliyoruz. Art›k seyahat bileti almak
için önceden gara veya terminale gitmemize gerek kalmad›. Seyahat biletlerimizi ‹n-
ternet’ten alabiliyoruz. Baflka kentte, hatta baflka ülkede olan arkadafl veya akraba-
lar›m›zla ‹nternet arac›l›¤›yla yaz›fl›yor, sesli ve/veya görüntülü görüflebiliyoruz.

Web sitelerini görüntülemek için taray›c› programlara (web browser) gereksi-
nimimiz vard›r. En çok kullan›lan taray›c›lar aras›nda Microsoft iflletim sistemiyle
birlikte gelen Explorer program›n› sayabiliriz. Explorer’dan sonra dünyada en çok
kullan›lan web taray›c›s› Mozilla’n›n ç›kard›¤› aç›k kaynak kodlu bir program olan
Firefox’tur. Ayr›ca Macintosh bilgisayarlarla birlikte web taray›c› olarak Safari prog-
ram› yüklenmifl olarak gelmektedir.

Web sayfalar› HTML (Hyper Text Markup Language) ad›nda bir iflaretleme di-
liyle haz›rlan›r. HTML ile haz›rlanm›fl bir web sitesi sadece taray›c›larla görüntüle-
nebilir. HTML dokümanlar› herhangi bir metin editöründe (notepad veya wordpad
gibi) düzenlenip .htm veya .html uzant› adlar›yla kaydedilir. 

HTML ile bir web sitesi haz›rlamak için
HTML dilini ö¤renmemiz gerekmektedir. 

HTML kodlar›yla u¤raflmadan web site-
si haz›rlamak için gelifltirilmifl programlar
da mevcuttur. Microsoft Frontpage, Adobe
Dreamweaver, Web Studio, Web Easy Pro-
fessional 7 bunlardan baz›lar›d›r. HTML ile
web sayfalar› tasarlamak için basit bir metin
editöründen baflka bir fleye gereksiniminiz
yokken, herhangi bir web tasar›m› progra-
m› kullanacaksan›z bu programlar›n ücretli
oldu¤unu akl›n›zdan ç›karmamal›s›n›z. Bu
programlarla profesyonel görünümlü web
sayfalar› haz›rlayabilirsiniz. Bunun için de
hiçbir flekilde kod bilmenize gerek yoktur.

Web sitesi haz›rlamak iflin sadece bir
k›sm›d›r. Sitenizi haz›rlad›ktan sonra bu si-
tenin ad›n› tescil ettirmeniz ve ard›ndan da
ad› al›nm›fl ve haz›r olan web sitesinin bir

web sunucusuna yay›nlanmak üzere yüklenmesi gerekmektedir. 
Web sitesi ad› alma ifllemine Alan Ad› alma denir. .tr uzant›l› alan adlar›n› (ana-

dolu.edu.tr, gunes.com.tr, alikahraman.gen.tr), bu hizmeti veren herhangi bir flir-
ket sizin ad›n›za bunu gerçeklefltirebilir.

Alan ad›n› tescil ettirdikten sonra sitenizin bu adla 7/24 yay›nlanaca¤› bir web
sunucusuna yüklenmesi gerekmektedir. Bu iflleme Web Hosting diyoruz. Bu iflleri
yapan yukar›da de¤indi¤imiz çeflitli flirketler vard›r. Bu flirketler sizin için alan ad›-
n›z› tescil edip, sitenizin içeri¤inin büyüklü¤üne göre fiyatland›r›p size sunucular›n-
da bir yer verirler ve sizin web siteniz www.sitenizinadi.com.tr olarak yay›nlan›r.
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SANAL GERÇEKL‹K
Sanal Gerçeklik (‹ngilizcesi Virtual Reality veya k›saca VR, (fiekil 3.14) bilgisayar-
lar taraf›ndan üç boyutlu olarak benzetilen ortamlara denir. 

Sanal sözcü¤ü Latince Virtualis’den gelmektedir ve gerçekte var olmayan ama
gerçekmifl gibi alg›lanan kavramlar için kullan›lmaktad›r. Sanal Gerçeklik ayn› za-
manda Siber Uzay (Cyber Space) olarak da adland›r›lmaktad›r. Siber Uzay ilk kez
Kanadal› bilim-kurgu yazar› William Gibson taraf›ndan Neuromancer adl› roma-
n›nda kullan›lm›flt›r. Kitap ayn› zamanda “Sanal Gerçeklik”, “Yapay Zekâ” ve “Gen
Mühendisli¤i” kavramlar›n›n ilk kullan›lmas› nedeniyle de önemlidir. 

Sanal Gerçeklik, birçok kifli taraf›ndan stereo kulakl›k ve gözlükten oluflan bir
kask ve hareketleri alg›layabilen özel eldiven veya giysiler olarak tan›mlan›r. Bu
özel giysilerle birlikte uygun bilgisayar donan›m›na ba¤lanarak üç boyutlu olarak
sanal dünyada gezebilirsiniz. Örne¤in sanal gerçekli¤e uyarlanm›fl bir müzeyi san-
ki gerçekten müzedeymiflcesine koltu¤unuzda rahatça oturarak gezebilir, New
York flehir turu atabilir, sanal bir kafede sanal kahvenizi yudumlarken yine sanal
insanlarla tan›fl›p muhabbet edebilirsiniz. Art›k günümüzde sanal gerçekli¤i kulla-
nan birçok oyun üretilmifl ve yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Matrix filmi sanal ger-
çeklik kavram› üzerine, biraz abart›l› olsa da çekilmifl en popüler filmdir. Matrix’de
sanal gerçeklik o kadar gerçektir ki bir avuç kahraman d›fl›nda insanlar sanal dün-
yada yaflad›klar›n›n bile fark›nda de¤ildir! Sanal gerçekli¤in en önemli kural› olan
“insanlara gerçekmifl hissi verebilme” özelli¤i dünüflülürse belki de Matrix’in o ka-
dar da abart›l› olmad›¤› sonucuna varmal›y›z.

Sanal Gerçeklik sistemlerinde gerçek zamanl› hareketler temel flart oldu¤undan
güçlü ve h›zl› bilgisayarlara gerek duyulur. Duyu alg›lay›c›lardan gelen komutlar il-
gili programlar ve veri tabanlar›ndan da ifllenerek ç›kt› birimlerine gönderilir. Bu
ifllemlerin gerçek zamanl› olmas› Sanal Gerçeklik kavram›ndaki “Gerçeklik” kavra-
m›n›n alg›lanabilmesi ad›na önemlidir.
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Sanal Gerçeklik Uygulamalar›
Sanal gerçeklik uygulamalar› genifl bir yelpazeye da¤›lm›flt›r. Bilgisayar Destekli
Tasar›m (CAD), pilotlar›n e¤itimi (fiekil 3.15), t›p, e¤itim ve tabii ki oyun dünyas›
Sanal Gerçeklik uygulama alanlar›ndan baz›lar›d›r. 

Sanal Gerçeklik ile örne¤in hiçbir taraf›n›z› yaralamadan ve k›rmadan uygun
donan›mla kayak yapmay› ö¤renebilirsiniz. Biraz yetenekliyseniz k›sa sürede bir
F16 savafl uça¤›n› kald›r›p indirmesini ö¤renebilir hatta sanal düflman uçaklar›yla ‹t
Dalafl› yapabilirsiniz. Hem de acemiyken uça¤› defalarca düflürseniz bile ölme ris-
ki tafl›madan. Hava Kuvvetleri ve birçok hava yolu flirketi hâlâ pilotlar›n› uçufl si-
mülatörlerinde e¤itmektedir. Cerrahlar deneylerini ve araflt›rmalar›n› Sanal Gerçek-
lik sayesinde sanal hastalar üzerinde gerçeklefltirebilmektedirler. Sanal Gerçeklik
sayesinde köprüler, gökdelenler infla edebilir ve bunlar üzerinde çeflitli deprem se-
naryolar› uygulayabilirsiniz. Karmafl›k, tehlikeli ve masrafl› bir deneyi Sanal Ger-
çeklik yard›m›yla hiçbir risk almadan gerçeklefltirebilirsiniz. Ayr›ca ö¤renciler kav-
ramlar› gerçekmiflcesine alg›layabilirler.

Sanal Gerçeklik h›z ve maliyet aç›s›ndan henüz istenen düzeylerde olmad›¤›n-
dan ‹nternet uygulamalar› yayg›n de¤ildir. Ama bilgisayar ve iletiflim teknolojileri-
nin h›zla geliflti¤ini düflünürsek yak›n bir gelecekte ‹nternet’ten al›flverifl yapmak
çok daha gerçek olacak, raflar aras›nda dolaflarak seçti¤imiz ürünleri kolumuzda-
ki sepete gerçekten koyup kasada kuyru¤a girece¤iz. Japonya’da bir süredir Sanal
Gerçeklik televizyon çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 

ROBOTLAR
Robot sözcü¤ü ilk kez 1921 y›l›nda Çek yazar Karel Çapek taraf›ndan R.U.R. adl›
bir piyeste kullan›lm›flt›r. Piyeste tüm ifller daha çok günümüzdeki Android tan›m›-
na yak›n yar› insan yar› makina olan robotlara yapt›r›l›yor.

Mutfak robotu, otomatik çamafl›r makinas›, Honda’n›n Asimo’su, fabrikalarda
kullan›lan vida s›kan, perçin yapan, boya yapan robot kollar, NASA taraf›ndan
Mars’a gönderilen Pathfinder, Y›ld›z Savafllar› filminin R2D2’si (fiekil 3.16), hatta
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bilgisayarlar; bunlardan hangilerine gerçekten robot diyebiliriz? Robot’un tan›m›
tam olarak nedir?

Robotun tek bir tan›m› yoktur. Baz› özelliklerin bir arada olmas›yla tan›mlaya-
biliriz robotlar›. Tipik bir robot afla¤›da say›lan özelliklerin baz›lar›na, genelde hep-
sine sahip olmal›d›r. 

Bunlar› flöyle s›ralayabiliriz:
• Yapay olarak yarat›lm›fllard›r.
• Çevrelerinde olan biteni alg›layabilir ve bunlara tepki verirler.
• Programlanabilirler.
• ‹nsan yard›m› olmadan hareket edebilirler.
• Ö¤renebilirler.
• Verilmifl komutlar› yerine getirirler.
Ünlü bilim-kurgu yazar› Isaac Asimov romanlar›nda robot kavram›n› s›kça kul-

lanm›flt›r. Asimov’un kitaplar›nda robotlar konusunda sözünü etti¤i üç yasa “Asi-
mov Kurallar “olarak literatüre geçmifltir. Terminatör gibi robotlar›n veya Android-
lerin ortaya ç›k›p dünyay› ele geçirmemesi için bu Asimov Kurallar›’na ba¤l› kal-
makta yarar var.

Asimov Kurallar›:
1. Bir robot insana zarar vermez ve insan›n zarar görmesine göz yummaz.
2. Bir robot birinci kuralla çeliflmedi¤i sürece insanlar taraf›ndan verilen tüm

emirlere itaat eder.
3. Bir robot birinci ve ikinci kuralla çeliflmedi¤i sürece kendi varl›¤›n› korumak

için elinden geleni yapar.
Günümüzde kullan›lan robotlar›n ço¤u endüstride kullan›lmaktad›r (fiekil 3.17). 
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Fabrikalarda ve üretim tesislerinde ifl verimini art›rmak amac›yla rutin ifller ro-
bot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Entegre devre üretiminde insan›n baflaramaya-
ca¤› kadar ince iflçilik isteyen ifller çok h›zl› bir biçimde, hem de yorgunluk belir-
tisi göstermeden uzun bir süre robot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Ayr›ca yine
otomotiv endüstrisinde, püskürtme tabancalar›yla araçlar›n boyanmas› gibi, insan
sa¤l›¤› için zararl› olan baz› ifller robotlar taraf›ndan yap›l›yor. Bunun yan›nda ru-
tin ifller d›fl›nda insanlar›n uzun süre dayanamayacaklar›, denizin derinliklerindeki
ifller gibi yüksek bas›nç isteyen veya yüksek s›cakl›klardaki çal›flmalarda da robot-
lardan yararlan›lmaktad›r. 

