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ÖNSÖZ

Ankara Barosu’nun etkinlikleri içersinde hiç kuşkusuz en kapsamlı olanı iki senede bir 
yapılan uluslararası nitelikteki Hukuk Kurultaylarıdır. Bu kitapta yer alan sunumları 
içeren Uluslararası Hukuk Kurultayı - 2008 Ankara Barosu’nun bugüne kadar yaptığı 
kurultayların beşincisi ve belki de en kapsamlı olanı. 

Artık bir Ankara Barosu geleneği haline gelen bu kurultayların yapılmasına, ilginçtir 
kendi yönetimleri zamanında bu kurultayları yapanlar kadar, Uluslararası Hukuk 
Kurultayı – 2008’e konuşmacı veya oturum yöneticisi olarak katılanlar da karşı. Karşı 
çıkanların kullandıkları yegane argüman, kurultay organizasyonunun maliyetlerinin 
fazlalığı. Oysa son iki kurultayın organizasyon maliyeti ilki hariç düzenlenen iki 
kurultayın maliyetinden çok daha fazla değil. 

Kaldı ki bu nitelikteki organizasyonların maliyetinden daha çok sağladıkları ulusal, 
toplumsal, hukuksal, kurumsal yarar ve katkı önemli. Bu yönden bakıldığında, 
Uluslararası Hukuk Kurultaylarının: Ankara Barosu’na prestij sağladığını, Türk 
Hukukuna olduğu kadar, uluslararası hukuka da katkı yaptığını, toplumsal bir 
sorumluluk projesi olarak hukuka aidiyet bilincinin toplumsal düzeyde yerleşmesinde 
etkin rol oynadığını,  ülkemizin ve ülkemiz hukukunun tanıtımına önemli ölçüde aracılık 
ettiğini, avukatıyla, yargıcıyla, savcısıyla, akademisyeniyle ülkemiz hukukçularının 
uluslararası alanda rekabet edebilecek donanıma ve yetkinliğe sahip bulunduğunu 
göstermesine olanak verdiğini söylemek pekala mümkün. 

Kurultayların geri beslemesi de esasen bütün bunların gerçek olduğunu ortaya koyuyor. 
Elinizdeki bu kitapta yer alan Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı – 2008’de 
sunulan tebliğleri, yapılan tartışmaları, kurultayın kapsamına aldığı biri diğerinden 
önemli ve ilginç konuları incelediğinizde, kurultaya konuşmacı olarak katılan yerli ve 
yabancıların kariyerlerini dikkate aldığınızda, kurultayın ne denli başarılı ve yararlı 
olduğunu eminim sizler de görecek ve kabul edeceksiniz. 

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı – 2008 adlı bu kitapçığın ülkemiz hukuk literatüründe 
önemli ve değerli bir yeri olacağına, içerdiği konuları itibariyle gereksinim duyanlara 
hizmet edeceğine olan inancımla, gerek kurultayın düzenlenmesinde, gerekse 
kitap haline getirilmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
Saygılarımla.

Av.V.Ahsen Coşar   
Ankara Barosu Başkanı
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1- KONU
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 08–11 Ocak 2008 tarihleri arasında “Uluslararası Katılımlı Hukuk 
Kurultayı” düzenlenmesine karar almıştır.

Kurultayın ana konuları şöyle belirlenmiştir:
XXI. Yüzyılın Başında Adalete İlişkin Temel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Bilişim ve Hukuk
Adaletin Işığında Hukuk
Ekonomi ve Hukuk

Ayrıca üç odada düzenlenecek çalıştaylarda (atölye çalışması)
Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı Drama 
Yöntemiyle İncelenmesi
Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat-Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
Avukatlık Mesleği Etiği
Küçüklere Yönelik Şiddet
Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)
konuları tartışılacak ve işlenecektir.

Yan çalışmalar olarak düzenlenecek olan “Karikatür Sergisi” ile Felsefe Kahvesi’nde adalet teması iş-
lenecektir.

2- KONULARIN SEÇİMİ
Ana başlıklar ile ilgili paralel toplantılar üç salonda yürütülecektir. Bu alt başlıkların konuları, konuş-
macıları ve toplantı yöneticileri Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir.

3- TOPLANTI TÜRLERİ
Hukuk Kurultayı’nda üç tür toplantı düzenlenecektir.
a) Panel (Açık Oturum)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenecek konularda yapılacak açık oturumda, konuşmacılara 20’şer da-
kikalık bir süre tanınacak; ayrıca toplantının gelişimine göre yönetici konuşmacılara katılımcıların 
görüşlerini ve sorularını irdelemek amacıyla on dakikalık ek süre tanınacaktır.
b) Bilimsel Sunuş (Bildiriler)
Düzenleme Kurulu’nca belirlenen konularda konuşmacılara hazırladıkları çalışmayı özetle sunmak 
için 15’er dakikalık süre tanınacaktır. Sürenin yeterliliğine göre toplantı yöneticisi görüşleri ve sorula-
rı yanıtlamak amacıyla 10 dakikayı aşmayacak biçimde ek süre tanıyabilecektir. Toplantıları Düzenle-
me Kurulu’nun belirlediği başkan yönetecek; konuşma sıraları toplantı öncesinde belirlenecektir.

Sunulacak bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış özgün çalışmalar 
olacaktır.
Bildirilerde, özet (abstract) bölümü yer alacaktır.
Özet (abstract) ile bildiri metinleri, kitap olarak yayımlanacaktır.
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4- ÇALIŞTAYLAR (ATÖLYE ÇALIŞMASI)
Hukuk Kurultayı süresince üç odada (küçük salon) çalıştaylar yapılacaktır.

a)Çalıştaylar 9–10–11 Ocak 2008 günlerinde yapılacaktır. Çalışmalar sabah 09:30–12:30; öğleden 
sonra 14:00–17:00 saatleri arasında üçer saatlik oturumlar olarak yapılacaktır.
b) Çalıştay konuları
-Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı Drama 
Yöntemiyle İncelenmesi
-Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları/ Edebiyat  Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet
-Bilişim ve Hukuk
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
-Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları
-Küçüklere Yönelik Şiddet
-Avukatlık Meslek Etiği
-Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar)
c)Çalıştayların organizasyonu her çalıştayın sorumlusu tarafından yürütülecektir. Çalıştay sorumlu-
ları konunun özelliğine göre farklı düzenleme yapmaya yetkilidir.
Çalıştayların konularına göre sorumlu kişiler şöylece belirlenmiştir:
ca)Hukukta Yaratıcı Drama: Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolü’nün Yaratıcı Drama 
Yöntemiyle İncelenmesi – Avukat Ayşen Merih Acar, Avukat Fahrettin Kayhan, Yrd. Doç. Dr. H. 
Ömer Adıgüzel (Proje Danışmanı)
cb)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat -Sinema-Basın Üçlemesinde Adalet - Yard. Doç. 
Dr. Tuğrul Katoğlu, Doç.Dr.Gülriz Uygur

cc)Bilişim ve Hukuk -Av. Özgür Eralp, Av. Çağatay Cengiz
cd) UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) – Avukat Özgür Eralp, Avukat Çağatay Cengiz
ce) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları – Avukat En-
der Dedeağaç
cf) Küçüklere Yönelik Şiddet – Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar
cg) Avukatlık Meslek Etiği – Prof. Dr. Harun Tepe, Doç. Dr. İsmail Demirdöğen
ch) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar) - Prof. Dr. İlhan Tekeli
d) Çalıştay sorumluları, yapılan çalışmanın sonuçlarına ilişkin bir raporu ve çalıştayda üretilen me-
tinleri yayımlamak üzere bir ay içinde Kurultay Düzenleme Kurulu’na tevdi edecektir.
e) Hukukta Yaratıcı Drama: Çalıştaya Çağdaş Drama Derneği drama kurslarında en az 24 saat drama 
çalışması yapmış hukukçular katılımcı olabilecektir. Katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır. Katılımcılar, 
Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir. Çalıştay üç gün ve toplam 
18 saat sürecektir.
f)Toplumdaki Farklı Adalet Anlayışları / Edebiyat - Sinema - Basın Üçlemesinde Adalet: Çalıştay-
da konuşmacılar, tartışmacılar ve izleyiciler olmak üzere üç grup yer alacaktır. Konuşmacıların ilgili 
alanlarda yer alanlar olmalarına ve tartışmacıların da bu alanlar üzerine çalışma yapan kişilerden oluş-
masına çalışılacaktır. 
g)Bilişim ve Hukuk: Çalıştay üç gün sürecektir. Ulusal Bilgi Güvenliği, e-polis, e-sağlık, ve yazılım 
sektörlerinde çalışan kişileri bir araya getirmeyi, mevcut sorunların irdelenmesini hedefleyen çalıştay 
herkesin katılımına açık olacaktır. Bu çalıştayda ayrıca haber ve hukuk siteleri gibi hukukçular tarafın-
dan internette sıklıkla ziyaret edilen sitelerle ilgili konu başlıkları da yer alacaktır.  
h) UYAP: Çalıştay üç gün sürecektir.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Ankara Baro-
su işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) tüm yönleriyle irdelenmeye 
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liye personeli ve avukatlar olup katılım herkese açık olacaktır.  
i) Medeni Yargılama Usulü Açısından Geciken Yargılamanın Nedenleri ve Sonuçları: Çalıştay altı 
saat sürecektir. Katılımcı sayısı 15 ile sınırlıdır. Katılımcılar değişik mesleklerden oluşacaktır. Katı-
lımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca belirlenecektir. Çalıştayda katı-
lımcılar onar dakikalık sunumlar yapacaklar; sonra konu ile ilgili tartışma yapılacaktır.
j) Küçüklere Yönelik Şiddet: Çalıştayda konuyla ilgili uzman konuşmacıların bildirileri yer alacaktır.
k) Avukatlık Meslek Etiği: Katılımcılar Çalıştay Sorumlusunun önerisi ile Düzenleme Kurulu’nca 
belirlenecektir.
l) Katılımcı Demokrasi ve Toplumsal Örgütlenme (Gönüllü Kuruluşlar): Çalıştay altı saat sürecek 
olup, 25 kişi katılacaktır. Katılımcıların çeşitli bilimsel alanlarda uzman kişiler ile gönüllü kuruluşlar 
ve basın alanında deneyimli kişiler arasından seçilmesi sağlanacaktır.

5-FELSEFE KAHVESİ
Yönlendiricilerin eşliğinde yapılacak olan Felsefe Kahvesi’nde Kurultay’ın temel konusu olan adalet 
üzerine söyleşi yapılacaktır. Katılım herkese açık olacaktır. 

6-KARİKATÜR SERGİSİ
Karikatür Vakfı tarafından düzenlenecek karikatür sergisi “Sanatçı Gözüyle Adalet” başlığını taşıya-
cak olup, Kurultay boyunca sergilenecektir.

7-POSTER SUNUMU
Kurultay’da ayrıca poster sunumu ile çeşitli konular işlenecektir. Şöyle ki;
a)Posterlerin genişliği 70 cm’yi, yüksekliği 100 cm’yi geçmemelidir.
b)Posterde, fazla yazı ve materyal bulunmamalıdır.
c)Poster başlığı; posterin adını, yazarları, çalıştıkları kurumları ve bulundukları şehri içermeli ve bu 
bölümde kullanılan harfler en az 35 mm yükseklikte olmalıdır.
d)Posterdeki yazı, tablo ve şekillerde kullanılacak harflerin boyutları en az 10 mm yükseklikte olma-
lıdır.
e)Poster; Giriş, Amaçlar, Tartışma, Sonuçlar şeklinde bölümlere ayrılmalıdır. Bu bölümlerin her biri 
sırasıyla numaralandırılmalı ve okuyuculara rehber olması için bu rakamlar en az 35 mm yükseklikte 
olmalıdır.
f)Giriş bölümü; çalışmayı ve niçin yapıldığını anlatmak için gerekli temel bilgileri içeren 3-5 kısa 
cümleden oluşmalı,
g)Amaç bölümünde; araştırılan sorular veya test edilen hipotez olabildiğinde kısa ve açık bir şekilde 
ifade edilmeli,
h)Tartışma ve Sonuç bölümleri kısa ve öz olmalı, kullanılan yazı fontları daha büyük olmalıdır. Çün-
kü, çoğu izleyici önce bu bölümü okumakta ve posterin diğer bölümlerini okuyup okumama kararını 
bu bölüme göre vermektedir.
i) Posteri izlemeye gelenlere, posterin yazılı bir örneği verilebilir.

8- DİL
Kurultay dili Türkçe ve İngilizcedir. Toplantılar süresince eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

9- KURULTAY KİTABI
Kurultay çalışmaları ve yapılan sunuşlar Ankara Barosu’nca yayımlanacaktır.
Basılı belgelerde isimler soyadı alfabetik sırasına göre yazılmaktadır.
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BİLİŞİM VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“İNTERNET SİTELERİNİN FİLTRELENDİRİLMESİ”

Oturum Başkanı: OSMAN NİHAT ŞEN (Telekomünikasyon Kurumu İnternet 
Dairesi Başkanı)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- İki yılda bir yapılan ve artık geleneksel hale gelen “Ankara Barosu Uluslararası 
Hukuk Kurultayı-2008”e hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmanın mutluluğu içinde yapılan açış 
konuşmalarıyla başlayan kongrede; 9, 10, 11 Ocak tarihlerinde, içinde bulunduğumuz Eralp 
Özgen Salonu’nda “Bilişim ve Hukuk”, Hamide Topçuoğlu Salonu’nda “Adaletin Işığında Hukuk” 
ve Teoman Evren Salonu’nda “Ekonomi ve Hukuk” temalı oturumlar düzenlenecektir. 

İlk oturumumuzun başlığı “İnternet Sitelerinin Filtrelendirilmesi” olacaktır. Oturum 
başkanımız Telekomünikasyon Kurumu İnternet Dairesi Başkanı Osman Nihat Şen ve 
konuşmacılarımız; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Kürşat Kayral, Ghent 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bertel de Groote ve TurkInternet.com’dan Füsun 
Sarp Nebil’dir. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Günaydın herkese, herkesi saygıyla 
selamlıyoruz, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Ankara Barosu’na bu kapsamlı 
kurultay düzenlemesinden ötürü şahsen takdirlerimi ve teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. 
Ayrıca program düzenleme kurulundaki arkadaşların da ekstra bir teşekkürü hak ettiklerini 
düşünüyorum. 

Türkiye için güncel, aynı zamanda Türkiye’deki bilişim hukuku kapsamında yeni olan “İnternet 
Filtrelendirilmesi” gibi bir konunun sabahın ilk oturumu olması sevindirici bir durum. 

Konuşmacılarımız 20’şer dakika sunum yapacaklar ve sunumlardan sonra da soru-cevap 
için bir miktar sürenin kalacağını düşünüyoruz. Rahatsızlığından ve uçak probleminden dolayı 
Belçika’dan gelen misafirimizi ilk konuşmacı olarak arz ediyoruz, buyurun. 

Prof. Dr. BERTEL DE GROOTE- (Ghent  Üniversitesi/Belçika)- Teşekkür ederim.

Bu metin, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda (Ankara, 8-11 Ocak 2008) 
yapılan sunumun yazılı ve genişletilmiş nüshasıdır. Metin, yazarın 24 Ocak 2003’te Ghent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sunduğu doktora tezinden ilham almıştır.

Metnin dayandığı kaynaklar esas olarak şunlardır: B. De Groote: Onrechtmatige daad 
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en İnternet. Analyse van artikel 5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, 666 p.1,  B. De 
Groote: “Onrechtmatige daad en İnternet: de bevoegdheidsbepaling voor verbintenissen uit 
onrechtmatige daad op de tocht?”, Nieuw Juridisch Weekblad 2005, p.902-915. Gerekli oldukça, 
bu çalışmaya ilham veren her iki ana kaynağın da içeriği kullanılmıştır.

1. Giriş örneği

Komşularınızın size iftira etmelerini muhtemelen hoş karşılamazsınız, az da olsa kırılırsınız. 
Spor kulübünüzün dergisinde haksız yere kanatta yer aldığınızdaysa ortaya çıkan hakaret az da 
olsa daha farklı bir boyuttadır. Tüm bu karalayıcı konuşmalar bir İnternet sitesinde yer aldığında 
potansiyel olarak tamamıyla başka bir boyuta bürünür. İnternet sayesinde bunlara gece gündüz 
tüm dünyadan erişilebilir.

 Avustralyalı bir iş adamı olan Joseph Gutnick işte bu son durumu yaşamıştı. Bu kişinin 
yaşadıkları, Avustralya Yüksek Mahkemesi’nin 10 Aralık 2002’de ilginç bir karara imza atmasına 
sebep oldu2. Gutnick, Amerikalı editör Dow Jones’un “Barron’s” adlı ekonomi dergisinin 
çevrimiçi nüshasındaki bir haberde hakarete uğradığını düşünüyordu. Bu haberde Gutnick, 
kara para aklama eylemleriyle birlikte anılıyordu.