Robot araflt›rmalar›na 60’l› y›llarda Amerika Birleflik Devletleri’ndeki Stanford
ve MIT öncülük etmifl daha sonra birçok özel kurulufl ve üniversite robotik konu-
sunda çal›flmalar yapm›flt›r. Daha sonra Japonya baflta olmak üzere uzak do¤u ül-
keleri robotik konusunda kayda de¤er geliflmeler gerçeklefltirmifltir. 

90’l› y›llarda art›k insanlar›n sa¤l›¤›na zararl› ortamlarda veya rahatl›kla çal›fla-
mayaca¤› ortamlarda yap›lmas› gereken iflleri robotlar kusursuz denecek düzeyle
yapmaya bafllad›lar. Art›k insanlar›n inemedi¤i derinliklerde çal›flan robotlar, mon-
taj hatt›nda y›llarca ara vermeden çal›flan robot kollar, günlük yaflam›m›z› kolaylafl-
t›ran ev aletleri, yapay insan uzuvlar›, hatta mikro cerrahide neredeyse doktorlar›n
yerini alan ameliyat robotlar› günümüzde robotik teknolojisinin ne kadar geliflti¤i-
ni gösteren sadece birkaç örnektir.
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Çoklu ortam metin, grafik, ses, animasyon, dura¤an ve
hareketli görüntüden oluflan ve say›sal olarak ifllenen,
saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgidir.
Çoklu ortam temelde iki kategoriye ayr›l›r lineer ve
non-lineer
Herhangi bir çoklu ortam içeri¤ini oynatabilmemiz için
bir çoklu ortam oynat›c›s›na gereksinim vard›r.
Dosyalar›n kolay tafl›nmas›n› sa¤lamak için dosya bo-
yutunu s›k›flt›rmak için çözücülere gereksinimimiz var-
d›r. Çözücü, büyük çoklu ortam dosyalar›n› s›k›flt›rp ar-
d›ndan bilgisayar›n›zda oynatabilmeniz için tekrar çö-
zen bir bilgisayar program›d›r.
PDF sayesinde bir dosyay› tüm özellikleriyle (yaz› ka-
rakterleri, görüntü detaylar›, vektörel nesneleri, ses özel-
likleri vs.) birlikte hiçbir de¤iflikli¤e u¤ramadan orijinal
hâliyle baflka bir platforma gönderebilirsiniz.
PDF dosyalar›n› ücretsiz da¤›t›lan Adobe Reader prog-
ram›yla okuyabilirsiniz.
Bilgi, en genel tan›m›yla belirli bir anlam ifade eden,
bir amaç için kullan›lan ifllenmifl ham veridir. 
Bilgi yönetimi bilginin üretilmesiyle bafllar ve bu üreti-
len bilginin yararl› ve verimli bir hâle dönüflerek kulla-
n›lmas›yla sürer. 
Bilgi yönetimi ö¤renmeyi, paylaflmay› ve bilgi teknolo-
jilerini kullanmay› içerir.
Uzman Sistemleri Karar Destek Sistemlerinden ay›ran
en önemli özellik, Karar Destek Sistemleri karar vericile-
re karar veme aflamas›nda yard›mc› olacak bilgiyi üretir-
lerken Uzman Sistemler kesin karar› ve sonucu verirler. 
Uzman Sistemler, bir problemin çözümünde bir uzman
gibi davranan, salt o alanla ilgili bilgilerle donat›lm›fl ve
o alandaki uzman bir kifliymiflcesine davranan bilgisa-
yar programlar› olarak tan›mlanabilir.
Web Tasar›m› sürecini aç›klayabilece¤iz.
Web sitelerini görüntülemek için taray›c› programlara
(web browser) gereksiniminiz vard›r. 
Web sayfalar› HTML (Hyper Text Markup Language)
ad›nda bir iflaretleme diliyle haz›rlan›r.
Sanal Gerçeklik (‹ngilizcesi Virtual Reality veya k›saca
VR) bilgisayarlar taraf›ndan üç boyutlu olarak simüle
edilen ortamlara denir.
Günümüzde kullan›lan robotlar›n ço¤u endüstride kul-
lan›lmaktad›r.
Fabrikalarda ve üretim tesislerinde ifl verimini art›rmak
amac›yla rutin ifller robot kollar taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Özet



B‹L‹fi‹M HUKUKU
Biliflim sözcü¤ü Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri sözlü¤üne göre “‹nsa-
no¤lunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletifliminde kulland›¤› ve
bilimin dayana¤› olan bilginin, özellikle elektronik makineler arac›l›¤›yla düzenli
ve ussal biçimde ifllenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eriflim dizgeleri,
bilginin ifllenmesi, aktar›lmas› ve kullan›lmas› yöntemlerini, toplum ve insanl›k
yarar› gözeterek inceleyen uygulamal› bilim dal›. Disiplinler aras› özellik tafl›yan
bir ö¤retim ve hizmet kesimi olan biliflim bilgisayar da içeride olmak üzere, bili-
flim ve bilgi eriflim dizgelerinde kullan›lan türlü araçlar›n tasarlanmas›, gelifltiril-
mesi ve üretilmesiyle ilgili konular› da kapsar. Bundan baflka her türlü endüstri
üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine iliflkin teknikleri kapsayan özdevin
alan›na giren birçok konu da genifl anlamda biliflimin kapsam› içerisinde yer al›r”
fleklinde tan›mlanmaktad›r.

Bir baflka tan›ma göre “Biliflim bilgisayarlardan da faydalanmak suretiyle bilgi-
nin saklanmas›, iletilmesi ve ifllenerek kullan›l›r hâle gelmesini konu alan akade-
mik ve mesleki disipline verilen add›r.” (Yaz›c›o¤lu, 1997:131).

‹nternet’in bir iletiflim arac› olarak ortaya ç›k›fl›ndan bugüne h›zla geliflmesi ve
de¤iflmesi, yasal düzenlemelerde gecikme ya da kapsama d›fl›nda kalmas›na da
neden olmufltur. 1995 y›l›ndan sonra dünya genelinde yayg›nlaflan ‹nternet’e ilifl-
kin hukuki düzenlemeler, Amerika Birleflik Devletleri baflta olmak üzere, tüm ge-
liflmifl ülkelerde h›zla yap›lm›flt›r. Türkiye’de ise hukuki altyap› aradan geçen za-
mana karfl›n henüz tam anlam›yla çözümlenememifltir.

Eski Türk Ceza Kanunu’ndaki bu düzenleme yerini 1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza Kanunu 10. bölümünde Biliflim Alan›nda Suçlar
bafll›kl› düzenlemeye b›rakm›flt›r. 5237 Say›l› Kanun’daki 243-245 maddelerinde bi-
liflim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de¤ifltir-
me, banka ve kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› suçlar›n› düzenlemifltir. Ayr›ca
h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k suçlar›n›n biliflim sistemlerinin kullan›larak ifllenmesi bu
suçlar› nitelikli hâle dönüfltürmektedir.

Biliflim Suçlar›
‹nternet, inan›lmaz boyutlara varan enformasyon kaynaklar› ile günümüzün en po-
püler iletiflim arac›n› oluflturmaktad›r. ‹nternet, hemen tüm alanlara yönelik enfor-
masyon içeri¤ine kolayca eriflim olana¤› sa¤lamas› yan›nda, bu hizmeti 7 günün 24

Biliflim Hukuku ve Eti¤i

Biliflim: Biliflim kavram›
Türkiye’de ilk kez 1991
y›l›nda 3576 Say›l› Kanun’la,
Türk Ceza Kanunu’nun ikinci
kitab›na eklenen “Biliflim
Alan›nda Suçlar” bafll›kl› ve
dört madde ile girmifltir.



saatinde sunmas›, onun iletiflim gücünü daha iyi ortaya koymaktad›r. ‹nternet’in
co¤rafi ve zaman k›s›tl›l›¤› olmadan enformasyona erifliminde bu enformasyonun
depolanmas› ve sonraki eriflimlere de aç›k olmas›, ‹nternet’in çok büyük bir kütüp-
hane ifllevine sahip olmas›na, buradan isteyen herkesin, herhangi bir yükümlülük
üstlenmeden enformasyonu çekebilmesine yol açmaktad›r. ‹nternet’teki bu enfor-
masyon kaynaklar›na eriflimde, bunlar›n kullan›m›nda, bu kaynaklar›n izinsiz fle-
kilde al›narak kendi eseri gibi yeniden yay›ma konulmas›yla eriflim k›s›tl›l›¤› bulu-
nan sitelere, teknolojik hile yollar› kullanarak eriflmeye çal›flma ve buradaki enfor-
masyonu yasal olmayan amaçlarla kullanma gibi sorunlar nedeniyle ‹nternet, ken-
di hukuku olmas› gereken, her geçen gün enformasyonun ve eriflim olanaklar›n›n
artmas›yla sorunlar yuma¤›n›n daha karmafl›k hâle gelmesine neden olmaktad›r.

Biliflim kavram›n›n ‹nternet’le hemen hemen paralel anlamda kullan›lmas› gü-
nümüzde s›kl›kla rastlad›¤›m›z bir durumdur. Biliflim kavram›n›n Türk hukuku ba-
k›m›ndan yeni oldu¤unu ve ilk kez 1991 y›l›nda kullan›ld›¤›n› ifade etmifltik. Yasa-
da o y›l yap›lan bu düzenlemede Biliflim kavram› yerine “bilgileri otomatik olarak
iflleme tabi tutulmufl bir sistem” kavram› tercih edilmifltir.

Hâlen yürürlükte olan 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu ile “Biliflim Alan›nda Suç-
lar” bafll›¤›n› tafl›yan 10. Bölümdeki düzenlemelerde “biliflim sistemi” terimi ya-
sa metnine girmifltir. 

Biliflim suçlar› esas olarak iki flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birincisi, biliflim
sistemlerine karfl› ifllenen suçlar di¤eri ise biliflim sistemleri arac›l›¤› ile ifllenen suç-
lard›r. Bunun yan› s›ra baflka suçlar›n ifllenmesine bilgisayarlar ya da biliflim siste-
mi arac›l›k etmifl olabilir.

Biliflim Suçlar›n›n Türleri
Biliflim kavram›, teknoloji ve bilginin birlikte kullan›lmas›yla üretilen sonuçlar ola-
rak k›saca tan›mlanabilir. Biliflimin birkaç yönü vard›r; bilgisayar yaz›l›m›, bilgisa-
yar donan›m›, bilgisayar kullan›c›s› ve bilgi toplumu.

Biliflim suçlar›; bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her
türlü teknolojinin kullan›lmas› ile ifllenilen suçlard›r. 
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Biliflim sistemi: Biliflim
sistemi, verileri toplay›p
yerlefltirdikten sonra bunlar›
otomatik ifllemlere tabi
tutma olana¤› veren
manyetik sistemlerdir. 

Resim 4.1

Biliflim suçlar›
farkl› biçimlerde
ortaya
ç›kabilmektedir.



Biliflim suçlar› üç biçimde ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar:
1. Biliflim suçunda bilgisayar, suçun hedefi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu

durumda bir bilgisayar›n gizlili¤i, bütünlü¤ü ya da eriflilebilirli¤i hedef ol-
maktad›r. Servisler, çal›nan veriler ya da kurban bilgisayarlar zarar görmek-
tedir. “Nimda, CodeRed ve türevleri” gibi servis d›fl› b›rakma sald›r›lar› bu tip
biliflim suçlar›na örnek teflkil etmektedir. 

2. ‹kinci durumda bilgisayar bir suçu ifllerken kullan›lan bir araç olarak karfl›-
m›za ç›kar. Bu tür suçlar çocuk pornografisi, doland›r›c›l›k, fikrî mülkiyet
haklar› ihlalleri ve yasa d›fl› maddelerin online sat›fl› gibi suçlard›r.

3. Üçüncü durumda bir bilgisayar, bir suçun içinde tesadüfen bulunabilir. An-
cak bu bilgisayarlar kanun uygulay›c›lar için bir veridir. Örne¤in, sübyanc›-
lar bilgisayarlar›nda çocuk pornografisi muhafaza edebilirken uyuflturucu
kaçakç›lar› iliflkili olduklar› kiflilerin iletiflim bilgilerini saklayabilirler (bili-
simpolisi.com; 2010).

Biliflim suçlar› en genel olarak Tablo 4.1.’de gösterildi¤i flekilde s›n›fland›r›l-
maktad›r: 

Biliflim suçlar›n›n türleri Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) suç teflkil edecek tüm
suçlar› kapsayabilmekte veya bu suçlara zemin haz›rlamaktad›r. Biliflim suçlar› tür-
leri; hakaret, küfür, kredi kart› yolsuzluklar›, sahte belge bas›m›, bilgilerin çal›nma-
s› ve buna ba¤l› olarak devam edebilecek suçlar› kapsamakla birlikte bunlarla s›-
n›rl› olmay›p günden güne de¤ifliklikler göstermektedir.

Biliflim suçlar› esas itibar›yla hangi kanunda düzenlenmifltir.

1. Bilgisayar sistemlerine ve verilerine yetkisiz eriflim

Yetkisiz eriflim

Yetkisiz dinleme

Hesap ihlali

2. Bilgisayar sabotaj›

Mant›ksal bilgisayar sabotaj›

Fiziksel bilgisayar sabotaj›

3. Bilgisayar yoluyla doland›r›c›l›k

Banka kart› doland›r›c›l›¤›

Girdi ç›kt› program hileleri

‹letiflim servislerini haks›z ve yetkisiz olarak kullanma

4. Bilgisayar yoluyla sahtecilik

5. Yaz›l›m›n izinsiz olarak kullan›lmas›

Lisans sözleflmesine ayk›r› kullanmak

Lisans haklar›na ayk›r› ço¤altmak

Lisans haklar›na ayk›r› kiralamak

Di¤er suçlar

Kiflisel verileri haks›z ele geçirmek

Kiflisel verileri yaymak

Sahte kiflilik oluflturmak ve kiflilik taklidi

Yasalara ayk›r› yay›nc›l›k 
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Tablo 4.1
Biliflim suçlar›
türleri. 

Kaynak: Ulaflt›rma
Bakanl›¤›: 2001
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Bilgisayar suçlar›, di¤er bir deyiflle siber suçlar ya da biliflim suçlar› genifl bir yel-
pazeye yay›lm›fl durumdad›r. Bunlara örnek olarak afla¤›daki suç tipleri verilebilir:

• ‹çeridekilerin (örne¤in, çal›flanlar›n) yetkisiz giriflleri,
• D›flar›dakilerin (örne¤in, hackerlar›n) sistem giriflleri,
• Tescilli bilgilerin çal›nmas› (örne¤in, kullan›c› ad›n›n ve flifresinin çal›nmas›),
• Bilgisayarlar kullan›larak ekonomik doland›r›c›l›k,
• Bilgi veya a¤lar›n sabotaj›,
• A¤ trafi¤inin bozulmas›, 
• Bilgisayar virüslerinin, truva atlar›n›n ve di¤er tip kas›tl› kodlar›n yaz›m› ve

da¤›t›lmas›,
• Yaz›l›m korsanl›¤›,
• Fikrî haklara, marka, patent ve endüstriyel tasar›mlara tecavüzler,
• Kimlik h›rs›zl›¤›,
• Ticari s›rlar›n çal›nmas›,
• Di¤er ekonomik suçlar (banka hesaplar›na girilmesi, kredi kart› numaralar›-

n›n çal›nmas›),
• Cinsel taciz, hakaret, tehdit,
• Çocuk pornografisi,
• Terörizm (Özdilek; 2002).
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 Say›l› TCK’nin kapsam›nda bili-

flim suçlar› ve sistemlerine karfl› ifllenen suçlar flöyle ele al›nmaktad›r:
Tan›mlar bafll›kl› 6. maddenin ceza kanunlar›n›n uygulanmas›ndaki (g) f›kras›n-

da; bas›n ve yay›n yolu ile deyiminden; her türlü yaz›l›, görsel, iflitsel ve elektronik
kitle iletiflim arac›yla yap›lan yay›nlar anlafl›l›r, denilmektedir.

Nitelikli h›rs›zl›k bafll›kl› 142. maddenin (e) f›kras›nda; biliflim sistemlerinin kul-
lan›lmas› suretiyle ifllenmesi hâlinde, üç y›ldan yedi y›la kadar hapis cezas›na hük-
molunur. Suçun, bu f›kran›n (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bak›-
m›ndan kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karfl› ifllenmesi hâlinde,
verilecek ceza üçte biri oran›na kadar art›r›l›r, fleklinde ifade edilmektedir.

Nitelikli doland›r›c›l›k bafll›kl› 158. maddenin (f) f›kras›nda; biliflim sistemleri-
nin, banka veya kredi kurumlar›n›n araç olarak kullan›lmas› suretiyle (g) f›kras›n-
da; bas›n ve yay›n araçlar›n›n sa¤lad›¤› kolayl›ktan yararlanmak suretiyle ifllenme-
si hâlinde, iki y›ldan yedi y›la kadar hapis ve befl bin güne kadar adli para cezas›-
na hükmolunaca¤› bildirilmektedir.

Madde 243-246 Biliflim Alan›nda Suçlar bafll›kl› Onuncu Bölüm’de biliflim siste-
mine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de¤ifltirme, tüzel ki-
fliler hakk›nda güvenlik tedbiri uygulanmas›, banka ve kredi kartlar›n›n kötüye
kullan›lmas› kapsam›ndaki suçlar› tan›mlayan kanun maddeleri yer almaktad›r.
Bunlardan ikisi; h›rs›zl›k (madde 142/1/e) ve doland›r›c›l›k (madde 158/1/f) suçla-
r›n›n nitelikli hâllerini düzenleyen maddelerdir. Bu maddeler nitelikli h›rs›zl›k ve
doland›r›c›l›k teflkil eden suçlar›n biliflim sistemleri kullan›lmas›yla nitelikli olarak
gerçekleflebilece¤ini hüküm alt›na almaktad›r. Ancak savc›l›k ve mahkemeleri
do¤rudan biliflim suçu olmas› nedeniyle meflgul eden eylemler TCK’nin 243 ve
244. maddelerinde düzenlenmifltir (Demir: 2009).

Madde 243 “Biliflim Sistemine Girme” bafll›¤› tafl›makta olup bir biliflim sistemi-
nin bütününe veya bir k›sm›na, hukuka ayk›r› olarak giren ve orada kalmaya de-
vam eden kiflilere hapis veya adli para cezas› olarak düzenlenmifltir. Bu suç nede-
niyle yarg›lama yapmaya görevli mahkeme olarak Sulh Ceza Mahkemeleri belir-
lenmifltir. Ayn› maddenin ikinci f›kras› bahsedilen fiillerin bedeli karfl›l›¤› yararla-
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n›labilen sistemler hakk›nda ifllenmesi hâlinde, verilecek cezan›n yar› oran›na ka-
dar indirilece¤i düzenlenmifltir. Üçüncü f›krada ifllenen fiiller nedeniyle sistemin
içerdi¤i verilerin yok olmas› veya de¤iflmesi hâlinde faile Sulh Ceza Mahkemesi ta-
raf›ndan, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› verilece¤i düzenlenmifltir.

Biliflim sistemine girmede suçun oluflabilmesi için öncelikle bir biliflim sistemi-
nin bütününe veya bir k›sm›na hukuk d›fl› yollarla girmek ve orada kalmaya de-
vam etmek gerekmektedir. Biliflim sistemine girme; bilgisayar veya dijital sistemle-
ri kapsamaktad›r. Baflka bir kimsenin bilgisayar›, baflka bir kimseye ait olan web
sitesinin içeri¤ini de¤ifltirme, “hack” denilen sisteme zarar verme olaylar› hep bu
kapsamda de¤erlendirilmelidir. Suçun oluflmas› için sistemin tamam›na izinsiz gi-
rilmesi veya tüm sistemin ele geçirilmesi gerekmemektedir. Sisteme izinsiz olarak
girilmesi ve bu giriflin sadece bir k›sm›na ulafl›lmas› suçun oluflumu için yeterlidir.
Hukuk d›fl› ve izinsiz girme sonucu o sistemde uzun süre kalmaya gerek yoktur.
Makul süre ile izinsiz kalma suç oluflumu için yeterlidir (hukuki.net, 2009).

TCK madde 244’te biliflim suçu “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme
veya de¤ifltirme” bafll›¤› ile düzenlenmifltir. Maddenin ilk f›kras›nda bir biliflim sis-
teminin iflleyiflini engelleyen veya bozan kiflinin Asliye Ceza Mahkemesi taraf›n-
dan, bir y›ldan befl y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›labilece¤i düzenlenmifltir
(Demir: 2009).

Sitelerin ve biliflim sistemlerinin tasar›m› ve kurulmas› s›ras›nda kullan›lan yaz›-
l›mlardaki ve teknolojideki geliflmeler, sunucu hizmeti veren firmalar›n sa¤lad›kla-
r› güvenlik imkânlar› sayesinde, sistemlerin bozulmas› gittikçe nadir rastlanan
olaylar hâlini almaktad›r. Buna karfl›n en çok rastlanan suç tipi, sistemin iflleyiflinin
engellenmesi olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birçok kullan›c› ve bilgisayar›n organi-
ze bir biçimde biliflim sistemine kald›ramayaca¤› oranda girifl talebinde bulunmas›
ile gerçeklefltirilen bu eylemle sunucu kaynaklar›n›n tüketilmesi ve biliflim sistemi-
nin ifllevini normal kullan›c›lar için yerine getirmesinin “engellenmesi” amaçlan-
maktad›r. Bu fiil ayn› kullan›c› taraf›ndan, sürekli sayfa gösterimi yap›larak, DOS
sald›r›s› yapmak için yaz›lm›fl yaz›l›mlarla saniyede yüzlerce istek yollayarak basit
bir flekilde ifllenebilece¤i gibi bu sald›r› birçok kullan›c› taraf›ndan da gerçekleflti-
rilebilir. Hatta bilgisayarlar›na virüs bulaflt›r›lm›fl onbinlerce bilgisayar ve ‹nternet
kullan›c›s› bilgileri d›fl›nda, bu sald›r›lara alet edilebilmektedirler. Ayr›ca baz›
‹nternet sitelerinin yo¤un trafi¤inin biliflim sistemine yönlendirilmesi de biliflim sis-
temini “engelleme” fiilini oluflturacakt›r. Bu tür sald›r›lara Google, MSN, Twitter,
Yahoo, Facebook gibi büyük protal ve sosyal etkileflim siteleri de maruz kalm›fl,
hizmetleri aksam›flt›r (Demir: 2009).

Fail, ister verilerin düzenini bozsun, ister verilerin bulundu¤u biliflim sistemine
biliflim virüsü göndererek verileri tahrip etsin, isterse tahrip edilmek istenilen veri-
lerin bulundu¤u biliflim sistemini baltayla parçalas›n sonuç fark etmeyecek ve suç
gerçekleflmifl olacakt›r (Ergün: 2009).

Çok yayg›n olarak karfl›lafl›lan bu fiil bir veya birkaç kullan›c› taraf›ndan gerçek
IP adresleriyle gerçeklefltiriliyorsa tespiti ve yasal yollara baflvurulmas› oldukça ko-
lay olmaktad›r. Ancak fiilin baflka bir ülkeden gerçekleflmesi, gerçek IP’lerin proxy
sunucular ile gizlenmesi gibi yöntemlerin kullan›lmas›, sald›r›larda bilgisayar›na vi-
rüs bulaflt›r›lm›fl kiflilerin bilgisayarlar›n›n kullan›lmas› gibi hâllerde faillerin tespiti
güçleflebilmektedir. DOS sald›r›lar›n› etkisiz k›lmak için birçok teknoloji gelifltiril-
mifltir. Bunlar yaz›l›m modülleri ve sunuculara donan›m eklemek yoluyla mümkün
olmaktad›r. Ancak henüz hiçbir çözüm, sald›r›lara karfl› “tam olarak” koruma sa¤-
layamamaktad›r (Demir: 2009).
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244. maddenin ikinci f›kras›nda bir biliflim sistemindeki verileri bozan, yok
eden, de¤ifltiren veya eriflilmez k›lan, biliflim sistemine veri yerlefltiren, var olan ve-
rileri baflka bir yere gönderen kiflinin, Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan alt› aydan
üç y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›labilece¤i düzenlenmifltir. Üçüncü f›krada
bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluflu-
na ait biliflim sistemi üzerinde ifllenmesi hâlinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›-
r›laca¤› ifade edilmifltir. Dördüncü f›kra ise ilk üç f›krada say›lan fiillerin ifllenmesi
suretiyle kiflinin kendisinin veya baflkas›n›n yarar›na haks›z bir ç›kar sa¤lamas›n›n,
baflka bir suç oluflturmamas› hâlinde, Asliye Ceza Mahkemesi taraf›ndan iki y›ldan
alt› y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli para cezas›na mahkûm edilebilece-
¤i düzenlenmifltir (Demir: 2009).