Gutnick tazminat talep ediyor ve Dow Jones’u dava etmek istiyordu. Peki, bu davayı nerede 
açacaktı?

Somut koşullar altında, Dow Jones’un yaşadığı ABD’deki bir mahkemeye mi başvurmalı yoksa 
Avustralya’ya gidip davalı aleyhine Gutnick’in kendi iskân mahallindeki bir mahkemede dava 
açması mümkün mü;  ya bu web sitesinin erişilebildiği tüm diğer yerler ne olacak?

Bu basit örnek, bu bağlamda uluslararası yargıyı ilgilendiren birkaç sorunun tartışılmasına 
imkân verir.  

2. Giriş

Bu sorulara ihtimal dahilinde olası cevaplar bulmaya çalışmak akademik bir eğlence değildir. 
Elektronik ticaretin aldatmacası içinde sessizce geçmiş olsa da, İnternetin sosyo-ekonomik 
etkisi azalmamıştır.

1  Bu çalışmanın ilgililendiği konularla ilgili bibliyografik bir genel bakış 295. sayfada bulunabilir. 

2  Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick [2002] HCA 56 (10 Aralık 2002), overweging 17, http://www.austlii.edu.au/cases/cth/high_ct/2002/56.html 
(20-12-2002).

Avusturalya Yüksek Mahkemesi’nin bu kararıyla ilgili daha fazla açıklama için: Bertel De Groote, “Europese bevoegdheidsregeling en informatietechnolo-
gie. Uitdagingen voor de elektronische handel”, DCCR 2003, 5-8; Bertel de Groote. m.m.v. Jean-François Derroitte, “L’Internet et le droit interna-
tional privé: un mariage boiteux? - Á propos des affaires Yahoo! et Gutnick”, RDTI 2003, afl. 16, 61- 82, Lex Electronica 2004, sayı. 9, afl. 1, http://www.
lex-electronica.org/articles/v9-1/degrotte.htm (04-05-2004) ayrıca http://www.droittechnologie.org (04-05-2004).

Bu konuyla ilgili olarak ayrıca bknz: F. Kuitenbrouwer, “Uitspraak over forumkeuze en Internet”, Computerrecht 2003, 97; A.A.H. Van Hoek, “Austra-
lia’s High Court uphold local (private law) jurisdiction in case of defamation over the Internet [Avusturalya Yüksek Mahkemesi Internet üzerinde hakaret 
konulu davada yerel (özel hukuk) yargının tarafını tuttu]”, International Enforcement Law Reporter  [Uluslar arası İcra Hukuku Raportörü] 2003, 167-170.

Bu kararla ilgili görüşler için bknz: Bertel De Groote, Hoe diep is het water tussen het Internet en het IPR (01-05-2003), syf. 5 ,http://docent.hogent.
be/~bgro479/Documentatie_Bestanden/Teksten/Andere_teksten/BDG_GUTNICK01.pdf (01-07-2004) en Bertel De Groote, Internet en inter-
nationaal privaatrecht: Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick biedt discussiestof (01-05-2003), syf. 5, http://docent.hogent.be/~bgro479/Documenta-
tie_Bestanden/Teksten/Andere_teksten/BDG_GUTNICK02.pdf (01-07-2004).
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Dolayısıyla, network komplekslerinin sosyal anlamlarının daha derinden araştırılması bir 
gerekliliktir. 

Hukukçular, bazı durumlarda toplum için devrimsel olan değiştirici tekniğin ve yasal düzenin 
sebep olduğu zorlukları tam anlamıyla görmekten geri kalamazlar. Ancak yaklaşım, yavaş ve 
adım adım ilerlemelidir. Bu alandaki çalışmalar öncelikle genel bir yaklaşım sağlamalıdır.

İnternetin gelişimini uluslararası özel hukuk bağlamında değerlendiren bu çalışma olsa olsa 
küçük bir adım olabilir. Yasal sorunları, hatta uluslararası özel hukuk konularını ya da İnternet 
akınını tam olarak kapsayabilmek için hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol vardır. Uluslararası 
özel hukuktaki “sözleşmeyle ilgili” sorunların (özellikle tüketici sözleşmesiyle ilgili konular) 
aksine, daha az araştırılan uluslar ötesi bağlamda sözleşme dışı sorumluluklar konusu ile 
ilgilenilmektedir. Daha açık olmak gerekirse, İnternet bağlamında bir sorumluluk davasını, bu 
davayı farklı devletlerle ilişkilendiren unsurları da göz önüne almak suretiyle hangi devletin 
yargıcının (hangi yargıcın) görüşmeye muktedir olduğu konusu ele alınmaktadır. Hangi 
mahkemenin “yargılayabilir” olduğunu belirlemede kullanılacak kuralları ortaya koymak 
açısından bu çalışmada geliştirilecek olan unsur ilişkisi, İnternet davalarıyla sınırlı olmadığı 
gibi yargının değerlendirmesinin benzer zorluklar yaşayacağı diğer uluslar ötesi haksız fiil 
eylemlerinin değerlendirilmesinde de kullanılabilir. 

3. Sınırlama

Tüm bunlar, uluslararası özel hukuk uygulayıcılarının da İnternet’i bir zorluk olarak görmeleri 
gerektiğini ortaya koymaktadır.

Uluslararası özel hukuk, hukukun çeşitli devletlerde “irtibat noktaları” olan durumlarıyla 
ilgilenen dalıdır. Örneğimizde, Gutnick’in ikametgâhı Avustralya iken, Dow Jones’un merkez 
bürosu ABD’deydi. Her devlet kendi uluslararası özel hukukuna göre bu irtibat noktalarının 
önemini ayrı ayrı belirleyebilir. Böylece hangi yasal düzenin sınırötesi bir sorunla ilgilenebileceği 
öngörülebilir. Davayı kendi bölgesine getiren devlet, mahkemelerine dava hakkında karar 
vermesini söyleyerek ya da kendi “maddi hukukunu” davaya uygulanması için atayarak ve 
tartışmanın hangi yasal çerçevede çözüleceğine atıfta bulunarak egemenliğini kullanabilir.

İnternet sınırötesi eylemler için sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuç olarak İnternet, uluslararası 
özel hukuk için seçilmiş bir deneysel alandır.

Günümüzde hukukçular, anlaşmalarla (özellikle tüketici anlaşmalarıyla) ilgili uluslararası 
özel hukuk sorunlarına uygun olan özel ilgiyi göstermektedir. Zorlukların sosyal ve hukuki 
önemi bu seçimi haklı çıkarmaktadır.

Ancak bu çalışmada sözleşme dışı sorumluluk konuları tartışılmaktadır. Halihazırda İnterneti 
tanıyanlar, İnternet ticaretinin her zaman helal (kosher) olmayabileceğini bilir. Aşağıdaki örnek 
bu duruma ışık tutmaktadır. Örneğin, IFPI Belçika, Belçika müzik üreticilerinin temsilcisi, telif 
hakkı mevzuatına uyduklarından şüphe ettiği için MP3 sitelerine güvenmemektedir. Buna ek 
olarak İnternette, “gerçek” dünyada olduğu gibi, dürüst ticaret uygulamalarına, etiket haklarına 



18

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

ya da bireysel haklara her zaman saygı gösterildiği söylenemez.

Bizler özellikle, daha önce bahsedilen haksız fiillerle ilgili davaları değerlendirme yeterliliği 
konusuyla ilgileniyoruz.  Çalışma bir yargı sorununu, “yargısal” bakış açısıyla, davayı 
görüşecek mahkemenin belirlenmesi için gerekli olan kriterleri tespit ederek ve böylece kendi 
mahkemelerinden birine bu davayı görüşme hakkı vererek egemenliği kullanma hakkını 
elde edecek ve davanın ait olduğu bölgenin (bölge sınırlaması) ait olduğu ülkeyi belirleyerek 
incelemiştir. Daha önce bahsedilen örnek düşünülürse, Gutnick’in nerede Dow Jones’dan 
gördüğü zarar için tazminat talep edeceği ve ona dava açacağı sorusu cevaplanabilir. 

4. Gerekçelendirme

İlgilenilen konu çalışmayı, sadece teknik bir detayla, yargıyla ilgili yöntemsel bir olayla 
sınırlamaz. Bu sorunun incelenmesi, tartışma konusunun derinlemesine incelenmesinin 
önündeki bir engelle uğraşmaktan ibaret değildir 

“Yargısal” yargı sorunu, devletlerin sınır ötesi insan ticaretinin düzenlenmesindeki karşılıklı 
iddialarını ve söz konusu işlemde yer alan tarafların çıkarlarını nasıl dengeledikleri konusunu 
kapsamaktadır. 

Bu tam olarak ne anlama gelmektedir?

Varsayımsal olarak yargı geniş bir açıdan bakıldığında mağdur dostudur. Yani, Gutnick 
oturduğu yerden dava açabilir. Ancak diğer taraftan, yargının geniş kapsamlı bir uygulaması 
girişimi engelleyebilir. Bu, bizim örneğimiz açısından, Dow Jones için İnternetin yayınlama için 
daha az açık bir ortam olacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca, yargı kararlarını ortaya koyarken 
çok cömert olmak, ülkeler arasında birbiriyle çatışan iddialara sebep olabilir.

Bir mahkemenin bir davayı görüşmesi için gerekli olan yargının uygulanmasında tutumlu olan 
devletler, diğer taraftan mağdurun başlangıç noktasını engelleyebilirler. Mağdur muhtemelen 
zanlıyı, zanlının iskân mahallindeki mahkemede dava etmek zorundadır ve dolayısıyla ona 
savunmasını “evde” hazırlama imkânı tanımaktadır. 

İnternetin gelişimi bu sorunların önemine vurgu yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
İnternet, uluslararası özel hukukun kabusu olarak görülebilir.

Kişi, bu ortamın hükümetin parmaklarından kayıp gittiğini söyleyebilir. Ancak diğer 
yandan, kişi İnternetin hükümetlere İnternette olup bitenleri güçlü bir şekilde idare etmek 
imkânı bahşettiğini, bu yüzden de vatandaşların girişimlerini olumsuz yönde etkilediğini iddia 
edebilir. 

Belirtilen konular, Avrupa Adalet Divanı medeni ve ticari konularda yargı, tanıma, uygulama, 
karar verme üzerine 44/2001 sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli Konsey Kararının (AK) (Resmi 
Gazete L 012, 16/01/2001, syf. 1-23), (bu karar bundan böyle 44/2001 sayılı Karar olarak 
anılacaktır) 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası ve yargı konusuyla ilgili Kuzey Amerika yaklaşımı 
vasıtasıyla geliştirilmiştir. 
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Her iki yaklaşım da birbirinden oldukça farklıdır. 44/2001 sayılı Kararın 5. Maddesinin 3. 
Fıkrası durumu, uluslararası yargıyla ilgili bir Avrupa yasası ve klasik bir yeterlik/yargı hükmü 
olduğu halde düzenlemektedir. Çeşitli Avrupa devletlerinin (“yargısal”) yargılarının örf ve adet 
hukukunun gözden geçirilmesi, yeterlik sorununun özünü ortaya çıkarmak zorunda değildir.

5. Avrupa Birliği

İnceleme iki boyutludur. Çalışma öncelikle Avrupa Birliği hukukuna değinmektedir. İkinci 
olarak Amerikan hukuku incelenmektedir.

A. Adalet Divanı

44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesinin 3. Fıkrası’nda Avrupa, zarar verici eylemin vuku 
bulduğu ya da bulacağı yeri3 seçer. Bu, uluslararası ya da iç-bölgesel yargının atanması 
belirleyen bir faktördür. İkinci durumda, belli bir devlette bulunan mahkemeler uluslarası bir 
bakış açısıyla yargı tasarrufunda bulunurlar. Eş mahkeme, davalının yaşadığı4 üye ülkede işlemin 
gerçekleştirilmesi imkânını sunar.

5. Maddenin 3. Fıkrasının üslubu açık ve basittir. Ancak kararın sınırlarının her zaman için 
net olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, birtakım önyargılı karara (bekletici mesele?) yanıt 
veren Avrupa Adalet Divanı, kararda ve ondan önce gelen antlaşmada5 belirtilen hükümleri 
yorumlamıştır. Bunun sonucunda da birtakım önemli kararlar ortaya konmuştur. Bu kararlarda 
Avrupa Adalet Divanı, “zarar verici eylemin vuku bulduğu yer” kavramının kapsamını 
sınırlandırmıştır. 

Yorumlayıcı kararlarında Mahkeme, zarar verici olayın vuku bulduğu yerin, tartışma ve 
bu tartışmayı görüşen mahkeme arasında dar bir bağı temin etmesi gerektiğini iddia eden 
temel varsayımdan başlamaktadır. 

Bu dar bağın somutlaştırılması bağlamında üç karar göze çarpmaktadır:

•	 1976 yılında Adalet Divanı ‘Bier’ kararını almıştır6. Bu karar, sınır ötesi çevre kirliliği 
konusunda yaşanan bir tartışma sonucunda ortaya konmuştur. Tartışmaya sebep olan eylem, 
boşaltım, Fransa’da gerçekleşmişken, bunun sonucunda Hollanda, Meuse kıyılarındaki bitkiler 
(ekinler) zarar görmüştür. 

Divan, zararın tazmininin hem eyleme (zarara sebep olan eylem ve neticesinde zarar oluşan 
eylem) sebep olan ülkede, hem de zararın vuku bulduğu ülkede gerçekleştirilebileceğine karar 

3  44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası (Madde 2 ile birlikte okunduğunda) şöyledir: “Bir Üye Ülke’de yaşan kişi, diğer bir Üye Ülke’de dava 
edilebilir:

…
3. haksız fiil, suç ya da şibih cürüm konularında, zarar verici eylemin vuku bulduğu ya da vuku bulabileceği yerdeki mahkemelerde…”
4  Diğerinin tasarrufta bulunacağı “genel” yargı 44/2001 sayılı Karar’ın 2. Maddesi’ne dayanır.
5  27 Eylül 1968’de Üye Devletler “Brüksel Yargı ve Medeni ve Ticari Konularda Yargının Uygulanması Sözleşmesi’ni” imzalamışlardır. Bu sözleşme, 

sözleşmeye katılan Yeni Üye Ülkelerin Katılımı Sözleşmeleriyle değişikliğe uğramıştır.
44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nın incelenmesi, Lugano Sözleşmesi’nin 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası için de yararlıdır; burada da zararlı olay 

kavramı yer almaktadır.
16 Eylül 1988 tarihinde Üye devletler ve EFTA devletleri, “Lugano Yargı ve Medeni ve Ticari Konularda Yargının Uygulanması Sözleşmesi’ni” 

imzalamışlardır. Bu sözleşme, 1968 Brüksel Sözleşmesi’ne paralel bir sözleşmedir. 
6  H.v.J. C 21/76 (Handelskwekerij G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace SA), 30 Kasım 1976, Jur. H.v.J. 1976, I, 1735.
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vermiştir. Mağdur seçimini yapacaktır. Bu durum, her iki unsurun da başka bir ülkede vuku 
bulduğu durumlarda esas olarak uygundur; bu duruma Almanca’da “Distanzdelikt” denir.

•	 1995’te Divan bu içtihadı ‘Shevill’ kararıyla7 hem onaylamış, hem de sınırlamıştır. 
Kararın temelinde, Fransa’da yayınlanan bir dergi olan France Soir’la ilgili bir tartışma 
yatmaktadır. Bu dergide hakaret edici olduğu söylenen bir hikaye yer almaktadır. 

Onay hükmün, Divanın mağdurun, zarar verici eylemin yerini ve eylemin vuku bulduğu yeri 
seçmesine izin verdiği kısmındadır. 

Diğer yandan sınırlama ise zarar verici eylemin ya da uygulamanın mahkemesinin zararın 
bütünü için bir karar verebilmesi; aksine zararın vuku bulduğu yerin mahkemesinin sadece 
bu “yerel” zarar konusunda yetkili olmasıdır. Bu durum, zarar bu davada olduğu gibi birkaç 
devlette vuku bulduğunda önemsiz olmamaktadır. Almanca’da geçen “Zersplitterung” kavramı 
bu durumu açıklamaktadır.

•	 Son olarak, Divan 1995’te ‘Marinari’ kararını vermiştir. 44/2001 sayılı Kararın 5. 
Maddesi’nin 3. Fıkrasının değerlendirilmesi sonucunda “zarar verici olay” kavramının, sadece 
doğrudan zararın vuku bulduğu yer için geçerli olduğu, zararın fark edildiği ya da hissedildiği 
yer için geçerli olmadığı kararına varmıştır8. 