Madde 245’te banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas› düzenlenmekte
olup, baflkas›na ait banka ya da kredi kart›n› ele geçiren veya kullanan ya da kul-
land›rtarak kifliyi zarara u¤rat›p kendisine yarar sa¤layan kifli hakk›nda üç y›ldan
alt› y›la kadar mahkûm edilebilece¤i belirtilmektedir. ‹kinci f›krada ise banka veya
kredi kart›n›n sahte flekilde haz›rlanmas› ya da üzerinde sahtecilik yap›lmas› hâlin-
de, bunun karfl›l›¤›nda yarar sa¤layan kifliye dört y›ldan yedi y›la kadar hapis ce-
zas› verilebilece¤i ancak bu fiilin a¤›r ceza gerektiren bir suç kapsam›na girdi¤in-
de verilecek cezan›n daha da art›r›laca¤› ifade edilmektedir. 

‹nternet bankac›l›¤› ve ‹nternet üzerinden al›flverifllerde baflkas›na ait banka ve-
ya kredi kartlar›n›n kart sahibinin r›zas›na ayk›r› olarak kullan›lmas› suretiyle hu-
kuka ayk›r› yarar elde edilmesi hâlinde banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kulla-
n›lmas› suçu oluflmaktad›r. 

Banka veya kredi kartlar›n›n otomatik para çekme makinelerinde (ATM) veya
‹nternet’te izin verilen limitin üzerinde kullan›lmas› hâlinde de TCK’n›n 245/1.
maddesi uygulanacakt›r. Örne¤in, ayn› ifl yerinde çal›flan arkadafl›na banka kart›n›
ve flifresini vererek ATM’den belli miktarda para çekmesini isteyen kiflinin izni d›-
fl›nda hesab›ndan fazla para çekmesi ya da hesaptaki paran›n bir k›sm›n› kendisi-
nin veya baflkas›n›n hesab›na aktaran kiflinin eylemi TCK’n›n 245/1. maddesinde
düzenlenen suçu oluflturacakt›r (Ergün: 2009).

TCK’n›n biliflim suçlar›nda tüzel kifliler hakk›nda güvenlik tedbiri uygulanmas›
bafll›kl› madde 246’daki hükümde; biliflim suçlar› içerisinde belirtilen suçlar›n ifl-
lenmesiyle haks›z menfaat sa¤layan tüzel kiflilerin hakk›nda da güvenlik tedbirle-
rine baflvurulaca¤› aç›klanmaktad›r.

Banka veya kredi kart›n›n sahte olarak üretilmesi, öncelikle veri iletim a¤lar›,
otomatik para çekme makineleri ile banka veya kredi kartlar›n›n üzerinden kulla-
n›c›lara ait bilgilerin toplanmas› ve daha sonra bu bilgilerin fail ad›na bas›lm›fl plas-
tik kart›n manyetik fleridine “encoder” adl› bir araçla geçirilmesi yoluyla yap›lmak-
tad›r (Ergün: 2009).

Müstehcenlik bafll›kl› madde 226’da;
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 flekilde sergileyen, okuyan, okutan, 
söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeri¤ine vâk›f olunabilecek flekilde sat›fla veya kiraya arz 
eden, 

d) Bu ürünleri, bunlar›n sat›fl›na mahsus al›flverifl yerleri d›fl›nda, sat›fl arz 
eden, satan veya kiraya veren,
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e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet sat›fllar› yan›nda veya dolay›s›yla bedel
siz olarak veren veya da¤›tan, 

f) Bu ürünlerin reklam›n› yapan 
Kifli, 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 ve-
ya yay›nlanmas›na arac›l›k eden kifli, alt› aydan üç y›la kadar hapis ve befl-
bin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r. 

3. Müstehcen görüntü, yaz› veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukla-
r› kullanan kifli, befl y›ldan on y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adli pa-
ra cezas› ile cezaland›r›l›r. Bu ürünleri ülkeye sokan, ço¤altan, sat›fla arz
eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baflkalar›-
n›n kullan›m›na sunan kifli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve beflbin güne
kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.

4. fiiddet kullan›larak hayvanlarla, ölmüfl insan bedeni üzerinde veya do¤al ol-
mayan yoldan yap›lan cinsel davran›fllara iliflkin yaz›, ses veya görüntüleri
içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, sat›fla arz eden, satan, nakleden, depo-
layan, baflkalar›n›n kullan›m›na sunan veya bulunduran kifli, bir y›ldan dört
y›la kadar hapis ve beflbin 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, din-
lemesini veya okumas›n› sa¤layan kifli, alt› y›ldan on y›la kadar hapis ve
beflbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r.

6. Bu suçlardan dolay›, tüzel kifliler hakk›nda bunlara özgü güvenlik tedbirle-
rine hükmolunur.

Biliflim suçlar› hakk›nda daha detayl› bilgi fiaban Cankat Taflk›n’›n “Biliflim Suçlar›” (‹stan-
bul: Beta, 2008) kitab›nda mevcuttur.

F‹KRÎ HAKLAR VE B‹L‹fi‹M HUKUKU
Günümüzde fikrî haklar kavram›, hem s›nai haklar› hem de eser sahibinin haklar›
ile ba¤lant›l› haklar› kapsayan genifl bir anlamda kullan›lmaktad›r.

Fikrî haklar, en genifl tan›m›yla hem eser sahipleri ve ba¤lant›l› hak sahipleri-
nin haklar›n› örne¤in film yap›mc›lar›, icrac› sanatç›lar gibi hem de s›nai haklar› ör-
ne¤in marka patent endüstriyel tasar›m gibi haklar› ifade etmektedir. Bu yaklafl›m-
la fikrî haklar›n konusunu, “yarat›c› faaliyet sonucu oluflan fikrî emek ürünleri”
oluflturmaktad›r. K›saca fikrî haklar›n konusunu, yarat›c› faaliyet sonucu oluflan
fikrî emek ürünleri oluflturmaktad›r.

‹nsan›n yarat›c› nitelikte eme¤ini korumaya yönelik düzenlemelere eski dö-
nemlerde dahi rastlamak mümkün olsa da bugün anlad›¤›m›z anlamda “fikrî hak”
kavram›n›n kabulü ve uluslararas› standartlara kavuflmas›, bir yandan uluslararas›
ticaretin geliflmesi di¤er yandan insan hak ve özgürlüklerindeki geliflmelere ba¤l›
olarak 19. yüzy›lda gerçekleflti¤ini söylemek mümkündür.

Fikrî Haklar ve Geliflimi
Fikrî mülkiyet haklar›n› ifade etmek üzere “fikrî haklar”, “telif haklar›”, “eser sahi-
binin haklar›” gibi hukuksal terimler kullan›ld›¤› görülmektedir. Söz konusu terim-
lerden “fikrî haklar”, “telif haklar›”, “eser sahibinin haklar›” ile her türlü bilimsel ve
edebî eserler, güzel sanat eserleri ile müzik eserleri ve sinema eserleri ile bilgisa-
yar programlar› üzerindeki haklar ifade edilirken “s›nai haklar” ya da “s›nai mülki-
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yet haklar›” ile patentler, markalar, ticari s›rlar, endüstriyel tasar›m ve modeller
üzerindeki haklar anlat›lmaktad›r. 

Fikrî mülkiyet haklar›n›n korunmas› amac›yla hukuki aç›dan düzenlemelerin
esas itibar›yla matbaan›n icad›yla yo¤unlaflt›¤› söylenebilir. Bafllang›çta hükümdar
fermanlar› ya da emirnameleriyle tan›nan imtiyazlarla hukuksal aç›dan korunmaya
çal›fl›lan bu alan özellikle 18. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren ulusal düzeyde etkili ya-
salarla korunmaya bafllanm›flt›r. Geliflen ekonomik, ticari ve teknolojik geliflmeler
karfl›s›nda, fikrî mülkiyet sadece ulusal düzeyde düzenleme çabalar› yeterli olma-
m›fl, fikrî mülkiyet ürünlerinin di¤er ürünlere göre, ülkeler ve bölgeler aras›nda s›-
n›rlar› çok rahat flekilde aflan bir niteli¤e sahip olmas› da bu oluflumu etkilemifltir.
Düflünce ürünü eserlerin ancak uluslararas› düzeyde yeterli bir flekilde korunmas›
gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu çerçevede 1883 y›l›nda Paris’te gerçeklefltirilen konfe-
rans›n sonunda “Paris Sözleflmesi” kabul edilmifl ard›ndan 1886 y›l›nda “Bern Söz-
leflmesi” kabul edilmifltir. 1967 y›l›nda ise Stockholm’de yap›lan konferans ve söz-
leflme ile hem fikrî haklara iliflkin baz› düzenlemeler yap›lm›fl hem de Dünya Fikrî
Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization: WIPO) ad› alt›nda ye-
ni bir kuruluflun temelleri at›lm›flt›r. WIPO 1974 y›l›ndan itibaren Birleflmifl Millet-
ler Örgütünün uzman bir kuruluflu olarak faaliyette bulunmaya bafllam›flt›r.

WIPO World Intellectual Property Organizaiton Uluslararas› anlamda fikrî mülkiyet hakla-
r›n› korumaya ve düzenlemeye yönelik çal›flmalarda bulunmakta, ayn› zamanda geliflmek-
te olan ülkelere bu anlamda finansal ve bilimsel destekte bulunmaktad›r. Birleflmifl Millet-
lerin tüm üyelerine aç›lan anlaflmalarla, uluslar›n kendi içinde fikrî mülkiyet hukukunu
belirginlefltirmeye yönelik çal›flmalarda bulunmaktad›r.

Türkiye’de Fikrî Haklar›n geliflimi ise özellikle bu alandaki kanunun haz›rlay›c›s›
olan Ord. Prof. Dr. E. Hirsch ile birlikte an›lmaktad›r. 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eser-
leri Kanunu 5 Aral›k 1951 tarihinde kabul edilmifl ve 13 Aral›k 1951 tarihli Resmî Ga-
zete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanun günümüze kadar yap›lan de¤iflik-
likler ve ilavelerle birlikte hâlen yürürlüktedir. 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserlerine
göre eser, sahibinin hususiyetini tafl›yan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve-
ya sinema eserleri olarak say›lan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade etmekte-
dir. Kanuna göre fikir ve sanat eserlerinin çeflitleri Tablo 4.2.’de gösterilmifltir.

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre herhangi bir flekilde dil ve ya-
z› ile ifade olunan eserler ve her biçim alt›nda ifade edilen bilgisayar programlar›
ve bir sonraki aflamada program sonucu do¤urmas› kofluluyla bunlar›n haz›rl›k ta-
sar›mlar› ‹lim ve Edebiyat Eserleri aras›nda yer almaktad›r.

Bir içeri¤in eser say›labilmesi için; fikrî bir eme¤in ürünü olmas›, yaratan›n›n
özelliklerini tafl›mas› ve eser türlerinden birinin kapsam› içinde nitelendirilmesi ge-
reklidir. Kanunda fikir ve sanat eserleri türleri flöyle s›n›fland›r›lm›flt›r: 
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• Dil ve yaz› ile ifade edilen eserler, 
• Bilgisayar programlar› ve bunlar›n haz›rl›k tasar›mlar›, 
• Danslar ve sözsüz sahne eserleri, 
• Teknik ve ilmî foto¤raflar, haritalar, planlar, krokiler, resimler, maketler, mi-

marl›k ve flehircilik ve sahne tasar›mlar› olan ilim ve edebiyat eserleri, 
• Her nevi sözlü ve sözsüz besteler olan müzik eserleri, 
• Resimler, desenler, güzel yaz›lar, çeflitli maddelerin üzerine yap›lan eserler,

kaligrafi ve serigrafi, 
• Heykeller, kabartma ve oymalar, 
• Mimarl›k eserleri, 
• El iflleri, 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 oluflturulan; tercümeler, roman, hikâye, fliir, pi-

yes gibi bir eserden yararlan›larak oluflturulan bir baflka eser, musiki, güzel sanat,
ilim ve edebiyat eserinden filme al›nma ve radyo ve televizyonla yay›na müsait
hâle getirilenler, müzik aranjman ve tertipleri, külliyatlar, seçme ve toplamalar bir
eserin izah ve flerhi ile iflleyenin özelliklerini tafl›yan ifllenmelerdir. 