İnternet başlangıç noktası olarak alındığında, daha geniş bir bağlamda da olsa, bu çalışma, 
Avrupa Adalet Divanının alıntılanan içtihatlarını değerlendirmektedir. Bu değerlendirme, 
Avrupa Adalet Divanı tarafından 44/2001 sayılı Kararın 5. Maddesinin 3. Fıkrasının 
değerlendirilmesi için belirlenen prensiplerin uyumlu bir şekilde uygunlanmasının, yargının 
“iyi” (“tavsiye edilebilir”) bir şekilde uygulanmasının teminatı olup olmadığı konusuyla ilgili 
bazı düşüncelere yol açmalıdır.

B. Kriterler 

Bu bağlamda en büyük zorluk, yargının niteliksel uygulamalarının karşılaması gereken 
kriterlerin belirlenmesidir. 

5. Madde’nin yorumlanmasında Adalet Divanı, tartışma ve tartışmayı görüşen mahkeme 
arasındaki dar bağı başlangıç noktası olarak alır. İçtihada daha geniş bir açıdan bakanlar Divan’ın 
bu bağlamda çıkarları ölçtüğü sonucuna varacaklardır. 

Uluslararası yargının tahsisi için çıkarların değerlendirilmesinin çok önemli bir unsur olması 
gerektiği bulgusu, hem uluslararası kamu hukuku yaklaşımı, hem de uluslararası yargı sorununun 
insan hukuku yaklaşımı ile aynı doğrultudadır. Her iki hukuk dalı da devletin egemenliğini 
kullanmasının (ve bunu gerçekleştirdiği bölgenin) sınırlandırılmasını uygun bulmaktadır. 

Uluslararası kamu hukuku yaklaşımı uluslararası yargının tahsisinin, egemenlik kullanımının 
7  H.v.J. C 68/93 (F. Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd./Presse Alliance SA), 7 maart 1995, Jur. H.v.J. 1995, I, 

1473.
İncelemenin tamamı için: B. de Groote, “Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van madde 5 

fıkra 3 EEX-Verdrag. Bespreking van madde 5 fıkra 3 EEX-Verdrag naar aanleiding van H.v.J. nr. C 68/93, 7 maart 1995 (F. Shevill, Ixora Trading Inc., 
Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd./Presse Alliance SA)”, TPR 1996, 735-825.

8  H.v.J. C-364/93 (A. Marinari/Lloyd’s Bank plc, Zubaidi Trading Comapny), 19 eylül 1995, Jur. H.v.J. 1995, I, 2719.
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yayılmasının, sınırlı olduğu görüşündedir.

İnsan hukuku yaklaşımı uluslararası yargının tahsisinin, davacıya davasını sunma ve 
geliştirmede yeterli imkânı sunması, bir yandan da davalıya savunmasını yapması için yeterli 
şansı temin etmesi gerektiği görüşündedir.

Anılan bu son iki açı, yargının gerçekleştirilmesi için somut bir yol göstermede 
bulunmamaktadır. Diğer yandan, Adalet Divanının içtihatları gibi, bunlar da yargı uygulamasının 
kabul edilebilirliğini değerlendirmede göz önüne alınan “irtibat noktasının” “ağırlığının” 
tarafların ve tartışmada yer alan devletlerin çıkarları arasında oluşacak dengeyi temin ettiği 
sonucuna varmaktadır.

C. Özel Sorunlar

İnternetin ve İnternette işlenen haksız fiillerin özel nitelikleri, “yargısal” yargının iki belirli 
sorununu bahsi geçen kriterler vasıtasıyla yargının “en üst düzeyde” gerçekleştirilmesi için 
değerlendirilmesini gerektirir.

•	 Öncelikle cevaplanması gereken soru, devletlerin mahkemelerinin uluslararası 
yargılarını geniş olarak mı, yoksa sınırlı olarak mı ele alacaklarıdır.

Bu soruya verilecek cevap, ihtiyaç duyulan “irtibat noktasının” ağırlığını belirleyecektir.

İnternet bağlamında sıklıkla yargının küresel olarak gerçekleştirilmesinden bahsedilir. Bu 
çalışmada verilen ilk örnek göz önüne alındığında, Gutnick’in Dow Jones’a, hakaret edici olduğu 
iddia edilen çevrim-içi dergiye İnternet yoluyla erişilebilen her yerden dava açabilmesi gerekir.

•	 İkinci olarak cevaplanması gereken soru, uluslararası yargı tasarrufunda bulunan bir 
mahkemenin 44/2001 sayılı Kararın 5. Maddesinin 3. fıkrası temelinde sadece yerel zarar 
için mi yoksa zararın tamamı için mi bir karar verebileceğidir. Bu sorunun, gerçekleşen yargı 
kapsamıyla ilgili olduğu iddia edilebilir. 

Giriş örneği göz önüne alındığında Gutnick adlı işadamının özellikle Avustralya’da bir ünü 
vardır. Yukarıda bahsedilen sınırlama muhtemelen onun için sorun olmayacaktır. Aktarılan 
soru mağdurun uluslararası alanda bir ünü olduğunda önem kazanmaktadır. Sonuç olarak 
zararın paralel olarak farklı devletlerde vuku bulduğu iddia edilebilir.

1. Küresel Yargı

Üç gözlem vasıtasıyla bu çalışma öncelikle yargının gerçekleştirilmesinin sözde 
küresel niteliğinin (özellikle İnternette işlenen haksız fiiller bağlamında) sorunlarını 
değerlendirmektedir.
•	 Öncelikle sorunun somut önemi artmaktadır çünkü İnternetin incelenmesi, zarar 

verici eylem/işlemle bağlantısı açısından eleştirel olmaya zorlar. önemli olabilir. Bu yorum 
gerçekten yerindedir çünkü Avrupa Adalet Divanı zarar, zarar verici eylemin gerçekleştirildiği 
ülkede vuku bulsa da bulmasa da eş mahkemenin zararın tamamını değerlendirmesine imkân 
verir. 
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Zarar verici eylemin yeri konusunda sessiz kalma ihtiyacı, zararın tamamıyla ilgilenmekte 
olsa bile yargı uygulamasının gerekçelendirilmesi için mahkemede yeterince güçlü bir 
bağlayıcılığı temsil eden bir “yargı faktörü” olarak, hatta daha da özele inilirse bir “bağlayıcı 
faktör” olarak somut “bağlayıcı unsurların” incelenmesinden kaynaklanabilir; “zararlı eylem” 
kavramı İnternette işlenen haksız fiiller bağlamında görülebilir.  “Eylemin” temsil ettiği ilişkinin 
somut ağırlığı şüphelidir, zira ortamın nitelikleri zararlı eylemin konumlandırılmasını şüpheli 
hale getirmekle kalmaz, ayrıca bunu geçici ve tesadüfi kılar.

Örneği bırakıp çalışmanın giriş kısmına dönersek, (uluslararası) yargı tasarrufunda 
bulunacak olan mahkemenin belirlenmesi için Dow Jones’un ABD’deki makinelerinin 
konumlandırılmasının önemiyle ilgili şüpheler muhtemelen açıktır.

•	 İkinci olarak zararın konumlandırılması, eğer zarar bilgiden kaynaklanmışsa daha özel 
bir ilgi gerektirir. Yine örneğimize atıfta bulunabiliriz: Dow Jones Gutnick’e fiziksel bir zarar 
vermiş olsaydı, zararı konumlandırmak şu anki duruma göre belki de daha kolay olurdu; zira 
burada ünü tehdit eden, hakaret edici bilgidir.

Sonuç olarak, İnternet erişiminin zararın varlığıyla birlikte benimsenmesi tehlikesi söz 
konusudur. Burada, zararın yeri konusunda bozulmamış bir “bağ” küresel yargıya yol açma 
tehdidindedir.  

Bu bağlamda iki görüşü ifade etmek gerekmektedir:

i) “Zararın” yorumlanması için yeterli özerkliğin verilmesi ve kavramla onun 
konumlandırılmasının özellikle İnterneti niteleyen ve onun kullanımıyla ilişkili olan bağlayıcı 
unsurlardan ayrılması yargının  küresel doğasıyla ilgili sorunlara daha az sorunlu olan bir diğer 
boyut getirir.

Burada ortamın gücü ve İnternette olanların potansiyel (bölgesel) kapsamı karşısında 
gözlerin kamaşmaması önemlidir. Sohbet kanalları vasıtasıyla İnternet kullanıcıları dünya 
çapında bir iletişim içerisine girebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki iletişim için bu sayısal 
sohbet kanallarını kullananlar sadece çocukluklarından beri birbirlerini tanıyan genç insanlar 
değildir. Burada akla hemen girişte verilen örnek  (sol ve sağındaki komşularının yanlış bir 
şekilde iftira attığı kişi) gelmektedir. 

ii) Son olarak, İnternet yoluyla dağıtılan bilginin coğrafi kapsamının “izlenmesi” ve 
“sınırlanması” konusunda var olan teknik imkânlar belirgin bir şekilde artmaktadır, diğer 
yandan bunların fiyatı, kullanıcı dostu niteliklerindeki ve İnternetin hızındaki olumsuzluklar 
muhtemelen gelecekte daha da azalacaktır. Dolayısıyla İnternet kullanıcılarının (içerik 
sağlayıcılarının)  sınırlama için bu teknik araçlara daha çok başvuracaklarını beklemek akla 
yatkındır.

•	 Üçüncü olarak, yargının küresel olarak gerçekleştirilmesinin sözde tehlikesinin, hukuk 
teorisi mekanizmalarının düzeltilmelerinin gelişmesine yol açtığı görülmektedir. Bunlar, 
bahsedilen tehlikeyi karşılamalıdır. Örneğin, yetkili mahkemenin belirlenmesi için İnternette 
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yer alan bilginin varış yerinin dikkate alınması tavsiye edilmiştir. Burada varış yeri, tartışılan 
websitesinin dil ya da içeriğinin niteliği gibi unsurları vasıtasıyla ortaya konulmaktadır.

Örneğin, İnternette, bilginin engellenmesi için tartışmalı içeriğin varış yerinin düzeltme 
kriteri olarak kullanılması, varacağı devlet için tam olarak meşru olan bilginin bir başka devlette 
soruna sebep olabileceği için İnternetten çekilmesine yol açabilir. Bu sorun, Amerikan halkına 
yönelik olan, ama açık artırmanın yasak olduğu Fransa’dan da erişilebilen nazi hatıraları9 konulu 
bir çevrim-içi açık artırmada Fransız Yahoo içtihadında yaşanmıştır.

Genel kural olarak hiçbir düzeltme mekanizması yeterli değildir. Bunlar esas olarak, ilgili 
ülkede meşru olan yasal eylemle ilgili yargının uygulanmasını engelleme tehlikesini taşırlar. Bu, 
bir ülkenin mahkemelerine yargıyı uygulama imkânı vermek için kendi bölgesindeki vakalar 
için daha geniş bir temel kullanması kadar uygunsuz bir durumdur.

2. Yeterliğin kapsamı

Yargının küresel niteliğiyle ilgili olduğu iddia edilen sorundan ayrı olarak ele alınması gereken 
diğer bir mevzu da gerçekleştirilen yargının kapsamı sorunudur. ‘Shevill’ içtihadı, zararın vuku 
bulduğu yerdeki mahkemenin sadece “ulusal”, özellikle “yerel” zarar için talepte bulunmasını 
mümkün kılar.

İnternet kullanımı sadece coğrafi olarak dağılmış zarara yol açmaz. Giriş örneğini göz önüne 
alarak, mağdurun (Gutnick’in) dünya çapında bir ünü olduğunu varsayın. Ya da Pepsi’nin rakip 
Cola devinin websitesinde karalandığını düşünün.

Bu soru nedeniyle Shevill’de niyetlenilen sınırlamanın onayı hak edip etmediği büyük bir 
öneme sahiptir.

Bu soruya verilecek cevap,  tartışmadaki tarafların dengeye ulaşmaları için zorunludur. 

Sınırlama, suçlunun/hatalının kartlarında oynayabilir. Prosedürün parçalanması, 44/2001 
sayılı Kararın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrasının mağdur için çekiciliğini azaltır.

Diğer taraftan zararın dağıtılması, ne kadar önemsiz olursa olsun vuku bulan zarardan 
mağdurun taraf olan her devlette tam olarak kurtulmakta özgür olduğu anlamına gelmemektedir. 

9  TGI Paris 22 mei 2000 (Association “Union des Etudiants Juifs de France”, la “Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme”/Yahoo! Inc. et Yahoo France), 
verkrijgbaar op de website van Juriscom.net via http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis200000522.htm (21-11-2000).

De beslissing van 22 mei 2000 kan, zoals de in dezelfde zaak gevelde beslissingen van 11 augustus en 20 november 2000, eveneens worden gevonden in 
J.T. 2001, 421 e.v.; voor de beslissing van 20 november zie ook Rev. Lamy dr. aff. 2000, afl. 31, n° 1979, noot L. COSTES. De beslissingen zijn er op de 
pagina’s 425-429 voorzien van een commentaar van G. STUER en Y. DEKETELAERE. 

Yahoo-davasının değerlendirmesi için, bknz: A. COUSIN, A. BENSOUSSAN, “Les règles de droit international privé et la responsabilité délictuelle sur 
Internet”, Gaz. Pal. 19-04-2001, afl. 105, 34-36; P. DE MEIJ, “Grensoverschrijdende uitingen op het Internet. Enige opmerkingen naar aanleiding 
van de zaak LICRA e.a./Yahoo”, in X. (ed.), Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de meij, Amsterdam, Otto Cramwinckel 
uitgeverij, 2003, 217-241; C. FABRE, “Y-a-t-il une morale dans l’affaire Yahoo?”, Expertises des systèmes d’information 2001, afl. 246, 107-112 ; S. LILTI, 
“Pas de priorité absolue pour la liberté d’expression: Analyse des jurisprudences Réseau Voltaire et Yahoo”, Expertises des systèmes d’information 2001, 
afl. 246, 101-106 ; Valérie Sédaillan, Commentaire de l’affaire Yahoo! À propos de l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2000 
(24-10-2000), nr. 16, verkrijgbaar op de website van Juriscom.net via http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm (24-11-2000); Thibault VER-
BIEST, Etienne WÉRY, Le droit de l’Internet et de la société de l’information – Droits européen, belge et français, Larcier, Brussel, 2001, nr. 940  en Thibault 
Verbiest, Responsabilités sur Internet: loi applicable et juridiction compétente (05-12-2000), verkrijgbaar op de website van Droit et Nouvelles Technologies 
via http://www.droit-technologie.org (08-12-2000).

Ayrıca bknz:: Bertel De Groote, Onrechtmatige daad en Internet. Analyse van artikel 5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, randnummers 120 
e.v.
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Aksi takdirde, mağdurun zarar iddialarına karşı savunma yapmak durumunda olan hatalının 
yargılanması uygulamasının öngörebilme  yetisi bir kenara itilmek riskiyle karşı karşıya kalır.

Dolayısıyla, 44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesinin 3. Fıkrası temelinde gerçekleştirilen 
yargının kapsamının belirtilen şekilde sınırlandırılmasının değerlendirilmesi, hatalıya (coğrafi 
olarak dağılmış zarar (zararın dağılması) durumunda) sistematik olarak, kendi evinde oynama 
şansını verme tehlikesi ile mağdura talebini ortaya koymada neredeyse sonsuz seçenekler 
sunma tehlikesi arasında gidip gelir. Ikinci durumda mağdur(davacı) yüreğinin içeriğiyle forum 
mağazasında bulunmak imkânına sahip olur. 

D. Sonuç

Böylece Avrupa incelemesini şu şekilde sonuçlandırabiliriz:

Zararın oluştuğu her devletin mahkemelerine yetkinin verilmesi ve zarar yeterliği 
mahkemesinin kapsamının sınırlanması, İnternet kullanımı durumunda bile, kabul edilebilir 
sonuçlara yol açar. 

Avrupa Adalet Divanı’nın yaklaşımı genel olarak ne düzeltilebilir, ne de düzeltilmelidir.

Diğer yandan, her tartışmada ve Avrupa Adalet Divanı medeni ve ticari konularda yargı, 
tanıma, uygulama, karar verme üzerine 44/2001 sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli Konsey Kararı’nın 
(AK) (Resmi Gazete L 012, 16/01/2001, syf. 1-23) 5. Maddesinin 3. Fıkrasının yorumlanması 
bağlamında uluslararası yetkinin gerçekleştirilmesinin iyi dengelenmesi gerektiği söylenebilir.

6. ABD

A. Giriş

Bu gözlemler yargı sorununa yönelik Amerikan yaklaşımını merak etmemize sebep 
olmuştur10. Değişik yaklaşımlar araştırmanın oksijen kaynaklarıdır. Avrupa ve Amerika’nın 
kişisel yargı sorunları konusundaki yaklaşımları arasındaki prensip farklılıklarının ana hatları 
aşağıda çizilmiştir.

Öncelikle, davalının dava edildiği mahkemeyle “bağlantısı” kişisel yargı kurallarının 
merkezindedir. 44/2001 sayılı Kararın 5. Maddesi daha ziyade forum ve tartışma arasındaki 
bağla ilgilenir. Bu yüzden Amerikan hukukunda “kişisel” yargı kavramı kullanılır.

Kişisel yargının oluşturulabilirliğine dair sorulan sorular, ayrıca ABD’de ikamet eden 
(devlet dışından) bir davalıyla da ilgilenir. Yargı konusunun esas “iç” yaklaşımının, uluslarası 
yargıyla ilgili soruları inceleyen bir araştırma projesi için çok az bir anlama sahip olacağından 
şüphelenilebilir. 

Bundan daha az doğru olan bir şey yoktur. ABD’deki federal devlet yapısı, kişisel yargı 
doktrinine özel bir önem atfeder ve “yabancı” bir davalıyı da “içeriden” olarak kabul eder.
10  Kişisel yargı konusunda daha fazla bilgi burada bulunabilir:  B. De Groote, Personal jurisdiction in de Verenigde Staten. Een overzicht (ABD’de Kişisel 

Yargı kural ve prensipleriyle ilgili bildiri - 31-07-2004), syf. 63,  http://webs.hogent.be/~bgro479/Documentatie_Bestanden/Teksten/Andere_tek-
sten/BDG_Personal_Jurisdiction_Nota.pdf.
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Forum eyaletlerle ilgili irtibat noktaları Amerikan anayasasında değerlendirilmiştir. Bunlar 
esas olarak Yargı Süreci Maddesi’nde yer almaktadır.

Yargı Süreci Maddesi, sadece tartışmada yer alan tarafların çıkarlarının izlenmesini zorunlu 
kılmaz, bunun yanında kişisel yargıyla ilgili konulara kamu hukuku boyutunu da ekler. Bu 
boyut ayrıca, uluslararası yargı konusunda Avrupa düzenleyici çerçevesiyle yapılacak bir 
karşılaştırmayı da çekici kılar. 

B. İnternet Yargısı

ABD yasalarına göre ancak, davalının mahkemenin eyaletindeki “irtibatlarının” bu 
mahkemece uygulanan yargı neticesinde “makul” ve “adil” olarak sonuçlanması halinde yargı 
hakkında konuşulabilir. 

“Yargısal” yargının belirlenmesi ve nitelenmesi iki adımda gerçekleşir:

•	 İlk olarak: eyaletler, yargısal yargı uygulamasının normal olarak ABD Anayasası ile 
uyumlu olduğu hipotezleri yasalarının pençesinde tutarlar.

•	 İkinci olarak: Belirli durum ve davalarda bu şekilde atanan mahkemenin Anayasa’ya 
uyup uymadığı değerlendirilmelidir.

Ikinci engel (özellikle bunun gerçekleştirilmesi), İnternetle ilgili kişisel yargı sorunlarıyla 
ilgili Amerikan içtihadında iki önemli karar modelinin oluşmasına yol açmıştır:

•	 1997 Zippo kararı ile bir yargı barosu  gelişmiştir11. Bu ölçekte, İnternette gerçekleştirilen 
faaliyetin değerlendirilmesi, mahkemeye getirilen davada yargının uygulanmasının kabul 
edilebilirliğini belirler.

Ölçeğin bir ucunda, forum eyaletlerinde genişleyen ticari faaliyetlerin konumlandığı siteler 
vardır. Bu sitelerle ilgili davalarda yargının uygulanması çok fazla soruna yol açmaz.

Ölçeğin diğer ucunda daha pasif siteler vardır. Bunlar genellikle kişisel yargının uygulanması 
için yeterli bir temel oluşturmazlar.

Ölçeğin ortasındaysa etkileşimli siteler vardır. Bu sitelerde etkileşimin doğası ve derecesi, 
bunların “yargısal” yargı için yeterli bir temel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemede karar 
vermeyi sağlayan faktördür.

Yeterlik demeti ne yazık ki yeterlik tartışmasına bir son vermemektedir. Bu ayrıca, dengeli 
yetki uygulaması için bir teminat da teşkil etmemektedir. Zippo, İnternet sitesinin özelliklerine, 
onun kullanımının sebep olacağı etkilerden daha fazla dikkat etmektedir. Ne yazık ki yargı 
barosu, yargıyla ilgili tartışmayı çözümlememektedir. Ayrıca eşit yargı uygulaması da garanti 
edilememektedir. Zippo daha ziyade websitesinin özellikleri üzerine düşünmüştür, onu 
kullanmadan kaynaklanacak sonuçlar üzerine değil.
11  Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997), http://www.bna.com/e-law/cases/zippo.html (09-02-

2000).
Internet Yargısı konusuyla ilgili en önemli Amerikan içtihat hukuku kararlarının bir seçmesi için:: Bertel De Groote, Onrechtmatige daad en Internet. 

Analyse van artikel 5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, 350-363. En önemli kararların bir özeti 361. ve takip edien sayfalarda bulunabilir. 
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•	 Yargıyla ilgili diğer bir karar, ABD Yüksek Mahkemesi’nin seksenlerdeki Calder 
kararıdır12. Bu karar, daha sonradan etki-değerlendirme olarak adlandırılan durumun temelini 
oluşturmuştur. 

İlk bakışta, zarara odaklanan etki-değerlendirme ideal bir başlangıç noktası gibi 
görünmektedir.

Ancak bu değerlendirme, kasıtlı eylemin niyet edilen  zarar verici etki/hasarının en ciddi 
şekilde hissedildiği yere odaklanmaktadır.

Bu bağlamda bu değerlendirme, Bier vakasından farklıdır. Etki-değerlendirme, “yargısal” 
(kişisel) yargı uygulaması için çok küçük bir temel sunmaktadır.

C. Sonuç

Yukarıda bahsedilen görüşler, Amerikan içtihat hukukunun ve genel olarak İnternet yargısı 
ve kişisel yargıyı ilgilendiren kuralların incelenmesiyle şu sonuçlara yol açmıştır:

•	 İlk olarak: Avrupalıların özellikle 44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası 
bağlamındaki Avrupa Adalet Divanı içtihat hukukunda ifade edilen görüşleri, Amerikan hukuk 
düzeninde kişisel yargıyla ilgili sorunların nasıl ele alınacaklarının belirlenmesine katkıda 
bulunabilir.

•	 İkinci olarak: Yasaların pençesi, (medeni ve ticari konularda yargı, tanıma, uygulama, 
karar verme üzerine 44/2001 sayılı ve 22 Aralık 2000 tarihli Konsey Kararı’nda (AK) ifade 
edilen) Avrupa yargı kurallarıyla  benzerlik gösterse de, Amerikan hukuk düzeninin incelenmesi 
özellikle anayasallıkla ilgili açık bir değerlendirmeye dikkat çeker. Bu değerlendirme, yargının 
makul ve adil olup olmadığını netleştirmelidir.

Son bulgu, 44/2001 sayılı Karar’ın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nın incelenmesine ilham 
verebilir.

7. Genel Sonuç

Özet olarak akılda tutulması gereken üç önemli nokta vardır:

•	 İlk olarak: 5. Maddenin, 3. Fıkrası, en azından Avrupa Adalet Divanı’nın yorumladığı 
haliyle, tüm muhtemel durumlarda “yargısal” yargının makul bir uygulamasını garanti edemez. 
Yine de bu, iyi bir başlangıçtır. Bu sonuç ayrıca, yargının “kapsamı” (“boyutu”) ile ilgili sorunlar 
için yargının “küresel” bir nitelikle uygulanmasının doğuracağı iddia edilen riskle ilgili sorunlara 
da uymaktadır.

Dolayısıyla, mahkemeye getirilen her tartışmanın, fiili kendine özgülükleri göz önüne alınarak 
5. Maddenin 3. Fıkrasıyla başlatılan yargı uygulamasının akla uygun olup olmadığının “somut 
bir şekilde” değerlendirilmesi tavsiye edilebilir.

Özellikle, tartışmada yer alan herkesin çıkarlarının dengelenmesi gerekmektedir.
12  Calder v. Jones, 465 US 783 (1984), http://laws.findlaw.com/US/465/783.



27

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Bu değerlendirmenin “marjinal” bir niteliğe sahip olması gerekir.

•	 İkinci olarak: Zararla oluşan (istenen mahkemeyle) “bağın” (“bağlantının”), sadece 
bir “bağlantı faktörü” olarak değil, bir “yargı faktörü” olarak anılabilmesi için yeterli ağırlığa 
sahip olması gerekir.

Bu çalışmada verilen örnekte, Gutnick adlı iş adamı Fransa’da pek tanınmamaktadır. Ayrıca 
Dow Jones’un, amacı hiçbir şekilde Barron’a Avrupa’da erişilebilmesi değildir. Hatta Dow Jones 
bunun için bir filtre bile uygulamıştır. Dolayısıyla buradaki soru, bir şekilde vuku bulmuş 
olan küçük zararın Gutnick’in Dow Jones’a Fransa’da dava açmasına yetecek kadar anlamlı 
bir bağ oluşturup oluşturmadığıdır. Ayrıca bu durumdan Gutnick’in art niyetle dava açtığı 
izlenimi de edinilebilir. Burada net bir şekilde karşımıza çıkan soru, Dow Jones’un bu koşullar 
altında kendisini Fransa’da bir mahkemeye dava edilmiş olarak bulmayı mantıken bekleyip 
beklemeyeceğidir.

•	 Üçüncü olarak: Prensip olarak, zararın vuku bulduğu ya da vuku bulması kaçınılmaz 
olan yerdeki mahkeme, sadece “yerel” zararla ilgili tartışmayı görüşebilir. Bu sınırlama kuralının 
çok sert bir şekilde uygulanması her zaman istenen sonucu vermeyebilir. Bu kurala sıkı sıkıya bağlı 
kalmak, daima akla yatkın sonuçlara yol açmayabilir. Gutnick dünya çapında tanınıyor olsaydı, 
zararın vuku bulduğu yerdeki mahkemelerde kurbanın zararın tamamından kurtulması kolay 
olmazdı. Bazı özel vakalarda, yargının kapsamının “yerel” zararla sınırlandırılması prensibine 
uyulmamasına imkân verilip verilmeyeceği sorusu gün yüzüne çıkmaktadır. Bu yüzden zararın 
(zararın tamamına yönelik taleple ilgili yargıyı uygulayacak olan mahkemenin konumlandığı 
yerde konumlanan zararın), mahkemeyi hem “yabancı”, hem de “yerel” zararı değerlendirmek 
için kendi yargısına sunmasına yetecek önemde “bağlantıyı” sağlayıp sağlayamadığını bilmek 
gerekmektedir.

Örneğin, böyle bir bağ, Gutnick’in hayatının olumsuz şekilde etkilendiği iddia edilen kısmı 
açıkça (görünür bir biçimde) bir devletteyken, zararlı içeriğin dağıtıldığı diğer devletlerde vuku 
bulan zararın çok az olarak tanımlanabileceği bir durumda görülebilir.

Ilk bakışta kişi, ifade edilen pratik kararların “yargısal” yargıyla ilgili kararı gereksiz yere 
karmaşıklaştıracağını düşünebilir. Yargının gerçekleştirilmesi burada artık öngörülebilir 
olmayacaktır.

Ancak daha yakından bakınca, bu teklif edilen düzeltmelerin yargıyla ilgili kurallara manevra 
kabiliyeti kazandırdığı görülür. Bu çok yönlülük, her tartışmada tüm tarafların (dava tarafları, 
tartışmanın o ya da bu şekilde ilgili olabileceği ülkeler) meşru beklentilerinin dikkate alınmasına 
imkân verir.

En azından İnternet kullanımının, mahkemenin önüne getirilen bir davayı nitelediği 
durumlardaböyle bir manevra kabiliyeti gereksiz bir lüks değildir.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)13

13  8. Arkaplan bilgisi: Bibliyografik seçki
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Prof. Dr. BERTEL DE GROOTE- (Ghent  University/Belçika)- Thank you.

Jurisdiction problems regarding Internet torts: critical remarks

This text is the written and extended version of a presentation at the International Law 
Congress of the Ankara Bar Association (Ankara, January 8-11, 2008). It is inspired by the 
presentation of the author’s doctoral thesis at the Law School of the Ghent University ( January 
24, 2003).

This text is mainly based on B. De Groote, Onrechtmatige daad en Internet. Analyse van artikel 
5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, 666 p.14 as well as on B. De Groote, “Onrechtmatige 
daad en Internet: de bevoegdheidsbepaling voor verbintenissen uit onrechtmatige daad op 
de tocht?”, Nieuw Juridisch Weekblad 2005, 902-915. As far as necessary, the content of both 
principal sources that inspired this contribution is actualized.
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14  A bibliographical overview concerning the themes this contribution deals with can be found on pages 295 ff.
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§ 1. Introductory example

You possibly won’t appreciate it, if your neighbours undeservedly calumniate you. You feel 
offended on a small scale. The insult occurs already on a slightly different scale if you are put 
undeserved through the winger in the magazine of your sports club. All the slanderous talk gets 
a potential total other dimension if it’s placed on an Internet site. By means of the Internet it’s 
day and night worldwide accessible.

Joseph Gutnick, an Australian businessman, was in the position of that last hypothesis. His 
experience led to an interesting decision of the High Court of Australia on 10 December 200215. 
Gutnick felt offended by a message reported in the online-version of the economic magazine 
Barron’s, of the American editor Dow Jones. This article brought him in connection with money 
laundering practices. 

Gutnick claims compensation and wants to summon Dow Jones. Where can he file his claim?

Must he address in the concrete circumstances address a court in the United States, where Dow 
Jones is at home, or is it possible to go to Australia, and issue a summon against the defendant 
to appear in the court of his (Gutnick’s) own place of residence; and what about all the other 
places where the website is accessible?

This simple example allows to discuss a number of questions concerning international 
jurisdiction in this contribution.

§ 2. Introduction

Developing possible answers to these questions is no academic pastime. Although it went 
silent around the hype of electronic trade, the socio-economic impact of the Internet hasn’t 
become smaller.

Therefore, research into the deeper social meaning of network complexes is a must.

Lawyers may not lose sight of the totality of the challenge of the sometimes revolutionary 
modifying technique for society and the legal order. The approach must however be gradually 
and step by step. Studies in areas are the first steps to create an overall approach. 

This contribution, regarding a private international law aspect of the development of the 
15  Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick [2002] HCA 56 (10 december 2002), overweging 17, http://www.austlii.edu.au/cases/cth/high_ct/2002/56.

html (20-12-2002).
For further explanation concerning this judgementment of the High Court of Australia: Bertel De Groote, “Europese bevoegdheidsregeling en informa-

tietechnologie. Uitdagingen voor de elektronische handel”, DCCR 2003, 5-8; Bertel de Groote. m.m.v. Jean-François Derroitte, “L’Internet et le 
droit international privé: un mariage boiteux? - Á propos des affaires Yahoo! et Gutnick”, RDTI 2003, afl. 16, 61- 82, Lex Electronica 2004, vol. 9, afl. 1, 
http://www.lex-electronica.org/articles/v9-1/

degrotte.htm (04-05-2004) and also available through the website http://www.droittechnologie.
org (04-05-2004).
See also the following concerning this problem: F. Kuitenbrouwer, “Uitspraak over forumkeuze en Internet”, Computerrecht 2003, 97; A.A.H. Van 

Hoek, “Australia’s High Court uphold local (private law) jurisdiction in case of defamation over the Internet”, International Enforcement Law Reporter 
2003, 167-170.

Considerations concerning the judgementment; see following notes Bertel De Groote, Hoe diep is het water tussen het Internet en het IPR (01-05-2003), 
5 p., http://docent.hogent.be/~bgro479/Documentatie_Bestanden/Teksten/Andere_teksten/BDG_GUTNICK01.pdf (01-07-2004) en Bertel 
De Groote, Internet en internationaal privaatrecht: Dow Jones & Company Inc. v. Gutnick biedt discussiestof (01-05-2003), 5 p., http://docent.hogent.
be/~bgro479/Documentatie_Bestanden/Teksten/Andere_teksten/BDG_GUTNICK02.pdf (01-07-2004).
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Internet, can be at the most a small step. A long way remains still to go in order to cover the 
legal problems, or even the private international law questions, the Internet surges. On the 
contrary to “contractual” problems – and especially consumer contract related topics - in 
private international law, it deals with the less studied topic of non-contractual liability in a 
transnational context. More specifically it covers the question which state’s judges are (which 
judge is) competent to try a liability case with elements relating it to different states in the 
context of the Internet. The relevance of the elements that will be developed in this contribution 
in view of determining the rules for determining which court has (‘judicial’) is not necessarily 
limited to Internet-cases but can be used in assessing other transnational tort actions in which 
the assignment of jurisdiction has to face similar difficulties. 

§ 3. Demarcation

All this implies that also the practitioners of the private international law must experience the 
Internet as a challenge. 