FSEK madde 6/11’de; “bir bilgisayar program›n›n uyarlanmas›, düzenlenmesi
veya herhangi bir de¤iflim yap›lmas›”, “ifllenme eser” olarak tan›mlanmaktad›r. Ay-
r›ca bu maddede “belli bir maksada göre ve husûsî bir plan dâhilinde verilerin ve
materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya ç›kan veri tabanlar› -içindeki tek
tek veri ve materyal hariç-” yine ifllenme eser say›l›r ve korumadan yararlan›r (hu-
kukcu.com; 2009b).

‹nternet ve Fikrî Haklar› 
Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, 1960’lar›n sonlar›yla 1970’lerin bafllar›nda e¤len-
ce alan›nda meydana gelen h›zl› geliflmeler sonucunda e¤lence kültürünün ulusla-
raras›laflmas› ve ard›ndan kitlesel kopyalama araçlar›n›n ortaya ç›kmas› ile fikir ve
sanat eserleri üzerindeki koruman›n da fleklinde de¤ifliklikler yap›lmas› sonucunu
do¤urmufltur. 

‹nternet’in ortaya ç›k›fl› ve günümüzde geldi¤i nokta göz önüne al›nd›¤›nda
‹nternet üzerinde fikrî hak ihlallerinin yafland›¤› görülmektedir. ‹nternet’in bafl
döndürücü h›zla geliflmesinin en büyük sorunlar›ndan biri de fikrî haklar alan›nda
yaflanan hak ihlalleri olmufltur. Bunun en önemli sebeplerini ise flu flekilde s›rala-
mak mümkündür (Türkekul, 2003:564).

• ‹nternet ortam›nda eserler son derece kolay ço¤alt›labilmekte ve da¤›t›labil-
mektedir. 

• Web sayfalar› ya da içeri¤i ile ilgili koruman›n s›n›r› tam olarak belirleneme-
mektedir.

• ‹nternet, etkileflimli yap›s›yla ve sanal gerçeklik uygulamalar› gibi teknolojik
geliflmeler ile klasik eser tan›m›n› zorlamaktad›r.

• ‹nternet’in hiçbir hukuki kiflili¤e ya da kuruma ait olmayan bir yap›da bu-
lunmas› bu flekilde yap›lacak düzenlemeleri zorlaflt›rmaktad›r.
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• ‹nternet’in bir özgürlük ortam› olarak, fazladan yasal ya da teknik düzenle-
melerle gelifliminin k›s›tlanmas› istenmemektedir.

• ‹nternet üzerinden yap›lan hak tecavüzlerinde, tecavüzü yapan›n tespiti ve
bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktad›r.

• Uygulanacak hukukun tespitine iliflkin sorunlar bulunmaktad›r.

Web Sayfas› Yaz›l›mlar ve Bilgisayar Oyunlar›
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 4630 say›l› Kanun ile de¤i-
flik “Tan›mlar” bafll›kl› 1/B maddesinin (g),(h),(›) bentlerinde “Bilgisayar progra-
m›”, “Arayüz” ve “Araifllerlik” kavramlar›n›n aç›klamalar› yap›lm›fl, “Fikir ve Sanat
Eserlerinin Çeflitleri” bafll›kl› bölümde yer alan madde 2’de bilgisayar programlar›
ve haz›rl›k tasar›mlar› ilim ve edebiyat eserleri aras›nda say›lm›flt›r. Bu ba¤lamda
bilgisayar programlar› 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun korumas› al-
t›na al›nm›flt›r (Özel: 2002). 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir fleyin eser olarak nitelendirebilmesi
için flu flartlar› tafl›mas› gerekmektedir.

• Fikrî bir çaban›n ürünü olmas›,
• Eser sahibinin hususiyetini tafl›mas›,
• fiekillenmifl olmas›,
• Kanunda tan›mlanm›fl olan eser türlerinden birine girmesi.
Bu anlamda web sayfalar›n›n hukuki niteli¤i belirlenirken bu ölçütlerin uygu-

lanmas› gerekmektedir. Web sayfas› bir bütün olarak incelendi¤inde çeflitli resim-
ler, grafikler ve veri tabanlar›ndan oluflmas› nedeniyle eser olarak nitelendirilmesi
gerekir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda; bilgisayar suçlar› ve hukuka ayk›r› hareket-
ler özel olarak düzenlendi¤i gibi ‹nternet arac›l›¤› ile telif haklar›na ayk›r› ifller de
kapsanm›flt›r. Kanuna göre, eserleri izinsiz olarak kullanan, ço¤altan, iflleyen, bil-
gisayar programlar›n› koruyan ayg›tlar› geçersiz k›lan teknik araçlar› bulunduran,
da¤›tan ve bu tip eser ve programlar› ç›kar sa¤lamak için yay›nlayanlar yay›n dur-
durma, maddi ve manevi tazminatlar›n yan› s›ra 71. 72. 73. ve 80. maddelere göre,
hapis ve para cezas› ile cezaland›r›laca¤› belirtilmektedir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, korunan eserlerin eser sahibinin haklar›na tecavüz hâlin-
de yasal yapt›r›mlar öngörmektedir.

Bu kanunda sorumluluk özel olarak düzenlenmifltir. madde 66’da “Manevi ve
mali haklar› tecavüze u¤rayan kimse tecavüz edene karfl› tecavüzün ref’ini (gideri-
mini) dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri s›rada bir iflletmenin temsil-
cisi veya müstahdemleri taraf›ndan yap›lm›flsa iflletme sahibi hakk›nda da dava aç›-
labilir.” Buna göre suçun ifllenmesine mani olamayan iflletme sahibi veya müdürü
ve her ne surette olursa olsun iflletmeyi fiilen idare eden kimse de cezaland›r›l›r.
Bu hukuka ayk›r› fiillerden dolay› masraf ve para cezas›ndan tüzel kifli de sorum-
ludur (Hukukcu.com, 2009).

Eser sahibinin ne tür haklar› olabilir?
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Bilgisayar program›: Bir
bilgisayar sisteminin özel bir
ifllem veya görev yapmas›n›
sa¤layacak bir flekilde
düzene konulmufl bilgisayar
emir dizgesini ve bu emir
dizgesinin oluflum ve
geliflimini sa¤layacak
haz›rl›k çal›flmalar›n› ifade
etmektedir.
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K‹fi‹L‹K HAKLARI VE B‹L‹fi‹M HUKUKU

Kiflilik Haklar›n›n Hukuki Niteli¤i
Genel anlamda kiflilik hakk› kiflisel varl›klar üzerinde söz konusu olan flahsa ba¤-
l› bir mutlak hakt›r. (Yaflam, sa¤l›k, özgürlükler, fleref ve haysiyet, özel yaflam,
isim, resim, his yaflam› gibi kiflisel varl›klar üzerindeki haklar kiflilik hakk›n› ifade
eder). Kiflilik hakk› kiflisel varl›klar üzerindeki bir hak oldu¤undan bu varl›klara
yönelen sald›r›lar kiflilik hakk›n›n ihlali sonucunu do¤ururlar. Kiflilik hakk›n›, “ki-
flinin toplum içindeki sayg›nl›¤›n› ve kiflili¤ini serbestçe gelifltirmesini temin eden
ögelerin tümü üzerindeki haklar›” olarak tan›mlamak mümkündür. Kiflinin onur ve
sayg›nl›¤›n› toplum içinde ortadan kald›ran veya zedeleyen tüm sald›r›lar “kiflilik
hakk›na “sald›r›” olarak kabul edilmelidir. Kiflilik hakk›, kiflinin tüm korunan hak-
lar›n›n, de¤erlerinin ve varl›klar›n›n bütünüdür. Hukuken korunan ve kifliyle ilgili
tüm de¤erler “kiflilik hakk›” kavram› kapsam›ndad›r. Kiflilik haklar›n›n temel kay-
na¤› ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mant›¤›ndan do¤an ve Anayasal
birer kural durumuna gelen, kifli hak ve özgürlükleridir.

Medeni Kanunu’muzda yasa koyucu baz› kiflisel varl›klar› özel olarak düzenle-
mifl ve korumufltur. ‹sim hakk› (MK. md.25-26), beden taml›¤› üzerindeki hak, (MK.
md. 27-28) gibi. Kiflisel varl›klar maddi yani vücut taml›¤›, s›hhat olabilece¤i gibi
manevi yani fleref ve haysiyet, özel yaflam, resim, isim gibi de¤erlerde olabilir.

Kiflilik hakk› kiflisel varl›klar›n korunmas›yla ilgilidir. Kiflisel varl›klar, insan›n
insan olmas›ndan güç alan varl›klar ya da kiflinin ad›, onuru ve s›r alan› gibi dolay-
l› varl›klar olarak iki kesimlidir. 

Özel bir hakk›n konusu olmayan bütün kiflisel varl›klar “kiflilik hakk›”n› olufltu-
rur. Genel olarak yap›lan bir s›n›fland›rmaya göre kiflisel varl›klar “iç kiflisel varl›k-
lar” / “d›fl kiflisel varl›klar” olarak ikiye ayr›lmaktad›r. 

‹ç kiflisel varl›klar; kiflinin insan olmas› nedeniyle sahip oldu¤u varl›klard›r.
Bunlar bedensel bütünlü¤e iliflkin varl›klar (vücut, yaflam, s›hhat gibi) ve ruhsal
varl›klardan (ruhsal taml›k üzerindeki hak, faaliyet özgürlü¤ü, kiflisel ifl gücü üze-
rindeki hak gibi) oluflur.

D›fl kiflisel varl›klar; sosyal iliflkide bulunma hakk› olarak adland›r›l›r. Bunlar
birlikte yaflama sonucu olarak do¤an de¤erler olup, kiflinin toplum içindeki duru-
munu belirleyen varl›klard›r. fieref ve haysiyet, özel tan›tma araçlar› (isim, meslek,
unvanlar›, armalar, ticari markalar›, di¤er ticari tan›tma araçlar›, hükmi flahsiyet
isimleri gibi) resim ve ses gibi varl›klar da bunlar aras›nda say›labilir.

Baz› hukukçular ise kiflisel varl›klar› üçe ay›r›r : Kiflinin psiflik alan›, fizik alan›
ve sosyal kiflilik alan›.

Psiflik alana; kiflinin duygu yaflam› (ölüleri karfl›s›nda sayg› duyma, utanma
duygular›n›n korunmas› gibi) zihin ve irade yaflam›n›n (kiflinin karar ve serbest ira-
de özgürlü¤ü) dokunulmazl›¤› girer.

Fizik alan›na; kiflinin bedensel dokunulmazl›¤› (vücut, yaflam, s›hhat gibi)
üzerindeki haklar girer.

Sosyal kiflilik alan›na; kiflinin toplum içindeki durumunun korunmas›na ilifl-
kin varl›klar› girmektedir. Kifliyi tan›tma araçlar› (isim, resim, ticari marka, firma
ad›, arma, unvan gibi) ifl ve ticari s›rlar›, kiflinin meslekî durumu, ekonomik gücü
bunlar aras›nda yer al›r. fieref ve haysiyet ve özel yaflam sosyal kiflilik alan›na gi-
ren kiflisel varl›klard›r.
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Kiflilik hakk› mal varl›¤› de¤il, kiflisel varl›k (flah›s varl›¤›) üzerindeki haklardan-
d›r. Bu haklar kifliye ba¤l›d›r. Ondan ayr› düflünülemez. Do¤umla birlikte (tüzel ki-
flilerde kurulduklar› andan itibaren) herhangi bir kazand›r›c› iflleme gerek olmadan
kendili¤inden kazan›l›r ve ölümle birlikte (tüzel kiflilerde tüzel kiflili¤in sona erme-
siyle) sona ererler. Ölümle birlikte sona erdi¤inden miras yoluyla baflkas›na geçe-
mez. Ölümden sonra ölenin kiflilik haklar›ndan ve bunlara sald›r›lardan söz edile-
mez. Ölüye yönelen sald›r›lar onun hayattaki yak›nlar›n›n his yaflamlar› gibi kiflisel
varl›klar›na bir sald›r› teflkil edebilir. Kiflilik haklar› kifliye ba¤l› haklardan olup bafl-
kas›na devredilemez. Bu haklardan kural olarak vazgeçilemez. Zaman afl›m›na u¤-
ramaz. Bir borç için rehin verilemez. ‹flas masas›na konu olmaz. Mutlak haklardan-
d›r. Herkese karfl› ileri sürülebilir. 