Private international law is the branch of the law that deals with situations that have “points 
of contact” in several states – in our example one can think of the Australian place of residence 
of Gutnick or the head office of Dow Jones in the United States. In its private international law 
each state determines separately the importance of these points of contact. In that way it can be 
stipulated which legal order can draw a cross-border problem to itself. By bringing the case in 
its territory the according state can exercise sovereignty, for example by according jurisdiction 
to its courts to decide on the case or by appointing its “material” law as the law that is applicable 
to the case and referring to which legal framework the dispute has to be solved. 

The Internet is frequently used for cross-border activities. Consequently it’s for the private 
international law a select experimental field.

For the time being legal practitioners gave appropriate special attention to the private 
international law problems concerning agreements, and in particular consumer agreements. 
The social and legal importance of the challenges justified this choice.

This contribution however, discusses extra-contractual liability problems. Those who have 
already explored the Internet know that the Internet business isn’t always kosher. The following 
example may illustrate this. If, for instance, IFPI Belgium, the representative of the Belgian Music 
producers, distrusts the MP3-sites, such is due to its doubts regarding their reconcilability with 
copyright legislation. In addition to this, on the Internet, as in the “real” world, honest trade 
practices, mark rights or individually rights, are not always respected.

In particular we tackle the question concerning the competence to assess cases regarding 
before-mentioned torts. The contribution analyses a jurisdiction problem, dealing with it from 
a “judicial” point of view, determining what the criteria are for appointing the court that may 
hear the case, hereby appointing the state to which territory (territorial circumscription) the 
case here for belongs thus permitting it to exercise sovereignty in letting (one of) their courts 
hearing this case. Thinking of the mentioned example we answer therefore the question where 
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Gutnick can introduce his claim for damages against Dow Jones and summon the latter.

§ 4. Justification

The question to be dealt with, doesn’t restrict the contribution to a merely technical detail, an 
procedural incident regarding jurisdiction. Analyzing this problem is more than dealing with 
just an impediment for the in depth treatment of issue of the dispute.

The problem of ‘judicial’ jurisdiction covers the question how states try to balance their 
reciprocal claims on regularisation of cross-border human trade, as well as the interests of the 
parties involved in the operation at stake. 

What does this mean concretely?

Assumption of jurisdiction on a broad basis is victim-friendly. So to speak, Gutnick would 
be able to litigate from his easy chair. On the other hand however, a large-scale exercise of 
jurisdiction could impede initiative. This means, referring to our example, that the Internet will 
become a less obvious medium of publication for Dow Jones. Furthermore, being too generous 
in granting jurisdiction raises the risk on conflicting claims of states.

States which deal sparingly with the exercise of the jurisdiction that is necessary for a court 
to hear a case, on the contrary could hamper the starting position of the victim. The victim 
probably has to sue the alleged offender in the court of the latter’s domicile/place of residence 
and consequently grant him the advantage of organizing its defence “at home”.

The development of the Internet emphasizes the importance of these concerns. From this 
point of view the Internet could be seen as a nightmare of international private law. 

One may share the opinion that the medium just slips trough the government’s fingers. On 
the contrary however, one could argue that the Internet grants the states too strong a grip over 
what happens on the Internet, hereby negatively influencing the citizen’s sense of initiative.

The outlined problems are developed by means of art. 5, subsection 3 of Council Regulation 
(EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
or judgements in civil and commercial matters (Official Journal L 012, 16/01/2001, pp. 1 -23) 
by the European Court of Justice (hereinafter as well indicated as Regulation 44/2001) and the 
North American approach of the jurisdiction question. 

Both approaches thoroughly differ. Art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 embodies as 
it were the European law regarding international jurisdiction and it is a classical competence/
jurisdiction provision. An overview of the common law of (‘judicial’) jurisdiction of the several 
European states isn’t required to expose the core of the competence problem.

§ 5. European Union

The analysis is twofold. Firstly the contribution spends attention to the law of the European 
Union. Secondly it analyzes the American law.
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A. Court of Justice

In art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 Europe chooses the place where the harmful 
event has occurred or may occur16. It is a factor that appoints international and internally-
territorial jurisdiction; the latter within the state of which the courts dispose of jurisdiction in 
an international perspective. The corresponding court offers an alternative for a procedure in 
the Member State where the defendant has his domicile17.

The wording of art. 5, subsection 3 is plain and simple. Nevertheless it seemed that the limits of 
the regulation weren’t always clear. Consequently, answering a number of prejudicial decisions, 
the European Court of Justice has interpreted the provisions laid down in the regulation, and 
the Treaty that preceded it18, what ended in a number of important decisions. In those decisions 
the European Court of Justice has delimited the scope of the concept  has delimited the scope 
of the concept “place where the harmful event occurred”.

In its interpretative decisions, the Court started from the basic assumption that the place, 
where harmful event has occurred, must guarantee an especially narrow link between the 
dispute and the court that tries it.

Reagrding the concretisation of this narrow link three decisions catch the eye.

•	In 1976 the Court of Justice rendered the ‘Bier’-judgement19. It sentenced as a result of 
a dispute concerning cross-border environmental pollution, where the causing operation, 
the discharge, was situated in France, while the resulting damage to the plants (the crop) had 
occurred on the banks of the Meuse in the Netherlands.

•	The Court determined that the compensation of damage can be introduced both in the state 
of the causing operation (the act that caused the damage and of which the damage is a result) 
and in the state of damage. The victim has the choice. This is mainly relevant if both elements 
are located in another state; a situation which in German is described as a “Distanzdelikt”.

•	In 1995 the Court both confirmed and restricted this jurisprudence in the ‘Shevill’-
judgement20. At the bottom of the decision lays an argument concerning France Soir, a magazine 
that is published in France. It contained an allegedly offensive story.

16  Article 5, subsection 3 (to be read in combination with art. 2) Regulation 44/2001 reads as follows: “A person domiciled in a Member State may, in 
another Member State, be sued:

…
3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur;…”.
17  The “general” jurisdiction of which the latter disposes relies on art. 2 Regulation 44/2001.
18  On 27 September 1968 the Member States concluded the Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Com-

mercial Matters, as amended by Conventions on the Accession of the New Member States to that Convention. 
The analysis of art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 is useful as well for art. 5, subsection 3 of the Lugano-Convention, that also uses the concept of 

harmful event. 
On 16 September 1988 Member States and EFTA States concluded the Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil 

and Commercial Matters, which is a parallel Convention to the 1968 Brussels Convention.
19  H.v.J. C 21/76 (Handelskwekerij G.J. Bier BV/Mines de potasse d’Alsace SA), 30 november 1976, Jur. H.v.J. 1976, I, 1735.
20  H.v.J. C 68/93 (F. Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd./Presse Alliance SA), 7 maart 1995, Jur. H.v.J. 1995, I, 

1473.
For a full analysis: B. de Groote, “Rechtsmacht inzake vorderingen uit onrechtmatige daad: enkele bedenkingen bij de toepassing van art. 5 subsection 3 

EEX-Verdrag. Bespreking van art. 5 subsection 3 EEX-Verdrag naar aanleiding van H.v.J. nr. C 68/93, 7 maart 1995 (F. Shevill, Ixora Trading Inc., Cheque-
point SARL, Chequepoint International Ltd./Presse Alliance SA)”, TPR 1996, 735-825.
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•	The conformation consisted in the part of the sentence wherein the Court allowed the 
victim to choose the place of the harmful/damaging act and the place of damage’s occurrence.

•	The restriction on the other hand consisted in the fact that the court of the damaging act or 
operation can give a ruling on the totality of the damage; the court of the place of the occurrence 
of the damage on the contrary, is only competent in regard to this “local” damage. This is not 
unimportant at all if the damage, like in this case, is situated in several states. A clarifying term 
to for this situation is the German concept “Zersplitterung”.

•	Finally, in 1995 the Court gave the ‘Marinari’-ruling as well. It decided on the interpretation 
of art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 that the concept “harmful event” only the place 
where the direct damage occurs, and not were it is been noticed or felt21.

With the Internet as a starting point, though within a broader context, this contribution 
evaluates the quoted jurisprudence of the European Court of Justice. This evaluation must lead 
to some thoughts concerning the question whether a consequent application of the principles 
set out by the European Court of Justice for the interpretation of art. 5, subsection 3 Regulation 
44/2001 is a guarantee for a “good” (“recommendable) exercise of jurisdiction? 

B. Criteria

The major difficulty in this regard concerns the determination of the criteria qualitative 
exercise of jurisdiction has to meet.

For the interpretation of art. 5, the Court of Justice takes the narrow link that has to exist 
between the dispute and the court trying it as the starting point. Those who look at the 
jurisprudence in wider perspective, will come to the conclusion that the Court weighs interests 
in this regard.

The finding that for the allocation of international jurisdiction an assessment of interests 
must be a key element, is in line with a public international law approach as well as a human 
law approach of the international jurisdiction problem. Both branches of law contain leading 
are relevant for the delimitation of a state’s exercise of sovereignty (and the territory wherein it 
does so). 

The approach according to public international law assumes that the allocation of the 
international jurisdiction, as an emanation of the exercise of sovereignty, is limited. 

The human law approach assumes that the allocation of jurisdiction must offer the claimant 
sufficient possibilities to introduce and develop his claim, whilst guaranteeing the defendant 
sufficient chances to forward his defence.

These two last mentioned angles contain no concrete guidelines for the assignment of 
jurisdiction. On the other hand, like the jurisprudence of the Court of Justice, they allow 
however the conclusion that the “weight” of the “point of contact” that is considered for 
21  H.v.J. C-364/93 (A. Marinari/Lloyd’s Bank plc, Zubaidi Trading Comapny), 19 september 1995, Jur. H.v.J. 1995, I, 2719.
For a recent conformation in the Belgian jurisprudence: Cass. 28 februari 2002 (C. 980065.N), onuitg.
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assessing the admissibility of the exercise of jurisdiction, guarantees a balance of interests of 
parties and states involved in the dispute. 

C. Particular problems

Particular characteristics of the Internet and of Internet-torts invite to assess two specific 
problems regarding ‘judicial’ jurisdiction with the mentioned criteria for “high-end” assignment 
of jurisdiction.

•	In the first place the question arises whether states must conceive the 
international jurisdiction of their courts extensively or rather limitedly. 
The answer to this question determines the weight of the required “point of contact”. 

Within the context of the Internet one frequently mentions global exercise of jurisdiction. 
, Referring to the initial example of this contribution, it is assumed in this regard that Gutnick 
could summon Dow Jones wherever it can be taken knowledge of the alledgedly intsulting 
online-magazine by means of the Internet.

•	In the second place the question arises whether on the basis of art. 5, subsection 3 of 
Regulation 44/2001 the court that disposes of international jurisdiction may only give a ruling 
on the local damage, or rather on the totality of the damage. This question can be described 
as concerning the scope of the assigned jurisdiction. Referring to the introductory example, 
businessman Gutnick earned himself especially in Australia a reputation. The before-mentioned 
restriction possibly wouldn’t be problematic for him. The quoted question gains importance if 
the victim enjoys international fame. As a consequence one can argue that the damage parallelly 
occurs in different states.

1. Global jurisdiction

By means of three observations, this contribution firstly treats the problems of the alledgedly 
global character of the assignment of jurisdiction, especially in case of Internet-torts.

•	In the first place the concrete importance of the problem increases, because the analysis 
of the Internet forces to be critical regarding the relevance of the connection the damaging/
harmful action/operation. This comment is especially pertinent, since the European Court 
of Justice allows the corresponding court to assess totality of the damage, whether or not it 
occurred in the state of the harmful action. The need for reticence regarding the place of the 
harmful action as “jurisdiction factor”, more specifically as a “connecting factor” that represents 
strong enough a binding with the court in order to justify the exercise of jurisdiction, even if it 
concerns the totality of the damage, can be derived from an analysis of the concrete “connecting 
elements” the concept “harmful action” could refer to in the context of Internet-torts. The 
concrete weight of the bond the “action” represents is doubtful, since the characteristics of the 
medium make the localisation of the harmful action not only doubtful, but moreover ephemeral 
or even fortuitous.

Reverting to the example from the introduction of this contribution, doubts concerning 
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the importance of the localisation of the machines of Dow Jones in the United States for the 
determination of the court disposing of (international) jurisdiction are probably obvious.

•	In the second place the localisation of damage demands special care if the damage is caused 
by information. We can again refer to our example: if Dow Jones should have caused physical 
harm to Gutnick, it was perhaps have been easier to locate the damage then in the present 
case, since it’s offensive information that threats his reputation. Consequently the danger 
exists to assimilate the accessibility of the Internet with the occurrence of damage. Hereby, 
an unimpaired “connection” to the place of damage threats to lead to global jurisdiction.  
It’s essential to develop two remarks in this regard.

i) By giving sufficient autonomy to the interpretation of “damage” and by 
disconnecting the concept and its localisation from the connecting elements that 
specifically characterize and are related to the use of the Internet, the problems 
regarding the global nature of jurisdiction get another, less problematic, dimension.  
Hereby it is important not to be dazzled by the strength of the medium and the potential 
(territorial) scope of what happens on the Internet. Chat boxes allow Internet-users to 
communicate worldwide. Nevertheless one has to come to the conclusion that it are not seldom 
young people, knowing each other from their childhood, who use those digital chat channels 
for their communication. It reminds immediately of the introductory example, where one is 
wrongfully calumniated by his left and right neighbour.

ii) finally the technical possibilities to “steer” and “delimit” the geographical scope of 
information distributed by means of the Internet increase significantly, while their price and 
negative impact on user-friendliness and speed of the Internet will probably further decrease 
in the future. Therefore one may reasonably expect users on the Internet (one may think of 
providers of content) will ever more really on this technical means for delimitation.

•	In the third place one finds that the alleged danger of global exercise of jurisdiction has led to the 
development of correction mechanisms in the legal theory. They must counter the quoted danger. 
To nake an example, it has been suggested to take the destination of information that is placed on the 
Internet into consideration for the determination of the competent court. Hereby the destination 
derived form elements as the language, or characteristics of the content,… on the disputed website.  
The use of a correcting criterion as the destination of the disputed content for example has to 
prevent that information on the Internet that is perfectly legitimate for the state it is destined 
to, might have to be withdrawn form the Internet because the same content gives umbrage in 
another state. This problem was encountered in the French Yahoo-jurisprudence concerning 
an online auction of nazi-memorabilia22 which was intended for the American public, but was 
22  TGI Paris 22 mei 2000 (Association “Union des Etudiants Juifs de France”, la “Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme”/Yahoo! Inc. et Yahoo France), 

verkrijgbaar op de website van Juriscom.net via http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis200000522.htm (21-11-2000).
De beslissing van 22 mei 2000 kan, zoals de in dezelfde zaak gevelde beslissingen van 11 augustus en 20 november 2000, eveneens worden gevonden in 

J.T. 2001, 421 e.v.; voor de beslissing van 20 november zie ook Rev. Lamy dr. aff. 2000, afl. 31, n° 1979, noot L. COSTES. De beslissingen zijn er op de 
pagina’s 425-429 voorzien van een commentaar van G. STUER

en Y. DEKETELAERE. 
For consideration of the Yahoo-case, see: A. COUSIN, A. BENSOUSSAN, “Les règles de droit international privé et la responsabilité délictuelle sur 

Internet”, Gaz. Pal. 19-04-2001, afl. 105, 34-36; P. DE MEIJ, “Grensoverschrijdende uitingen op het Internet. Enige opmerkingen naar aanleiding 
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also accessible in France where the auction was forbidden.

None of the mechanisms for correction are, as a general rule, sufficient. They mainly carry the 
danger of preventing the exercise of jurisdiction impossible in circumstances where legal action 
in the concerned country is justified however. It is as inconvenient as a state using to broad a 
basis for bringing cases within its territory in order to allow its courts to exercise jurisdiction.

2. Scope of competence

Apart from the alleged problem concerning the global character of jurisdiction, the problem 
of the scope of the assigned jurisdiction has to be dealt with. The ‘Shevill’-jurisprudence allows 
the court of the place where the damage occurs to try merely a claim regarding “national”, and 
in particular “local”, damage.

The use of the Internet doesn’t exceptionally lead to  geographically distributed damage. 
Assume, referring to the introductory example, that the victim - Gutnick -  would enjoy a 
worldwide reputation. Or think of a hypothesis in which Pepsi is blackened on the website of 
rival giant Cola.

Because of this the question whether the in Shevill intended restriction deserves approval 
without more, reveals outstanding importance.

The answer to the question is for instance imperative to the balance of the parties in the 
dispute.

Restriction can play in the cards of the offender  wrongdoer. The fragmentation of the 
procedure gnaws at the attractiveness of art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 for the 
victim.

Conversely, it can be considered that the distribution of the damage doesn’t mean that the victim 
is free to recover the totality of the damage in every state where a part, how insignificant it might 
be, of the damage has occurred. Otherwise the foreseeability of the exercise of jurisdiction for the 
wrongdoer, who has to defend against the claim for damages of the victim, risks to be pushed aside. 
The evaluation of the quoted restriction of the scope of the jurisdiction assigned on the 
ground of art. 5, subsection 3 Regulation 44/2001 therefore fluctuates between the danger of 
granting the wrongdoer -, in case of geographically spread damage (distribution of damage) - 
systematically the advantage of the home player and the danger of offering the victim almost 
endless options for introducing his claim. In the latter hypothesis the victim (plaintiff)  disposes 
of the possibility to forum shop at his heart’s content. 

van de zaak LICRA e.a./Yahoo”, in X. (ed.), Van ontvanger naar zender. Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M. de meij, Amsterdam, Otto Cramwinckel 
uitgeverij, 2003, 217-241; C. FABRE, “Y-a-t-il une morale dans l’affaire Yahoo?”, Expertises des systèmes d’information 2001, afl. 246, 107-112 ; S. LILTI, 
“Pas de priorité absolue pour la liberté d’expression: Analyse des jurisprudences Réseau Voltaire et Yahoo”, Expertises des systèmes d’information 2001, 
afl. 246, 101-106 ; Valérie Sédaillan, Commentaire de l’affaire Yahoo! À propos de l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2000 
(24-10-2000), nr. 16, verkrijgbaar op de website van Juriscom.net via http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm (24-11-2000); Thibault VER-
BIEST, Etienne WÉRY, Le droit de l’Internet et de la société de l’information – Droits européen, belge et français, Larcier, Brussel, 2001, nr. 940  en Thibault 
Verbiest, Responsabilités sur Internet: loi applicable et juridiction compétente (05-12-2000), verkrijgbaar op de website van Droit et Nouvelles Technologies 
via http://www.droit-technologie.org (08-12-2000).

See also: Bertel De Groote, Onrechtmatige daad en Internet. Analyse van artikel 5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, randnummers 120 e.v.
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D. Conclusion

Thus we can conclude the European analysis in the following way:

The grant of competence to the Courts of every state where damage has occurred and the 
restriction of the scope of the Court of damage’s competence lead, even in the case of use of the 
Internet, in principle to acceptable results.

The approach of the European Court of Justice neither may nor must be corrected 
generally.  

On the other hand one can argue that it’s advisable to make sure in the particularity of every 
dispute, in the margin of the interpretation of art. 5, subsection 3 of the Council Regulation 
(EC) No 44/2001 or 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
or judgements in civil and commercial matters (Official Journal L 012, 16/01/2001, pp. 1 -23) 
by the European Court of Justice, that the assignment of international competence is well-
balanced.

§ 6. United States

A. Introduction

This observation makes us curious to the American approach of the jurisdiction question23.

The different approach gives oxygen to the research.

The principle differences between the European and American approach of personal 
juristdiction problems our outlined underneath.

In the first place the ‘connection’ of the defendant with the court for which he’s summoned, 
is central in the personal jurisdiction rules. Art. 5 of Regulation 44/2001 rather concerns the 
link between the forum and the dispute. Therefore American law uses the concept “personal” 
jurisdiction.

The question whether personal jurisdiction can be established, also concerns an (out-of-state) 
defendant that has his residence in the United States. The mainly “internal” approach of the 
jurisdiction question, may lead to the suspicion that it has only few meaning for a research 
project regarding questions of international jurisdiction. 

Nothing is less true. The federal state structure grants the doctrine of personal jurisdiction  
in the United States a particular importance as well regarding an “internal” as a “foreign” 
defendant.

The points of contact of both with the forum state are tested with the American constitution. 
They’re particularly confronted with the Due Process Clause.

The Due Process Clause not only obliges to wacht the interests of the parties concerned – 
23  Further information regarding  personal jurisdiction can be found in B. De Groote, Personal jurisdiction in de Verenigde Staten. Een overzicht (Memo 

regarding the role and principles of Personal jurisdiction in the United States - 31-07-2004), 63 p., http://webs.hogent.be/~bgro479/Documen-
tatie_Bestanden/Teksten/Andere_teksten/BDG_Personal_Jurisdiction_Nota.pdf. 
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involved in the dispute -, but moreover gives the questions regarding personal jurisdiction 
a dimension of public law. This dimension as well makes comparison with the European 
regulatory framework regarding international jurisdiction attractive.

B. Internet Jurisdiction

Under United States law, one can only speak about jurisdiction if the ‘contacts’ of the 
defendant with the state of the court result in the ‘reasonableness’ and ‘fairness’ of the exercise 
of jurisdiction by this court. 

The determination and attribution of ‘judicial’ jurisdiction runs in two steps. 

•	 Firstly: in their long arm-statutes states enumerate the hypotheses in which exercice of 
judicial jurisdiction is normally conform with the United States Constitution. 

•	 Secondly: Subsequently the conformity with the Constitution of the thus appointed 
court in the specific circumstances in the case must be assessed.

The latter second hurdle – and more specifically its realization – lead in the American case law 
regarding personal jurisdiction problems in the context of the Internet to two major decision-
models:

•	 In the Zippo-decision from 1997 a jurisdiction-bar was developed24. The 
appreciation fo the activity on the Internet on this scale determines the acceptability 
of the exercise of jurisdiction over the case that is brought before the court. 
At the one end of the scale the sites are located with which a commercial activities are expanded 
in the forum state. Exercise of jurisdiction is not much of a problem in cases involving these 
sites.

At the other end of the scale one finds merely passive sites. The latter are generally not a 
sufficient basis for the exercise of personal jurisdiction.

In the middle of the scale, the inter-active sites can be found. For these sites, the nature and 
degree of inter-activity is a decisive factor to determine whether they’re a sufficient basis for 
‘judicial’ jurisdiction.

The competence beam brings unfortunately no rest in the competence debate. He in addition 
is no guaranty for balanced competence exercise. Zippo have rather attention to the properties 
of a Internet site then for the impact of the use of it. Unfortunately, the jurisdiction bar doesn’t 
calm the debate regarding jurisdiction down. Moreover he can’s guarantee an equally exercise 
of jurisdiction. Zippo has rather thought for the characteristics of a website than for the 
consequences of the use that is made of this site. 

•	 Other decisions found jurisdiction on the Calder-decision of the United States 
24  Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa.
1997), http://www.bna.com/e-law/cases/zippo.html (09-02-2000).
For a selection of the most important relevant American case-law regarding  Internet Jurisdiction: Bertel De Groote, Onrechtmatige daad en Internet. 

Analyse van artikel 5, 3 EEX-Verordening, Gent, Larcier, 2005, 350-363. A summary of the landmark-decisions can be found on pages 361 and fol-
lowing.
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Supreme Court, dating from the eighties25. The decision is the basis for what has later been 
called the effect-test. 

•	 At first sight the effect-test, which focuses on the damage, seems an 
ideal starting point. Unfortunately, the test focuses on the targeted place where 
the brunt of the intended harmful effects/injury of deliberate acting is felt.
In this regard, the test differs form the Bier-case. The effect-test offers too small a basis for the 
exercise of ‘judicial’ (personal) jurisdiction.

C. Conclusion

The aforementioned arguments lead to the following conclusions of the analysis of the 
American case law and rules regarding Internet jurisdiction and personal jurisdiction in 
gerneal: 

•	 Primo: European reasonings, especially as expressed in the case law of the European Court 
of Justice regarding art. 5, subsection 3 of Regulation 44/2001 denksporen, can extablish a 
surplus value for the way in which the questions regarding personal jurisdiction has to be dealt 
with in the American legal order.

•	 Secundo: While long arm-statutes bear resemblances with the European jurisdiction rules (as 
laid down in Council Regulation (EC) No 44/2001 or 22 December 2000 on jurisdiction and the 
recognition and enforcement or judgements in civil and commercial matters), form the analysis of 
the American legal order one especially remember the explicit test concerning constitutionality. 
This test must make clear whether or not the exercise of jurisdiction is reasonable and fair.The 
latter finding may inspire the analysis of art. 5, subsection 3 of Regulation 44/2001.

§ 7. General conclusion

In a summary, one has to bear in mind three major considerations.

•	 Firstly: art. 5, subsection 3, at least in the way it is interpreted by the European 
Court of Justice, cannot guarantee a reasonable exercise of ‘judicial’ jurisdiction in all 
possible hypotheses. It is a very good onset howver. This conclusion fits as well for 
the problems regarding the allegated risk of exercise of jurisdiction with a “mondial” 
character, as for the problems regarding the “scope” (“size”) of this jurisdiction.    
One may therefore suggest to assess “in the concrete” for every dispute that is 
brought before court, taking into account its factual specificities, whether the 
exercise of jurisdcition, as initiated by art. 5, subsection 3, exhibites reasonableness.  
In particular, the interests of every one involved in the dispute have to be belanced.  
The mentioned test must have a “marginal” character.

•	 Secondly: This means that the “link” (“connection”) – with the sollicited 
court -  created by the damage must present a sufficient weight in order to be 
refered to as a “factor of jurisdiction” instead of a mere “factor of connection”. 
25  Calder v. Jones, 465 US 783 (1984), http://laws.findlaw.com/US/465/783.
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In the in this contribution given example, businessman Gutnick is relatively unknong in France. 
Moreover it was by no means in the intention of Dow Jones to make Barron’s available in Europe.  
Dow Jones even installed a filter for this. Thus, the question rises thus whether a tiny damage, that 
nevertheless had occured, establiss a sufficiently significant link to allow Gutnick to summon 
Dow Jones in France. After all, one could get the impression that Gutnick can litigate maliciously. 
Hereby the question clearly rises whether Dow Jones could reasonably expect to find himself in 
these circumstances summoned before a court in France.

•	 Thirdly: In beginsel kan het gerecht van de plaats van de schade zich slechts buigen 
over lokale schade. In principle the court of the place where the damage occurs or where this 
occurrence is imminent, can only go into a dispute regarding “local” damage.  A too strict 
application of this restricting rule must not necessarily lead to desired resulted. Tight holding 
to this rule does not lead necessary to advisable results.  If our Gutnick is  known worldwide, it 
is not made easy for the victim to reover the entirety of the damge in the courts of the place of 
the damage’s occurrence. In particular cases the question rises whether it must be excluded to 
break through the principle of the limitedness of the scope of jurisdiction to “local” damage.  
For that purpose it is required however that the damage  - that is situated where the court, 
that will exercise jurisdiction over the claim regarding the entirety of the damage, is located – 
establishes a sufficiently important “connection” to allow the court to bring “foreign” as well 
as “local” damage in its jurisdiction to assess them.Such a link could for example be found if 
the allegedly negatively affected sphere of Gutnick’s life is obviously (manifestly) concentrated 
in one state, whereby the damage that occured in other states of distribution of the harmful 
content could be characterized as crumbs.   

At first sight one may wonder if the expressed rules of thumb do not unnecessarbily complicated 
the regulation regarding ‘judicial’ jurisdiction. Assignment of jurisdiction would hereby not 
longer be foreseeable. Having a closer look, one must however come to the conclusion that the 
proposed corrections grant the rules regarding jurisdiction manoeuvrability. That versatility 
allows to refer in every dispute to the legitimate expectations of the all parties concerned; 
litigants as well as states with which the dispute may in one or another way be connected. 
Not at least if the use of the Internet characterizes a case brought before court, such 
manoeuvrability is no superfluous luxury.26
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hepsiyle eşdeğer aynı zamanda ve bir hat satın aldık Türk Telekom’dan, kiraladık daha doğrusu. 
Bu hattın boyutu 256k idi, bugün biliyorsunuz Türk Telekom’un en düşük hattı 1 mega bittir yani 
onun dörtte biriydi. Bu hat için de 5000 dolarlı sınırlı, 10 000 dolar sınırsız fiyat konulmuştu. 
Biz bu rakamlardan sınırlıyı seçtik ki, New York’ta aynı dönem fiyat 250 dolardı. Buna Türk 
Telekom 130 000 dolarlık bir fatura yolladı. Ne oldu? Tabii Türk Telekom’a gidip itiraz ettik, 
“böyle bir şey olmaz, güldürmeyin bizi” diye konuştuk. 250 dolardı New York’ta aynı fiyat, çözüm 
bulamadık Türk Telekom’da. Türk Telekom’cular dediler ki “biz bu faturayı bir kere çıkarmışız, 
geri alırsak bize hesap sorulur müfettişlerden, siz gidin, bunu mahkemeden alın”, haklı olduğumuzu 
söylüyorlar bu arada. Mahkemeye gittim, tabii önce avukatlarla temas kurduk, ben o günlerde 
bu derdi anlatamadım. 256k’nın bu fiyat olmaması gerektiği fikrini anlatamadım, çünkü konuyu 
bilen yok, 250k nedir, İnternet hattı nedir? Üç kere yürütmeyi durdurma davası açtım, ikisini 
hâkimler reddettiler, üçüncüde kendim gidip anlattım neyin ne olduğunu, sonunda aldık. 

Bugün içinizde benim tanıdığım, neredeyse benden çok bilişim bilen hukukçular var. Öyle 
bir noktadan böyle bir noktaya gelmek güzel ve böyle bir toplantı düzenlenmesini de ben 
alkışlıyorum. Tebrik ederim Ankara Barosu’nu böyle bir toplantı için. 

Ben size konuşmamda web sayfalarının filtrelendirilmesinin bizim tarafımızdan, yani  
İnternet camiası tarafından nasıl karşılandığını ve bu son 56/51’le ilgili fikirlerimi anlatacağım. 
Birazcık tarihçe de anlatacağım neler olduğuna dair. Aslında tarih yaşıyoruz, 1800’lü yılların 
sonunda nasıl otomotiv endüstrisi şekillendi, yanı sıra kurallar konuldu. Örneğin, iki araba karşı 
karşıya çarptığı için arabaların hepsinin sağdan gitmesi kuralı ve diğer trafik kuralları konuldu, 
bugünlerde de aslında yapmaya çalıştığımız bu. Yepyeni bir teknoloji, Bertel’in anlattığı gibi 
olaylar çoklu ülkelerde etkili oluyor. Yani siz burada bir şey yapıyorsunuz, ama başka ülkelerde 
de etkili oluyor, o yüzden karmaşık bir konu. Benim gördüğüm kadarıyla bütün dünya aynı 
anda çeşitli yorumlar yaparak kurallar getirmeye çalışıyor. 

Benim web sitelerini filtrelenme veya web sitelerindeki içerik nedeniyle problem 
yaşanmasıyla ilgili ilk duyduğum Coşkun Ak olayıdır, 2000 yılında. Hemen arkasından da 
hatırlarsanız RTÜK Kanunu olarak adlandırdığımız, bir hayli de spekülasyona yol açan bir 
gelişme yaşanmıştı. Coşkun Ak olayını hatırlayalım kısaca; Coşkun Ak, Superonline’da bir 
elemandı, moderatördü bir forumda. O foruma yazılan çeşitli ifadeler var, bu ifadelerden 
birinde dört kere “Kürdistan” yazılmıştı, Türkiye’nin de ne kadar değiştiğini görmek açısından 
belki ilginç, her bir kelime için 10 ay hapis cezası aldı Coşkun Bey. Şikâyetçi, bir vatandaştı, “bu 
kelimenin kullanılmasından rahatsız olduğunu” ifade etmişti. Mahkeme de hatırladığım kadarıyla 
Fikret İlkiz’in avukatlığını yaptığı bir davaydı, bir hayli sürmüştü, bizim cephemizde, İnternet 
cephesinde bir hayli spekülasyona yol açmıştı. Tabii bugün de baktığım zaman olaya, örneğin 
neden o yorumu yapan kişinin IP’sine bakıp kim olduğu tespit edilmedi de, moderatör olan 
arkadaş sorumlu tutuldu diyorum?! Bu moderatör hikâyesinin de çok kolay bir şey olduğunu 
zannetmeyin, binlerce yorum geliyor. Bunlardan sorumlusunuz, bakmak zorundasınız ama çok 
da kolay değil, bazen gözden kaçan olaylar da olabiliyor. 

Bu olayın hemen arkasından dediğim gibi RTÜK gelişmesi oldu. Bir büyük medya patronuyla, 
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o zaman hükümette olan bir siyasi parti liderinin olmaması gereken birileriyle çekilmiş, daha 
sonra fotomontaj olduğu da söylenildi, bazı resimleri mail listelerinde dolandı. Onun üzerine 
o siyasi parti liderinin “derhal bu İnterneti kontrol altına alın” dediği konuşuldu. İki tane konuyu 
bilmeyen milletvekiliyle ilgili olarak, hatta o zaman epey bir espri konusuydu hatırlayanlarınız 
olacaktır, “her sabah web sitesinin bütün sayfalarının iki kopyası valiliğe gidecek” gibi bir 
şeyler konuşulmuştu. Sonra düzeltildi gerçi o, fakat o kanun da çıkmadı, öyle kaldı. O kanun 
üzerine bunu da anlatmak istiyorum. Bilişimciler ve hukukçuların 2000 yılında ne  noktadaydı 
olduklarının düşünülmesi, bugün nereye geldiğimizi görmek açısından ilginç olabilir. İnternet 
ve hukuk platformunun kuruluşuna yol açan bir konferans düzenledik İstanbul’da ilk defa. 
İçinizde katılanlar var biliyorum. O konferansta şöyle bir gelişme oldu. İnternetçiler ayağa 
kalktılar ve  dediler ki “kardeşim, biz İnternetçiyiz, İnternet özgürdür, dünyanın öbür tarafına 
gideriz, yine yayınlarız, yine yayınlarız”. Buna karşılık Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu kalkmıştı ve 
“bizim İnternetçilere ihtiyacımız yok, ceza hukuku ceza hukukudur, biz bildiğimizi yaparız” 
demişti, böyle bir noktadan işbirliğine gelinmesi çok güzel. 