Kiflilik hakk›n›, “kiflinin toplum içindeki sayg›nl›¤›n› ve kiflili¤ini serbestçe ge-
lifltirmesini temin eden ögelerin tümü üzerindeki haklar›” olarak tan›mlamak müm-
kündür. Kiflinin onur ve sayg›nl›¤›n› toplum içinde ortadan kald›ran veya zedele-
yen tüm sald›r›lar “kiflilik hakk›na” sald›r› olarak kabul edilmelidir. Kiflilik hakk›,
kiflinin tüm korunan haklar›n›n, de¤erlerinin ve varl›klar›n›n bütünüdür. Hukuken
korunan ve kifliyle ilgili tüm de¤erler “kiflilik hakk›” kavram› kapsam›ndad›r. Kifli-
lik haklar›n›n temel kayna¤› ise demokratik sistemler içinde bu sistemin mant›¤›n-
dan do¤an ve Anayasal birer kural durumuna gelen, kifli hak ve özgürlükleridir.
Yani; Anayasal yap› kiflilik haklar›n›n temel kaynaklar›ndan biri olmakta, yarg›c›n
takdir yetkisi aç›s›ndan do¤rudan do¤ruya etkili olmaktad›r. Her hakaret ve sövme
fiilinin kiflilik haklar›na zarar verici nitelikte say›labilmesi için fiilin mutlaka suç
oluflturmas› zorunlu de¤ildir. “Suçta Kanunilik” kural› gere¤i, suç oluflturmad›¤›
hâlde kiflilik haklar›na sald›r› niteli¤inde fiiller ifllenebilir. 

Kiflilik haklar›n›n mal varl›¤› de¤il, flah›s varl›¤› haklar›ndan olmas› bunlara sal-
d›r› hâlinde sadece manevi bir zarar›n do¤aca¤›, maddi zarar›n meydana gelmeye-
ce¤i anlam›na gelmez. MK. 24 maddesi böyle bir sald›r› hâlinde maddi tazminat is-
tenebilece¤ini de aç›klamaktad›r. Bas›n yoluyla ticari ve mesleki fleref ve haysiye-
te sald›r› hâlinde müflterilerini veya mesle¤ini kaybetme sonucunda do¤an maddi
zararlar gibi.

Biliflim ve Kiflilik Haklar›
Kiflilik haklar› ve biliflim alan›n› inceledi¤imizde, karfl›m›za ç›kabilecek en önemli
sorun, kiflilik haklar›na ‹nternet arac›l›¤›yla yap›lan tecavüzlerdir. ‹nternet’in kulla-
n›c›lar›na sa¤lad›¤› özgürlük ayn› zamanda kiflilik haklar›na yönelik tehdidin de se-
bebi olmufltur.

‹nternet Arac›l›¤›yla Kiflilik Haklar›n›n ‹hlal Türleri
Bilgi toplumu olarak 20. yüzy›lda bambaflka bir iletiflim arac›, insanlar› daha önce
hiç olmad›¤› kadar birbirlerine ba¤lam›fl ve mesafeleri ortadan kald›rm›flt›r. Bu du-
rum da kiflilik haklar›na ihlallere baflka bir boyut kazand›rm›flt›r. Bu ihlalleri flu
bafll›klarda toplamak mümkündür;

• Alan ad› (Domain Name) aç›s›ndan kiflilik hakk› ihlalleri
• Elektronik posta (E-mail) arac›l›¤›yla kiflilik haklar›na tecavüz
• Spam/spamming
• Web sayfalar›ndaki yay›nlar nedeniyle kiflilik kaklar› ihlali
• Elektronik ticarette reklamlar arac›l›¤›yla kiflilik haklar›na tecavüz
• Sosyal medya sitelerinde kiflilik haklar› ihlalleri
• Kiflisel verilerin gizlili¤i ve korunmas›
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Alan ad› 123.435.243.4 gibi birtak›m say›lardan oluflan IP adresi olarak bilinen
serverlar›n ‹nternet üzerinde birbirlerini tan›maya yarayan adresin, kiflilerin daha
rahat anlayabilece¤i alternatif bir flekildir. Bir baflka deyiflle ‹nternet ortam›nda
web sitelerine ulaflmada ve birbirlerini ay›rmada kullan›lan elektronik bir adrestir.
‹flte bu elektronik adresler gerçek ya da tüzel kiflilerin kiflilik hakk› kavram› içeri-
sinde yer almaktad›r. Pop flark›c›s› Tarkan’›n isminin kendisinden habersiz olarak
al›nmas› ve kendisine astronomik fiyatla sat›fl›n›n teklif edilmesi bu alandaki kifli-
lik hakk› ihlaline örnek teflkil etmektedir.

Kiflilik hakk› ihlallerinin yafland›¤› bir baflka alan ise hemen hemen herkesin
kulland›¤› elektronik posta yoluyla, gönderilen kiflinin kiflili¤ine yönelik, özellikle
fleref ve haysiyetini, özel hayat›n› veya s›rlar›n›, resmî veya isim üzerindeki kiflilik
hakk›n› ihlal edici yaz›yla veya resimle ya da her ikisi birlikte kullan›larak tecavüz-
de bulunabilir. Kiflilerin e-postalar›na ürkütücü, sald›rgan, pornografik içerikli me-
sajlar ve foto¤raflar gönderilmesi de böyle bir ihlali do¤urmaktad›r. Baz› hâllerde
ise bu mesajlar hiç tan›mad›¤›n›z kiflilerden gelebilmektedir. ‹stem d›fl› al›nan e-
mailler spam ya da spamming olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kiflilik hakk› ihlallerinin bir baflka görünümü ise ‹nternet ortam›ndaki yay›nlar
nedeniyle kiflilik hakk› ihlalleridir. Özellikle ‹nternet gazetecili¤i kavram›n›n yay-
g›nlaflt›¤› günümüzde, haber sitelerinde ya da ticari amaçl› web sitelerinde sesli ve-
ya görüntülü olarak gerçek d›fl› haberler, as›ls›z suçlama ve iftiralara, sövme ya da
hakaret içeren yay›nlar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Bu tür haberler verilirken yarg›
kararlar›na da yans›m›fl olan dört ilke göz önüne al›nmal›d›r. Bunlar ;

a. Haberde (elefltiri ve yorumda) gerçeklik,
b. Haberde (elefltiri ve yorumda) güncellik,
c. Kamu yarar› ve toplumsal ilgi,
d. Konu ile anlat›m aras›nda düflünsel bir ba¤l›l›k ve amaca uygun araç kullan-

ma koflullar› birlikte bulunmal›d›r.
Bir baflka hak ihlali ise elektronik ticarette reklamlar arac›l›¤›yla olmaktad›r.

Son zamanlarda ise en fazla hak ihlali sosyal medya sitelerinde yaflanmaktad›r.
‹nternet bir yandan bilgiye do¤rudan kolay, h›zl› ve ucuz bir yolla eriflim ola-

na¤› sunarken di¤er yandan kiflisel verilerin izin al›nmadan elde edilmesi ve yay›l-
mas› gibi sorunlar› da ortaya ç›karmaktad›r. 

Türkiye’de kiflisel verilerin korunmas›na iliflkin henüz herhangi bir özel ka-
nuni düzenleme bulunmamakla birlikte Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve Türk
Ceza Kanunu, kiflilik haklar›n›n korunmas› ve kifliye ait s›rlara iliflkin hükümler
içermektedir.

Kiflilik haklar› ihlal edilen kiflinin baflvuraca¤› yasal yollar neler olabilir?

5651 SAYILI KANUN VE GET‹RD‹KLER‹ 

Kanun’un Amac›
4 May›s 2007 tarihinde kabul edilen 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda Yap›lan Yay›n-
lar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk›nda Kanun”un amaç ve kapsam›; içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤la-
y›c› ve toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet or-
tam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar› üzerinden müca-
deleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemektir.
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Spam: ‹ngilizce “Sending
Personally Annoying Mail”
ifadesinin bafl harflerinin bir
araya getirilmesi ile oluflan
istenmeyen elektronik posta
olarak ifade edilir.
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‹sminin uzun olmas› sebebiyle kamuoyunda 5651 say›l› Kanun olarak bilinen
kanun 23 May›s 2007 tarihinde 26530 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r. 

5651 say›l› Kanun’un üçüncü maddesinin bafll›¤› “Bilgilendirme Yükümlülü-
¤ü”dür. Buna göre içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar›, yönetmelikle belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde tan›t›c› bilgilerini kendilerine ait ‹nternet ortam›nda kulla-
n›c›lar›n ulaflabilece¤i flekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülü¤ü yerine getirmeyen içerik, yer veya eriflim sa¤lay›c›s›na Telekomüni-
kasyon ‹letiflim Baflkanl›¤› taraf›ndan iki bin Türk liras›ndan on bin Türk liras›na
kadar idari para cezas› verilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

‹nternet Sujeleri ve Sorumluluklar›
5651 say›l› Kanun’un amac›n›n içerik sa¤lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤lay›c›
ve toplu kullan›m sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet or-
tam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim sa¤lay›c›lar› üzerinden müca-
deleye iliflkin esas ve usulleri düzenlemek oldu¤unu belirtmifltik.

‹nternet’in sundu¤u hizmetlerin yerine getirilmesini sa¤layan ve ‹nternet sektö-
ründe faaliyet gösterenlere “‹nternet sujeleri” ad› verilmektedir.

‹çerik Sa¤lay›c›n›n Sorumlulu¤u
5651 say›l› Kanun’a göre içerik sa¤lay›c›, ‹nternet ortam›nda kullan›ma sundu¤u
her türlü içerikten sorumludur. ‹çerik sa¤lay›c›, ba¤lant› sa¤lad›¤› baflkas›na ait içe-
rikten sorumlu de¤ildir. Ancak sunufl biçiminden, ba¤lant› sa¤lad›¤› içeri¤i benim-
sedi¤i ve kullan›c›n›n söz konusu içeri¤e ulaflmas›n› amaçlad›¤› aç›kça belli ise ge-
nel hükümlere göre sorumludur.

Yer Sa¤lay›c›n›n Yükümlülükleri
Yer sa¤lay›c›, yer sa¤lad›¤› içeri¤i kontrol etmek veya hukuka ayk›r› bir faaliyetin
söz konusu olup olmad›¤›n› araflt›rmakla yükümlü de¤ildir. Yer sa¤lay›c›, yer sa¤-
lad›¤› hukuka ayk›r› içerikten, ceza sorumlulu¤u ile ilgili hükümler sakl› kalmak
kayd›yla bu 5651 say›l› Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edil-
mesi hâlinde ve teknik olarak imkân bulundu¤u ölçüde hukuka ayk›r› içeri¤i ya-
y›ndan kald›rmakla yükümlüdür.

Eriflim Sa¤lay›c›n›n Yükümlülükleri
Eriflim sa¤lay›c›;

a. Herhangi bir kullan›c›s›n›n yay›nlad›¤› hukuka ayk›r› içerikten, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde ve teknik olarak en-
gelleme imkân› bulundu¤u ölçüde eriflimi engellemekle yükümlüdür.

b. Sa¤lad›¤› hizmetlere iliflkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini alt› aydan
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¤la-
makla yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmezse baflkanl›k taraf›ndan
on bin Türk liras›ndan elli bin Türk liras›na kadar idari para cezas› verilir.

c. Faaliyetine son verece¤i tarihten en az üç ay önce durumu kuruma, içerik
sa¤lay›c›lar›na ve müflterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliflkin kay›t-
lar› yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak kuruma teslim
etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmezse baflkanl›k tara-
f›ndan on bin Türk liras›ndan elli bin Türk liras›na kadar idari para cezas›
verilir.
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‹çerik Sa¤lay›c›: ‹nternet
ortam› üzerinden
kullan›c›lara sunulan her
türlü bilgi veya veriyi üreten,
de¤ifltiren ve sa¤layan
gerçek veya tüzel kiflilerdir.