Ben ülkemizde bilişim hukuku konusunda da çok değerli avukatlar olduğunu, savcıların ve 
hâkimlerin konuya hâkim olmaya başladıklarını, hatta içlerinde bir hayli iyi olanlar olduğunu 
da özellikle son iki yıldır yaşayarak görüyorum. Bu güzel bir şey, çünkü birbirimizi anlamak 
zorundayız. Bir yandan tabii İnternetçiler kontrol altına alınmak istenilmiyor benim tarafımdan; 
ama bir yandan da geçen yıldan biliyorum sorun yaşayan insanlar oluyor. Evli kadınların 
resimlerini koyup, yanına telefonunu yazan siteler veya kullanıcılar oluyor veya hakaretler 
“İnternet bu, istediğimi yaparım, kimse beni bulamaz” diye düşünülüp yapılabiliyor. Tabii çok 
gençlerin olması bir sorun. Ama bunları yaşayarak öğreneceğiz, dediğim gibi tarih yaşıyoruz. 

Coşkun Ak olayı ve bu RTÜK olayından sonra iki-üç yıl birtakım olaylar, birtakım davalar 
oldu. Örneğin, şöyle bir şey hatırlıyorum: Urfa Valisi’nin aleyhine bir hosting firmasının, o 
hosting kapsamındaki bir sitede hakaret edildiği, Urfa Valisi’nin mahkemeye verdiği, ilgili 
kişinin yakalanmadığı için hostingçinin yakalandığı bir olay vardı mesela. Yalnız orada da 
birtakım spekülasyonlar vardı, o hostingçinin kendi hostingi açıp, kendi yazdığı falan gibi. 
Sonuçta hatırladığım kadarıyla 2006’ya kadar çok önemli bir gelişme olmadı, böyle münferit 
olaylar oldu. 

2006’da İstanbul’da “Bilişim Polisi” kuruldu ve birikmiş 2003’ten, 2002’den beri birikmiş 
bazı davaları araştırmaya başladılar. Bu kapsamda 2006’nın sonunda o gördüğümüz yoğun 
çocuk pornosu tutuklamaları oldu, diğer konulara el konuldu. Şimdi 2007’ye baktığımız zaman; 
hem banka mağdurlarında bir azalma olduğunu görüyoruz, hem çocuk pornosu olayında. 
Zaten çocuk pornosu olayı için ben dün burada yanılmıyorsam Uluslararası Hukuk Derneği 
Başkanı’yla da -o da var-  konuştum, bizim ülkemiz aslında bu konuda üretici durumunda değil, 
sadece seyirci durumunda, masum yani, ama tabii yine de sorunlar var. 

Geçen sene biliyorsunuz  YouTube ile ilgili birtakım olaylar oldu. YouTube’da yayınlanan bazı 
şeyler oldu. Bu sene Wordpress’le ilgili bir olay oldu. Bunların hepsinde Türkiye yurtdışında 
“sansürcü” olarak adlandırıldı. Aslında tam öyle değil gerçekten şöyleydi olaylar: Hükümetle 
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falan da alakası yok, Türk Telekom’la da hiç alakası yok, birileri şikâyet ediyor. Wordpress 
olayında örneğin, Adnan Oktar hakaret edildiği iddiasıyla mahkemeye gitti ki, çok gittiğini 
hâkimlerden duyuyorum ben. Kişilik haklarına hakaret edildiğini iddia etti, onun karşılığında 
mahkeme, bir tedbir kararı aldı. O tedbir kararında da yine bizim tarafta da Osman Bey’le de 
konuştum -bir ara sorun- sitenin tamamı kapatıldı, yani hakaret edildiği iddia edilen bloglar 
değil, tamamı kapatıldı. 

Ben ilgili hâkimle konuştum, tabii bu teknik bir konu, onun için bu toplantıdan mutlu 
oluyorum dediğim o. Bunları konuşmamız lazım, açmamız lazım, teknik olarak neler 
yapılabildiğini bizlerin size anlatması lazım. Bu Wordpress olayında böyle bir sorun yaşadık; 
ancak kısmi kapatılma mümkün, tabii kısmi kapatılma konusunda şunu demek istiyorum: Bir 
web sitesinin içinde 3 sayfayı kapatabiliyorsunuz. Ama tabii bu ISS’lere büyük bir yük getiriyor, 
o açıdan ISS’ler bunu tercih etmiyorlar. Bu benim sitelerin kapatılmasını onayladığım anlamına 
gelmiyor, sadece olayı anlatmak için söylüyorum. YouTube olayında da Atatürk’e hakaret vardı 
hatırlarsanız, onun dışında da zaman zaman geliyor, benim müdahil olduğum olaylar da var. 
Şöyle ki; Mynet’de evli bir kadının resmi yayınlanmış, tabii haliyle kadın ve kocası şikâyetçi. 
Öbür taraftaki olayı bilmiyorum, kim ne hakla, niye böyle bir şeyi yayınlamış, kaldırılmasını 
istiyor. Hukuki süreci biliyorsunuz uzun bir süreç, işte bütün o süreç boyunca da, o kadın ve 
kocası zarar görüyor. Benim gördüğüm kadarıyla polis ya da savcılar böyle konularda elinden 
gelindiğince çözmeye de çalışıyorlar, benim temas ettiğim kişiler öyle. Biz mesela o olayda 
Mynet’i aradık, tabii burada sorun şu: Sivil toplum olarak, sivil insanlar olarak, Mynet olarak, 
TürkInternet.com olarak polisten gelen olayı, acaba bu olayda devletin sansürü mü var diye 
kabul etmek istemiyoruz, bir tepki duyuyoruz. Ama olayın ne olduğunu anladığımız zaman, 
yani bir insanın orada zarar görmekte olduğunu -tabii ki kimse istemez-  o yazı kaldırıldı. 
Örneğin, Mynet olayında anlattığım gibi, bu tür bir olay geçen sene, özellikle çocuk pornosuna 
yönelik olarak 56/51 gündeme geldi. Daha önce biliyorsunuz bir Bilişim Yasa Tasarısı üzerinde 
çalışıldı, başında İTÜ’den Prof. Eşref Adalı vardı, 30 küsur kişi içinde 34 maddelik bir yasa 
tasarısı. Ama az önce de anlattığım gibi, Bertel de aynı şeyi anlattı; dünyanın farklı yerlerinde, 
farklı yorumlar var, Türkiye’de de aynı şekilde. Bir tarafta kişisel hak ve özgürlükler, diğer tarafta 
sansür kavramı. Acaba birbirine geçiyor mu, onun dengesini nerede yakalayacağız problemi var. 
Dolayısıyla o kanun tam oluşmadan herhalde adli yetkililer de bir an önce olayı hızlandırmak 
için 56/51’i çıkardılar. Burada demin anlattığım tür zarar gören insanları anladığım kadarıyla, 
gerçi orada 8 tane katalog suç denilen 8 suç var, bir kanun çıkarıldı. 

Benim düşüncem nedir? Dünyada web sitesi filtrelemeleri yok. Nerede var? Çin’de var, 
İran’da var, Malezya’da duyuyoruz, birtakım web sitelerinin sansürlendiğini. Ülkemizde böyle 
şeylerin olmasından tabii çok fazla hoşlanmıyoruz. Gerçi çocuk pornosu hiçbir şekilde kabul 
edilebilir bir şey değil, bence de değil. Dolayısıyla, örneğin dünyaya baktık çocuk pornosu 
konusunda ne yapıyorlar diye sivil toplum örgütleri var Avrupa Birliği çerçevesinde. Bunlar 
bir zincir kurmuşlar, Amerika’da da var bir kolları. Bir tanesinden bahsediyorum “in hoppe” 
adlı. Bunlar, ihbar merkezleri kurmuşlar. İhbar merkezlerine vatandaş bildiriyor, şu site çocuk 
pornosu yayınlıyor veya müstehcen yayın yapıyor şeklinde. Bu sivil toplum örgütü olan 
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kuruluşlar da onları değerlendiriyorlar ve o ülkedeki bütün ISP’lerle anlaşmaları var. Örneğin, 
Türkiye’den bahsedelim, bütün ISP’lere -Türk Telekom, Superonline vesaire-  yazı yolluyorlar. 
Bunlar bence yaptıkları bir anlaşmayla, protokolle yapılıyor. Bu anlaşma sonucu, o siteler bütün 
o ülkenin ISP’leri tarafından bloklanıyor. Bu ISP’ye, bu dernek gidip aynı siteyi Hollanda’daki 
eşdeğeri olan şubeye söylüyor, İngiltere’dekine söylüyor, dolayısıyla bütün Avrupa çapında o 
site bloklanmış oluyor. 

56/51’le getirilen, devlet yoluyla işlem yapılmasında şöyle bir sakınca var: Biliyorsunuz 
bugünkü -Osman Beylerden kesinlikle bahsetmiyorum, Osman Beylerin çok farklı bir 
yaklaşımları olduğunu biliyoruz. Çünkü bu kanunla ilgili olarak kanun çıkarılmadan önce 
bizlerle, konun tarafı olan herkesle görüştüler. Ama günün birinde kim gelir bilemeyiz. Veya 
müstehcenlik kavramı ya da çocuk pornosu nerede başlıyor, nerede bitiyor? Biliyorsunuz 
sadece çocuklara yönelik değil, çocuk görünümü veren şeylere de karşı. Dolayısıyla bunların 
sivil örgütler tarafından yapılması daha uygun olur. Orada da, Osman Bey: “baktık, self-
regülasyon olmadı” diyor, ISP’ler için de söylüyor gerçi, “onun için biz mecburen kor-regülasyon 
yaptık” cevabını veriyor. Haklıdır, ama bizim de sivil toplum olarak bir an önce bu konudaki 
sorumluluklarımızı bilip bu tür sistemler kurarak, çünkü bir yanda da hakkı yenen ya da hakarete 
uğrayan insanlarda var, bu tür organizasyonları kurmamız lazım. 

Tabii biz 56/51’e acaba günün birinde sansüre gider mi diye korkuyla da bakıyoruz. Birtakım 
eleştiri noktaları da var. Google üzerinde bununla ilgili bir çalışma grubu kurduk, ilgilenen 
olursa oraya katılmasını, fikirlerini söylemesini de rica ediyoruz. 

Teşekkür ederim.  (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Füsun Hanım’a zamanı çok dikkatli 
kullandığı, tarihçeyi çok güzel özetlediği ve sonuç-değerlendirmesi için gerçekten teşekkür 
ediyorum. Aslında planlayarak olmadı, ama güzel bir sunum yapısı oldu. Dünyadaki örnekleri 
değerlendirdik ve özellikle Belçika’dan gelen misafirimiz sayesinde dünyanın bakışını biraz 
aldık, sivil toplumu aldık, şimdi de her zaman olduğu gibi devlet en son konuşuyor. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Savcımız Kürşat Bey konuşacak, kendilerini arz ediyorum, 
buyurun. 

KÜRŞAT KAYRAL (Ankara Basın Cumhuriyet Savcısı)- Sayın Başkan, değerli 
katılımcılar; İnternet sitelerinin filtrelenmesi eylemi; 5651 Sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Yasanın 2007 yılında yürürlüğe girmesi ile İnternet kullanıcı 
ortamlarında son günlerde sıkça konuşulan bir konu haline gelmiştir. 

İletişim teknolojisinde, büyük bir devrim olan İnternet, yapısı gereği, dünyanın 
her yerindeki bilgiye anında ulaşım, tüm medya kuruluşlarının günlük ve arşivsel 
dokümanlarına bağlanabilme ve sınır tanımaz özellikleriyle, insanların tüm dünyaya 
kendisini ifade etme olanağını sağlayan, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün en 
etkili kullanım aracıdır. 
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Dünyada ve Türkiye’de İnternet kullanıcıları devamlı olarak artmakta, araştırma 
verilerine göre 2007 yılında 1.35 milyar dünya ve 8 milyona yakın Türkiye kullanıcısı 
bulunmaktadır. Üretilen bilgileri saklama, paylaşma, çoğaltma ve bu bilgilere kolayca 
ulaşmayı sağlayan bilgisayarlar arasında kurulmuş bir haberleşme ağının illegal 
kullanımının denetlenmesi, uluslararası platformda kolayca işlenebilen sanal suçların 
ortak bir tanım altında izlenip düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 2001 yılı sonunda Budapeşte’de imzaya açılmış ve 
26’sı Avrupa Konseyi üyesi 30 ülke (ABD, Japonya, Kanada ve Güney Afrika) tarafından 
imzalanmıştır. Türkiye henüz bu sözleşmeye imza koymamış olmakla birlikte 5237 Sayılı 
Türk Ceza Yasası hazırlanırken Siber Suç Sözleşmesi’nde yer alan kavram ve bilişim suç 
tipleri yeni yasaya uyarlanmıştır. Ancak etkili ve hızlı bir adaletin sağlanması, soruşturma 
makamlarınca uluslararası kanıtlara sorunsuz ve doğru olarak ulaşılmasının gerekleri 
Türkiye’nin de bu sözleşmeye en kısa zamanda taraf olmasından geçmektedir. 

Bilgi, belge ve özellikle kişisel verilerin İnternet ağının sınır tanımayan ortamında, 
her kilide uyan bir maymuncuk elde edilebilecek teknolojik imkanların sınırsızlığında, 
bu olanakların yetkisiz ellerde bulunmasının günlük hayatta rastladığımız suç tiplerinin 
birçoğuna ve yasa dışı terör örgütlerinin faaliyetlerine yardımcı olduğu da yadsınamaz 
bir gerçektir. 

Siber suçlarla mücadelenin önemli bir yönü de İnternet sitelerinin filtrelenmesi ya 
da yasal tanımıyla erişimin engellenmesidir. Pozitif hukukumuzda,  İnternet  
sitelerinin filtrelenmesi konusunda verilmiş, uygulayıcılara ışık tutacak bir Yargıtay kararı 
bulunmaktadır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin; “İnternet’teki yayınlar nedeniyle yapılacak 
işlem konusunda henüz yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Halbuki mahkeme kararlarının 
bağlayıcı sonucunun gerçekleşebilmesi için kararın infaz edilebilir olması ve böylece yaptırımının 
da uygulanması gerekmektedir. İnternet’teki yayının durdurulmasına dair bir mahkeme kararının 
infaz edilebilme ve sonuçsuz kalma olgusu tartışılabilecek bir durum arz ettiğinden buna dair 
istemin reddine karar vermek gerekir” şeklindeki kararı emsal nitelikli olarak pratikte uzun 
süre, özellikle savunma amaçlı olarak kullanılmıştır. 

5651 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, ceza hukuku 
uygulanmasında, pornografi, kumar, terör örgütlerinin propagandası, ve devletin 
egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar ile 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa’ya aykırılık fiilleri en sık karşılaşılan ve 
filtrelenme hususunun tartışıldığı suç tipleri olarak karşımıza çıkmış olup, bu dönemde, 
ilk İnternet sitelerinin filtrelenmesi, 2003 yılında, 1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü 
Kanunu’nun 155. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sulh 
ceza mahkemelerinden tedbir niteliğinde “İnternet sitesinin kapatılması ve Türkiye’ye giriş 
ve çıkışına filtre konulması” şeklinde başlamış, talep yönünde alınan kararların emniyet 
müdürlüklerinin bilişim şubelerine gönderilerek infazı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu dönemde, filtrelenme konusunda yasal bir mevzuatın olmaması, 5271 Sayılı Ceza 



47

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Muhakemesi Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle de fazla bir değişiklik göstermemiş, bu kez 
yeni yasanın, kabul edildiği sistemin özünü oluşturan; “soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı 
tarafından yapılması ve kolluğun yardımından yararlanılması  esastır. Ancak soruşturma işlemlerinin 
kişi özgürlüklerine ve özel hayata müdahalesi gerektiğinde, hâkime başvurulması gerekir”  şeklindeki 
gerekçesinden hareketle “aynı taleplerin 5271 Sayılı Yasa’nın 162. maddesiyle istenmesi” hali 
ortaya çıkmıştır. 