Yer Sa¤lay›c›: Hizmet ve
içerikleri bar›nd›ran
sistemleri sa¤layan veya
iflleten gerçek veya tüzel
kiflilerdir.

Eriflim Sa¤lay›c›:
Kullan›c›lar›na ‹nternet
ortam›na eriflim olana¤›
sa¤layan her türlü gerçek
veya tüzel kiflilerdir.

Toplu Kullan›m Sa¤lay›c›lar:
Kiflilere belli bir yerde ve
belli bir süre ‹nternet ortam›
kullan›m olana¤› sa¤layan
gerçek veya tüzel kiflilerdir.



Eriflim sa¤lay›c›, kendisi arac›l›¤›yla eriflilen bilgilerin içeriklerinin hukuka ayk›-
r› olup olmad›klar›n› ve sorumlulu¤u gerektirip gerektirmedi¤ini kontrol etmekle
yükümlü de¤ildir. 

Eriflimin Engellenmesi ve ‹çeri¤in Yay›ndan Ç›kar›lmas›
‹nternet ortam›nda yap›lan ve içeri¤i afla¤›daki suçlar› oluflturdu¤u hususunda ye-
terli flüphe sebebi bulunan yay›nlarla ilgili olarak eriflimin engellenmesine karar
verilebilmektedir.

‹nternet ortam›ndaki yap›lan yay›nlar›n içeri¤i 
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; 
1. ‹ntihara yönlendirme (madde 84), 
2. Çocuklar›n cinsel istismar› (madde 103, birinci f›kra),
3. Uyuflturucu veya uyar›c› madde kullan›lmas›n› kolaylaflt›rma (madde 190), 
4. Sa¤l›k için tehlikeli madde temini (madde 194), 
5. Müstehcenlik (madde 226), 
6. Fuhufl (madde 227),
7. Kumar oynanmas› için yer ve imkân sa¤lama (madde 228) suçlar›, 
8. 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹fllenen Suçlar Hakk›nda Kanun’da yer alan suç-

lar› oluflturdu¤u konusunda yeterli flüphe olmas› hâlinde bu yay›nlar hak-
k›nda eriflimin engellenmesi karar› verilebilecektir. 

Eriflimin engellenmesi karar›, soruflturma evresinde hâkim, kovuflturma ev-
resinde ise mahkeme taraf›ndan verilir. Soruflturma evresinde, gecikmesinde sa-
k›nca bulunan hâllerde Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan da eriflimin engellenmesine
karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savc›s› karar›n› yirmi dört saat içinde hâ-
kimin onay›na sunar ve hâkim, karar›n› en geç yirmi dört saat içinde verir.

‹çeri¤in Yay›ndan Ç›kar›lmas›
‹nternet ortam›nda yer alan içerik nedeniyle haklar› ihlal edildi¤ini iddia eden ki-
fli, içerik sa¤lay›c›s›na, buna ulaflamamas› hâlinde yer sa¤lay›c›s›na baflvurarak
kendisine iliflkin içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›n› isteyebilir. ‹çerik veya yer sa¤lay›-
c› kendisine ulaflt›¤› tarihten itibaren iki gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre
zarf›nda talep yerine getirilmedi¤i takdirde reddedilmifl say›l›r. 

Talebin reddedilmifl say›lmas› hâlinde, kifli on befl gün içinde yerleflim yeri sulh
ceza mahkemesine baflvurarak içeri¤in yay›ndan ç›kar›lmas›na karar verilmesini is-
teyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruflma yapmaks›z›n karara
ba¤lar. Sulh ceza hâkiminin karar›na karfl› Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri-
ne göre itiraz yoluna gidilebilir. 

Sulh ceza hâkiminin karar›n› bu maddede belirtilen flartlara uygun olarak ve sü-
resinde yerine getirmeyen sorumlu kifli, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile ce-
zaland›r›l›r. ‹çerik veya yer sa¤lay›c›n›n tüzel kifli olmas› hâlinde, bu f›kra hükmü
yay›n sorumlusu hakk›nda uygulan›r.

‹nternet ortam›ndaki bir yay›n nedeniyle düzeltme ve cevap hakk› kullanmak için kime
baflvurulmal›d›r?
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Soruflturma: Ceza
Muhakemesi Kanunu’na göre
yetkili mercilerce suç
flüphesinin ö¤renilmesinden
iddianamenin kabulüne
kadar geçen evredir.

Kovuflturma: ‹ddianamenin
kabulüyle bafllay›p hükmün
kesinleflmesine kadar geçen
evredir.
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B‹L‹fi‹M ET‹⁄‹

‹nternet’te ‹letiflim Kurallar› 
Etik iyi ve do¤ru, mutlak iyi mutlak do¤ru olup olmad›¤› varsa buna ulafl›l›p ulafl›-
lamayaca¤›n› araflt›ran zihinsel çabad›r. Etik, istenen bir yaflam›n anlafl›lmas›, arafl-
t›r›lmas›, neyin yap›l›p neyin yap›lamayaca¤›n›n, neyin istenilip neyin istenileme-
yece¤inin belirlenmeye çal›fl›lmas›d›r (Goksu ve Bilgiç).

Yaflam boyunca olumlu ve olumsuz yönleri ile karfl›m›za ç›kan her olay› düflü-
nürüz ve yeniden de¤erlendiririz. Benzer olaylar› yaflayan ve de¤erlendiren kifliler,
e¤er benzer sonuçlara varabiliyor ise o zaman söz konusu süreci denetleyecek ve
yönlendirecek baz› kurallar›n sa¤l›kl› temelleri at›lm›fl oluyor demektir.

‹nternet ve elektronik ortam›nda uyulmas› gereken kurallar› tan›mlayan norm-
lar ve kodlar k›saca biliflim eti¤ini ifade eder. Bu norm ve kodlar›n temel amac›
‹nternet ortam›ndaki kullan›c›lar›n minimum zarar ve maksimum fayda ile elektro-
nik ortam› kullanmas›n› güvence alt›na almakt›r.

K›saca “Biliflim” bilginin elektronik ortamda ifllenmesi olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu ba¤lamda Biliflim Eti¤i’ne, biliflim alan›nda uyulmas› gereken yaz›l› ve yaz›l› ol-
mayan kurallar diyebiliriz. Biliflim Eti¤i genel bir ifadeyle tüm ‹nternet ve network
a¤lar›n›n kullan›c›lar›n›n uymas› gereken kurallar› kapsad›¤› gibi, bireylerin kiflisel
bilgisayarlar›n› kullan›rken dahi uymas› gereken kurallar› düzenler.

Temeli 1985’e dek uzanan Computer Ethics Institude (Bilgisayar Etik Enstitü-
sü)’e dayand›r›lan afla¤›daki on emir belki de netiquette’in temelini oluflturur nite-
liktedir. Bunlar;

1. Bilgisayar› baflka insanlara zarar vermek için kullanmamal›y›z.
2. Baflka insanlar›n bilgisayar çal›flmalar›n› kar›flt›rmamal›y›z.
3. Baflka insanlar›n dosyalar›n› kar›flt›rmamal›y›z.
4. Bilgisayar› h›rs›zl›k yapmak için kullanmamal›y›z.
5. Bilgisayar› yalan bilgiyi yaymak için kullan›lmamal›y›z.
6. Bedelini ödemedi¤imiz yaz›l›m› kopyalamamal› ya da kullanmamal›y›z.
7. Baflka insanlar›n bilgisayar kaynaklar›n› izin almadan kullanmamal›y›z.
8. Baflka insanlar›n entelektüel bilgilerini kendimize mal etmemeliyiz.
9. Yaz›lan program›n sosyal hayata etkilerine dikkat etmeliyiz.
10. Bilgisayar› sayg› duyulacak, hakk›nda bahsedilecek fleyler için kullanmal›y›z.
Türkiye Biliflim Vakf› taraf›ndan ‹nternet’te iletiflim kurallar› yay›nlanm›flt›r. Bu-

rada söz konusu edilen kurallar›n amac› ‹nternet gibi s›n›rs›z ortak bir iletiflim ve
etkileflim ortam›n› kullan›rken birey olarak rahats›z olmamak ve kimseyi de rahat-
s›z etmemek için bireylere dönük sezgisel an›msat›c› uyar›larda bulunmakt›r. Dü-
zensizliklere düflülmeden ‹nternet ortam›n›n etkin ve yararl› kullan›m›n›n bu uya-
r›lara uyulmas› oran›nda artaca¤› inanc›n› hepimizin paylaflaca¤›n› umuyoruz. Bu
uyar›lar›n ya da kurallar›n ezberlenmesi gerekmez, özenli bir okunufl ile elde edi-
lecek izlenim uygun davran›fllar›n sergilenmesini sa¤layacakt›r. Ak›lda yer etme-
yen ezberlenerek uygulanacak kurallar koyman›n ‹nternet kullan›m›nda bir yarar›
olmayaca¤› çok aç›kt›r.

Pek çok kiflinin katk›lar› ile derlenip sunulan afla¤›daki görüfllerin daha etkile-
yici baflka biçimlerde dile getirilmesi her zaman olanakl›d›r. Web sitesinde yay›n-
lanan kurallar ise flöyledir;
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Baflkalar›na Karfl› Sayg›
Toplum karfl›s›nda kendinize yak›flt›rd›¤›n›z tavr› ‹nternet’in sanal ortam›nda da
sürdürünüz, kimli¤inizi saklayabilece¤inizi umarak gerçek yaflam›n›zda benimse-
medi¤iniz davran›fllar› sergilemeyiniz.

Baflkalar›na karfl› sayg›l› olunuz, bunun kendinize olan sayg›n›z›n ve size bafl-
kalar›n›n gösterece¤i sayg›n›n ön koflulu oldu¤unu unutmay›n›z.

Düflüncelerinizi dile getirirken olumlu yaklaflman›n ve nazik bir ifade kullan-
man›n sa¤ duyunun gere¤i oldu¤unu hat›rlay›n›z.

Tart›flmalar›n özelleflmesine ve kifliselleflmesine yol açmay›n›z.
‹nsanlar› duygusal yönden zedeleyici ve rahats›z edici iletilerin yay›lmas›na ola-

nak vermeyiniz (örne¤in amans›z bir hastal›¤› olanlar›n son iste¤i gibi sonuç al›n-
mas› olas›l›¤› çok kuflkulu iletilerin yay›lmas›na arac›l›k etmek ya da inançlar üze-
rinde yorumlar yapmak gibi).

‹stenmeden yap›lan yanl›fllar› hoflgörü ile karfl›lay›p anlay›flla yard›mc› olmaya
çal›fl›n›z.

Kiflilerin istemleri d›fl›nda iletiler alarak rahats›z olmalar›n› elinizden geldi¤ince
önleyiniz, buna neden olmay›n›z.

Size gelen bir iletiyi, baflkas›na aktarmak istedi¤inizde, bu iletiyi size göndere-
nin bunu isteyip istemedi¤inden emin olunuz.

Biçimsel Özen
Aç›k kimli¤inizi geçerli bir gerekçeniz olmad›kça gizlemeyiniz, her iletinizde aç›k
kimli¤inizin net olarak belli oldu¤undan emin olunuz.

Kimli¤in önem tafl›mad›¤› durumlarda görüfl ve düflüncelerinizi anonim olarak
aç›klamay› uygun buluyorsan›z bunu kötüye kullanmadan özenli yap›n›z.

Konu k›sm› yeterince aç›k olan (iletinin içeri¤ini göz at›ld›¤›nda belli eden
aç›kl›kta),dili anlafl›l›r, özlü k›sa iletiler ile iletiflim kurmaya ve etkileflmeye özen
gösteriniz.

E¤er herkesi de¤il de bir kifliyi ilgilendirdi¤ini düflündü¤ünüz bir ileti var ise
genele hiç duyurmadan do¤rudan ilgili kifliye iletilerinizi yönlendiriniz.

Her zaman yan›tlad›¤›n›z iletinin konu bafll›¤›n› koruyarak yan›t veriniz.

‹çerikle ‹lgili Özen
Ne demek istiyorsan›z ona karfl›l›k olan yanl›fl anlafl›lmalara yol açmayacak düz ve
yal›n deyifllerle düflüncelerinizi aktarmaya çal›fl›n›z.

‹letilerinizin yaln›zca elefltirici olmas›ndan kaç›narak her zaman yap›c› ve ufuk
aç›c› olmas›n› gözetiniz.

‹letileri yan›tlamadan önce bir kere daha özenle okuyunuz, verdi¤iniz yan›t› da
göndermeden önce ayn› özenle bir kere daha gözden geçiriniz.

Özellikle tart›flma listelerinde daha önce de¤inilmifl konular› ek bir katk›ya yol
açmayacaksa üstelemeyiniz, ortaya ç›km›fl bir sonucu görmemezli¤e gelerek ken-
di düflüncenizi kabul ettirmede ›srarc› olmay›n›z.

Gereksiz yere büyük harfler ile yaz›flmaktan, s›k s›k özel simgeler kullanmak-
tan,esprili ya da alayc› anlat›mlardan kaç›n›n›z, jargon say›lacak farkl› bir söylefli
biçimi ile herkese aç›k ortamlarda iletiflimde bulunmay›n›z.

Olanakl› oldu¤unca uzun al›nt›lar yapmaktan ve ek göndermekten kaç›n›n›z,
gönderdi¤iniz eklerin çok yer kaplamamas›na, virüs gibi al›c›s›n›n bilgisayar orta-
m›n› bozucu içerik tafl›mamas›na özen gösteriniz.
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Virüslü iletiler ile karfl›laflt›¤›n›zda en k›sa zamanda kayna¤›n› ve geçikmeden
etkilenece¤ini umdu¤unuz kiflileri uyar›n›z.

Öteki Konular
‹yelik haklar›n› zedelememeye özen gösteriniz, baflkas›n›n veri kaynaklar›n›, dü-
flüncelerini ve yaz›l›mlar›n› kendinizinmifl gibi sahiplenmeye kalk›flmay›n›z.

Baflkalar›n›n kiflilik haklar›na ve özel yaflam›na sayg›l› olarak kiflilerle ilgili ka-
ralay›c› yorumlarda bulunmay›n›z.

‹nternet ortam›n›n sa¤lad›¤› olanaklar›n yasa d›fl› biçimde insanlara zarar ver-
me, baflkalar›n›n ifllerini engelleme, gizli ve kiflisel bilgilerini ele geçirip yararlan-
ma, her türlü sahtekârl›k, yolsuzluk, doland›r›c›l›k ya da h›rs›zl›k gibi kötü amaçl›
kullan›m›na yol açmay›n›z ve göz yummay›n›z.

Uygunsuz davran›fllar sergilemekte ›srarl› olanlar› ölçülü bir tepki içinde el bir-
li¤i ile uyarmaya çal›fl›n›z.

Size gelen bir iletiyi baflkalar›na aktar›rken ileti üzerindeki e-posta adres bilgi-
lerinin gerekmiyorsa aktard›¤›n›z kiflinin eline geçmemesine özen gösteriniz.

Kendinizin ya da temsilcisi oldu¤unuz ürün ve hizmetlerin reklam›n› yapmay›n›z.
Güvenlik zedeleyici ve bozucu giriflimlere karfl› al›nmas› gereken önlemlere

uymaya özen gösteriniz, bu konuda bir kuflku duydu¤unuzda do¤rudan ‹nternet
servis sa¤lay›c›n›za ya da kurum sorumlunuza durumu bildirerek önlem al›nmas›-
na yard›mc› olunuz.

‹nternet üzerinde denetim ve düzenleme yetkisi olanlar›n konumlar›n› kötüye
kullanmalar›na karfl› duyarl› olunuz ancak gerekti¤inde de ifllerini kolaylaflt›r›c› her
türlü deste¤i veriniz.

Sizce biliflim eti¤i kavram›n›n gelifltirilmesi için neler yap›labilir?

www.tbv.org.tr ‹nternet adresinde Biliflim Eti¤i ve di¤er konular hakk›nda daha detayl› bil-
gi edinmek mümkündür.
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Biliflim suçlar›; bilgisayar, çevre birimleri, pos makine-
si, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullan›lmas›
ile ifllenilen suçlar› ifade etmektedir. Biliflim suçlar›, he-
def olarak, araç olarak ve tesadüfen ortaya ç›kabilmek-
tedir. Hedef olarak oluflan suçlarda, bilgisayar›n gizlili-
¤i ve bütünlü¤ü ya da eriflilebilirli¤i hedef olmaktad›r.
Araç olarak oluflan suçlarda, ortaya ç›kan suçun bilgisa-
yar ve sistemleri arac›l›¤›yla olufltu¤undan bahsedil-
mekte olup ‹nternet’ten doland›r›c›l›k, çocuk pornogra-
fisi gibi suçlar bilgisayar ve ortamlar› arac›l›¤›yla olufl-
maktad›r. Biliflim suçunun tesadüfen oluflmas›nda, bir
suçla ilgili verilerin tesadüfi olarak bilgisayarda bulun-
mas› fleklinde olup, uyuflturucu çetesinin bilgilerinin ya
da çocuk pornografisinin zanl›n›n bilgisayar›nda ele ge-
çirilmesi fleklindedir.
Biliflim suçlar›n›n türleri Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
suç teflkil edecek tüm suçlar› kapsayabilmekte veya bu
suçlara zemin haz›rlamaktad›r. Biliflim suçlar› türleri;
hakaret, küfür, kredi kart› yolsuzluklar›, sahte belge ba-
s›m›, bilgilerin çal›nmas› ve buna ba¤l› olarak devam
edebilecek suçlar› kapsamaktad›r.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda; bilgisayar suçlar› ve
hukuka ayk›r› hareketler özel olarak düzenlenmifl, ayr›-
ca ‹nternet arac›l›¤› ile telif haklar›na ayk›r› eylemler de
kapsanm›flt›r. Kanun’a göre, eserleri izinsiz olarak kul-
lanan, ço¤altan, iflleyen, bilgisayar programlar›n› koru-
yan ayg›tlar› geçersiz k›lan teknik araçlar› bulunduran,
da¤›tan ve bu tip eser ve programlar› ç›kar sa¤lamak
için yay›nlayanlar, yay›n durdurma, maddi ve manevi
tazminatlar›n yan›nda, hapis ve para cezas› ile cezalan-
d›r›laca¤› belirtilmektedir. 
Kanun, ‹nternet’teki içeriklerin her birinin ayr› olarak
eser sahipli¤i kapsam›nda bulundu¤unu ifade etmekte
olup bunlar›n mali ve manevi haklar›n›n oldu¤unu be-
lirtmektedir. Manevi haklar kapsam›nda; kiflinin r›zas›
ile yay›mlanmas›, isminin bulunmas›, r›zas› dâhilinde
içerikte de¤iflik yap›lmas› ve eserinin bütünlü¤ünün ko-
runmas› haklar› anlat›lmaktad›r. Mali haklar ise eserin
yay›mland›¤› biçim ya da dönüfltürüldü¤ü baflka bir bi-
çimde elde edilecek geliri ifade etmektedir.
Kiflilik haklar›, kiflilerin çeflitli gereksinim ve arzular›n›
gerçeklefltirebilecekleri s›n›rlar› belirleyerek f›rsat eflitli-
¤i sa¤layan haklard›r. ‹nsanlar, toplumsal olarak farkl›
yap›larda yaflam koflullar›na sahip olduklar›ndan, güçlü
ve zay›fl›klar› bulundu¤undan, kiflilik haklar› ile zay›f
yanlar, güçlülere karfl› hukuki olarak güvence alt›na
al›nm›fl bulunmaktad›r.
Kifli haklar›, maddi ve manevi haklar olarak ayr›lmakta-
d›r. Maddi kiflilik haklar›; bedensel ve mülkiyet hakla-
r›ndan oluflmaktad›r. Bedensel hak olarak kiflinin be-
densel bütünlü¤ü oldu¤unu ve buna yönelik kifliye ezi-

yet yap›lamayaca¤›, özgürlü¤üne ve güvenli¤ine doku-
nulmayaca¤› anlat›lmaktad›r. Mülkiyet haklar› ise ev,
arazi gibi gayrimenkul ve televizyon, elbise ve araba gi-
bi menkul mal varl›¤› haklar›m›z, ayr›ca geçim, para ve
mal varl›¤› sa¤layan ticari iflletmemiz, markam›z ve mes-
le¤imiz de hukuki koruma alt›ndad›r.
Manevi kiflilik haklar›, Anayasa’da; manevi varl›¤›n› ge-
lifltirme özgürlü¤ü, din ve vicdan özgürlü¤ü, haberlefl-
me özgürlü¤ü, özel yaflam›n gizlili¤i olarak ifade edil-
mektedir. Bu haklara yay›n araçlar›yla gelen sald›r›lar
ise ço¤unlukla isim, resim, onur ve sayg›nl›k ile özel
hayat›n gizlili¤ine karfl› yap›lmaktad›r. Kiflinin özel ya-
flam› da kamuya aç›k ve s›r alan› olarak ikiye ayr›lmak-
tad›r. Kamuya aç›k alandaki bilgiler, yay›n yoluyla ele
al›nabilirken, s›r alan› içindeki bilgilerin kamuya arz› ki-
flilik haklar›na sald›r›d›r.
5651 say›l› Kanun, “‹nternet ortam›nda yap›lan yay›nla-
r›n düzenlenmesi ve bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlar-
la mücadele edilmesi hakk›nda kanun” olup, içerik sa¤-
lay›c›, yer sa¤lay›c›, eriflim sa¤lay›c› ve toplu kullan›m
sa¤lay›c›lar›n yükümlülük ve sorumluluklar› ile ‹nternet
ortam›nda ifllenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriflim
sa¤lay›c›lar› üzerinden mücadeleye iliflkin kurallar› dü-
zenlemektedir.
5651 Say›l› kanunun 8. maddesi, eriflimi engelleme ko-
flullar›n› düzenlemekte olup içeri¤in belli baz› suçlar›
oluflturmas› durumunda sitelere eriflimin engellenece¤i
belirtilmektedir. 8. maddede belirtilen suçlar; Türk Ce-
za Kanunu’nda yer alan intihara yönlendirme, çocukla-
r›n cinsel istismar›, uyuflturucu veya uyar›c› madde kul-
lan›lmas›n› kolaylaflt›rma, sa¤l›k için tehlikeli madde te-
mini, müstehcenlik, fuhufl, kumar oynanmas› için yer
ve imkân sa¤lama ve 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹flle-
nen Suçlar Hakk›nda Kanun’da yer alan suçlard›r. Ayr›-
ca, futbol ve di¤er spor dallar›yla ilgili “müflterek bahis”
sitelerine ve ‹nternet üzerinden flans oyunlar› oynatan
web sitelerine de eriflimi engelleme uygulanmaktad›r.
‹nternet ve elektronik ortam›nda uyulmas› gereken ku-
rallar› tan›mlayan normlar ve kodlar k›saca biliflim eti¤i-
ni ifade eder. Bu norm ve kodlar›n temel amac› ‹nternet
ortam›ndaki kullan›c›lar›n minimum zarar ve maksi-
mum fayda ile elektronik ortam› kullanmas›n› güvence
alt›na almakt›r.
K›saca “Biliflim”, bilginin elektronik ortamda ifllenmesi
olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ba¤lamda Biliflim Eti¤i’ne,
biliflim alan›nda uyulmas› gereken yaz›l› ve yaz›l› olma-
yan kurallar diyebiliriz. Biliflim Eti¤i genel bir ifadeyle
tüm ‹nternet ve network a¤lar›n›n kullan›c›lar›n›n uy-
mas› gereken kurallar› kapsad›¤› gibi, bireylerin kiflisel
bilgisayarlar›n› kullan›rken dahi uymas› gereken kural-
lar› düzenler.

Özet