Mahkemelerin vermiş olduğu birbirinden farklı “kapatılmasına”, “kapatılmasına ve 
filtrelenmesine” veya “Türkiye’ye giriş çıkışının filtrelenmesine” şeklindeki değişik ibarelerden 
oluşan kararların infazlarında tereddütler yaşanmış, kararların birer suretinin Türkiye’de 
yerleşik İnternet servis sağlayıcı şirketlere tebliği ile şirketlerin vermiş olduğu cevabi 
yazıların soruşturma dosyası içeriğinde muhafazası şeklinde bir uygulama oluşmuştur.

Sanal ortamda işlenen suçların son yıllarda büyük bir artış göstermesi, bu suçlara Yeni 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında özel bir bölüm 
ayrılması, “sanal ortamda delillerin tespiti, toplanması, muhafazası, incelenmesi ve raporlanması 
konularının güncel soruşturma dosyalarına girmesiyle” başlayan süreçte, 23.5.2007 tarihIi 
Resmi Gazetede yayınlanarak, süre şartlı yürürlük maddesinde belirlenen maddelerinin 
23 Kasım 2007 tarihinde yürürlük kazanan 5651 Sayılı Yasa İnternet hayatına ve hukuk 
alanına yeni yaklaşım ve açılımlar getirmiştir. 

Yasanın “Tanımlar” başlıklı 2. maddesi ile “erişim sağlayıcı, içerik ve yer sağlayıcı” 
kavramları ile bunların  yükümlülükleri, toplu kullanım sağlayıcılarının ticari çalışma şekil 
ve esasların düzenlenmesi konularındaki kavram kargaşalarına bir ölçüde son verilmiş 
ise de; İnternet ortamının uluslararası özelliğine dayalı İngilizce kökenli tabanında halen 
etimolojik anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. 

5651 Sayılı Yasa’nın uygulanabilirliği açısından, yasaya dayalı olarak hazırlanan 30 
Kasım 2007 tarihli “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 1 Kasım 2007 tarihli “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik” ve 24 Ekim 2007 tarihli “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından 
Erişim Sağlayıcılarına ve Yer Sağlayıcılarına Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe alınarak işlevsel hale getirilmesi sağlanmıştır. 

5651 Sayılı Yasa’yı haber güncelliğine taşıyan en belirgin özelliği  (23 Kasım 2007 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren) “Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi” başlıklı 12 
fıkradan oluşan 8. maddesidir. 

Madde, son dönemde çıkan yargısal kanunlarda uygulaması belirlenen (ancak bir başka 
açıdan bakıldığında soruşturma makamlarının hareket alanını kısıtlayan) katalog suçlar 
sayılması yöntemine dayalı, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nda yer alan “intihara yönlendirme, 
çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık 
için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 
suçları ile 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasada yer alan suçlar” şeklinde 
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maddesel temele indirilen bir düzenleme içermekte ve birbirini takip eden fıkralarında; 
“İnternet ortamında yapılan ve belirlenmiş suçların oluştuğu hususunda yeterli 
şüphe sebebi bulunan yayınlara erişimin engellenmesi işlemlerinin kademe-kademe 
belirtilip, soruşturma ve kovuşturma sonunda verilen kararların etkisi, yer veya erişim 
sağlayıcılarının adli ve idari yaptırım sorumlulukları” düzenlenmektedir. 

Yasanın 8. maddesi, soruşturma ve kovuşturma makamlarının yanında, 2 ve 5. alt 
bentlerinde belirtilen; “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçları oluşturan yayınlara 
erişimin engellenmesi hususunda idari tedbir niteİiğinde içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında 
bulunması halinde resen ve onaysız”, “yurt içerisinde bulunması halinde”; “24 saat içerisinde 
hakim onayına tabi olarak resen engelleme yetkisini” Telekomünikasyon iletişim Başkanlığına 
da vermiştir. 

Dünyada günde on bin pornografik içerikli sitenin kurulduğu, filtre uygulamasının 
yüzde yüz çözüm getiremediği ve en önemlisi bu sitelerin şikayet ve ihbar müesseselerinin 
yanında nasıl bir donanım ve şartlara sahip bir teknik ekiple takip edileceği zorlukları 
düşünüldüğünde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarını 
zor, sıkıntılı ve zahmetli günlerin beklediği açıktır. 

5651 Sayılı Yasa ile bu yasaya dayalı olarak çıkartılan 30 Kasım 2007 tarihli yönetmelikte; 
“erişimin engellenmesi kararı ve bu kararın yerine getirilmesi hakkında, soruşturma ve 
kovuşturma aşaması kararları ile idari tedbir kararı, bu kararların onay, itiraz mercileri ve 
uygulama safahatı ile yapılması gerekenler” açık olarak belirtilmiş olduğundan pratikte 
zorluk yaşanmayacağı, yasanın kanun yazım ve yapım tekniği açısından mükemmele 
yakın ve yürürlük tarihi itibariyle de en ihtiyaç duyulduğu zamanda çıkarılmış olduğu 
düşünülebilirse de, sorunlara çözüm getirerek uzun yıllar değişmeden yürürlükte 
kalabilecek, teknolojinin sürekli ve dinamik açılımlarına uyum sağlayabilecek özellikle 
idari uygulayıcılar açısından yorumlanmasında sansürcü anlayışı ortaya çıkarmayacak, 
bir sayfa yüzünden büyük bir kütüphanenin yok edilmesine sebep olmayacak nitelikte 
bir yasa olup-olmadığı zaman içerisinde yaşanılarak öğrenilecektir. 

Bu bağlamda; uygulama ve sorunların birlikte değerlendirilmesinde 5651 Sayılı 
Yasada belirlenen katalog suçlardan birine veya bir kaçına ihbar, şikayet veya resen 
vakıf olan Cumhuriyet Savcıları tarafından, soruşturma evresinde, hakim onayına 
sunulma şartlı resen veya hakim kararı alınarak, kovuşturma evresinde ise mahkeme 
tarafından erişimin engellenmesi kararı alınacak, kararın bir örneği, yönetmeliğin 15. 
maddesinde belirlenen şekil şartları hususlarını içerir şekilde Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığına gönderilecek, Başkanlıkça da karara ilişkin bilgiler derhal gereği yapılmak 
üzere elektronik ortamda erişim sağlayıcılarına  bildirilecektir. Erişimin engellenmesine 
ilişkin karar ile talebin reddine dair kararlar ise 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Yasası 
hükümlerinde belirlenen İtiraz yollarına tabi olacaktır. 

Yasanın  katalog suçlar açısından değerlendirilmesinde; son yıllarda yurt dışı kaynaklı 
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sitelerde yer alan yazı, resim veya video görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilen, 
“Devletin egemenlik işaretlerinin, askeri veya emniyet teşkilatlarının aşağılanması ve terör 
örgütlerinin propagandası niteliğindeki yorumları içeren suçların” alınmaması ile bir 
kısım özel yasalarımızın; örneğin 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Yasa ve Devrim Yasaları olarak nitelendirilen 671, 677, 1353 Sayılı 
Yasalar ile 2893 Sayılı Türk Bayrağı Yasası’nın düşünülmemesi hukuki boşluk niteliğinde 
olmuştur. Bu açıdan, pozitif hukukumuzda ve uygulamada katalog suçlar dışında kalan 
suçlarda, uygulayıcılarca 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 162. maddesinin 
kullanılmaya devam edileceği düşünülmektedir. 

İdari tedbir niteliğinde “Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı” tarafından 8. 
maddenin 1. fıkrası 2. ve 5. alt bentlerine göre verilen erişimin engellenmesi kararları, 
çocuk pornografisi ile müstehcenlik konularında yetişkin insanların bile kolayca 
avlandığı ortamda, özellikle küçük yaş kullanıcılarının korunmasına dayalı olarak bir 
hız kazandırımını ortaya çıkarsa da, hâkim kararı olmadan müstehcenlik kavramının 
yorumlanarak erişimin engellenmesi kararı alınmasının çok dikkatli yapılması ve asgari 
düzeyde tutulması gerekmektedir. 

Erişimin engellenmesi işlemlerinde web sitelerinin bütün olarak değil suça konu veya 
zararlı yayınları içeren alt veya ara yüzlerinin engellenmesine dikkat edilmelidir. 

Erişimin engellenmesinde adli ve idari kararların ülkemize ileride yaşanacak günlerde 
neler getireceği, hangi hukuksal tartışmalara yol açacağı şimdilik uygulama azlığı 
nedeniyle meçhul ise de; İnternetin toplum hayatında gün geçtikçe daha fazla yer alarak 
kullanım alanını her geçen gün genişletmesi, İnternetin iyi amaçlarla kullanılmasının 
yanında, suçların İnternet ortamına taşınması, hakaret ve kumar amacını güden sitelerin 
kurulması, İnternetin kötü amaçlarla da kullanılabileceğini göstermekte ise de, doğası 
gereği iletişim ve ifade özgürlüğünün en geniş kullanıldığı özgürlükler ortamı olan 
İnternette, bilişim suçlarıyla mücadeleyi amaçlayan yasalar ve yönetmelikler yürürlüğe 
alınırken, bunların yanında bireysel filtreleme sistemlerinin özendirilmesi, İnternet 
kullanma eğitimlerinin ilköğretim çağında değerlendirilerek, insanların herhangi bir 
müdahale olmaksızın, düşünme, düşünceyi yayma, her tür bilgi ve belgeye sınırsız şekilde 
ulaşma ve bunları başkalarına sorunsuz iletme hak ve özgürlüklerinin mutlaka gözardı 
edilmemesi ve her erişimin engellenmesi kararı alınırken birey haklarının, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 9-10. maddeleri süzgecinden geçirilmesi gerek ve zorunlulukları 
unutulmamalıdır.  (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Sayın Savcımıza zamanı daha az kullandığı 
için gerçekten teşekkür ediyoruz, sorulara belki zaman kalmış olur. Şimdi Füsun Hanım bir 
cümle eklemek istiyor, ben de bir cümle eklemeyi düşünüyorum. 

30 Kasım Yönetmeliğine göre, Başkanlık tarafından idari tedbir olarak alınan erişimi engelleme 
kararlarının, yer sağlayıcısı ve içerik sağlayıcısı yurtiçindeyse hâkim onayına sunulması hükmü 
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getirildi. Kanunda olmayan bir husus, yönetmelikte geldi, bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 

Füsun Hanım’dan da bir cümlelik yorum alacağız, ondan sonra soruları toplu olarak alıp, 
daha sonra cevap versek daha uygun olur zannediyorum ve yaklaşık 15 dakikalık bir zamanımız 
var. Füsun Hanım buyurun. 

FÜSUN SARP NEBİL (Turk.İnternet.com)- - Ben konuşmamı web sayfalarının 
filtrelenmesiyle sınırlamıştım, ama Sayın Savcı daha geniş bir kavram söylediği için ben de bir 
iki şey eklemek istiyorum. 

Demin söylediğim gibi, bir tarih yaşıyoruz, bu nedenle de suçlar her geçen gün değişiyor. 
O yüzden 34 maddelik kanun tasarısına bakarsanız, daha çok 2000 yılındaki Siber Suç 
Direktifi’nin bir tercümesiydi ki, İnternet ve Hukuk Platformu onu Ankara Barosu’yla birlikte 
ortak yayınlandı kitapçık olarak. Ama 2000 yılından bu yana suçlar değişti; 2000 yılında sadece 
becerilerini göstermek için virüs yazan ve yollayan insanlar vardı, 2007, 2008, hatta 2006’dan 
başladı. Zamanımıza gelirsek, o virüs yollayanlar şimdi bilgisayarları kullanmak için virüsü 
yolluyorlar. Yani sizin bilgisayarınıza bir virüs giriyor, sizin bundan haberiniz yok, o sizin 
şifrelerinizi alıyor, banka şifrelerini alıyor, sizin bilgisayarınızı zon bir bilgisayar olarak saldırı 
yapmakta kullanıyor. Siz bilgisayarınızı kullanıyorsunuz, çok ileri bir bilgisayarcı olmadığınız için 
farkına varmıyorsunuz, arka planda sizin bilgisayarınız Amerika’daki, Belçika’daki bir yere toplu 
saldırıda bulunuyor, bir asker olarak davranıyor. Bir de yine aynı şekilde sizin bilgisayarınızdan 
başka bilgiler de çekilebiliyor. 

Onun için hukukçular olarak bunu da lütfen zihninizin bir yerlerinde tutun, şu anda suçlar 
da gün geçtikçe farklı farklı suçlar haline geliyor. Benim TürkInternet.com’da şikâyetçi olduğum 
bir şey var: Bana saldırı yapılıyor, benim bir limitim var, yani belli bir saatte okuyabilecek insan 
sayısı var, onu aşarak belki rakipler, belki başka biri bulamadık mesela. Çok çeşitli suçlar var; 
bunu lütfen not edin. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Şimdi soruları alabiliriz. Sizden başlayalım 
isterseniz ön sıradaki beyefendi, buyurun. 

ALİ İHSAN TÜKENMEZ- Öncelikle teşekkür ediyorum böyle güzel bir sohbette bizleri de 
aydınlattığınız için. Ben naçizane yıllardır İnternette mail gruplarında moderatörlük yapıyorum. 
Karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri; insanlar yanlış bilgilendiriliyor, kasıtlı bilgiler atılıyor, 
hukukçular yorum yaparken bundaki maksat nedir, kasıt var mıdır, bu konuda yönlendirilirse 
bence daha güzel sonuçlar elde edilebilir. Çünkü İnternet o kadar değişik amaçlarla kullanılıyor 
ki, sadece pornografiyi önlemekle iş çözülmüyor, tabii çoğunlukla insanlar siyasete de alet 
ediliyor. O kadar maksatlı haberlerle genç kuşakların yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi 
gerekiyor, burada iyi niyet aramamak gerekir. Biz İnternetçiyiz, özgürlüklerden yanayız, 
ama ahlaki sistemin de dezenformasyona uğraması, insanların beyinlerinin yıkanmasının da 
hukuken önüne geçilmesine taraftarız. Bu önemli bir konu…

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Soru soracak mısınız, yoksa değerlendirme 
olarak mı?
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ALİ İHSAN TÜKENMEZ- Bu konudaki sizin katkılarınız nedir, düşünceleriniz, önerileriniz 
nedir? 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Soruyu kime yönelttiğinizi de…

ALİ İHSAN TÜKENMEZ- Sayın Savcıma özellikle yöneltiyorum. Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Bunu not alalım.

Evet, buyurun beyefendi.

KADİR ŞİMŞEK- Sivas’tan katılıyorum, polis memuruyum. Biraz önce Füsun Hanım dedi 
ki, “ISP’lerde bazı sorunlar olduğundan dolayı İnternet erişim sayfalarının birkaç sayfası değil de 
tamamı kısıtlanıyor”  Şimdi biz dokuzuncu ayda YouTube’a bir erişim kararı aldık, kapattırmıştık. 
Bunu YouTube’un avukatıyla da görüştük, birkaç sayfasını engellemek için sunucularınızda, 
“ISP’lerinizde yer var mı?” diye sorduğumuzda, onlar “olmadığını” söylediler. Bu sefer hâkim 
kararıyla tamamı kapatıldı sayfanın, iki gün erişimi engellendi. Sunucular olarak, yani İnternet 
sağlayıcıları olarak sizin bu konuda bir çalışmanız var mı? “Birkaç sayfanın filtrelenmesi sunucuları 
yoruyor” dediniz, bu konuda bir çalışmanız var mı? 

İkincisi de gene Füsun Hanım’ın biraz önce değinmiş olduğu; dos-atak yöntemiyle sizin geri 
planda görmediğiniz şekilde İnternetinizi kasacak şekilde milyonlarca kişinin başka sitelere 
saldırdığı ve o sunucuyu, ISP’leri çökerttiği görülüyor, bu konuda sizin Türkiye’de karşılaştığınız 
hiçbir olay var mı? Siz “bir sefer” dediniz. Biz bu konuda karşılaştık, bulduk, var, bu da dos-atak 
yöntemiyle oluyor, onu da hatırlatalım. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN - İkinci soru olarak mı, yorum olarak mı?

KADİR ŞİMŞEK- Yorum olarak ve soru olarak. Başka da karşılaştığınız var mı?

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Tamam, buyurun. Başka soru var mı? İki 
oldu sorumuz. Bu iki soruyu o zaman cevaplayalım. Birinci soru; moderatörlerin işlerinin zor 
olduğundan bahsettiniz değil mi Ali İhsan Bey? 

FÜSUN SARP NEBİL (Turk.Internet.com)- - Ben size söyleyeyim bir olay Ali İhsan Bey’e 
yardımcı olmak için. Örneğin, Avrupa Birliği imzası vardı ya 17 Aralık’ta, hemen sonra mail 
listelerinde bir mail dolaştı, orada “federasyona izin verildiği” şeklinde “gördünüz mü buraya 
imza atıldı, halbuki bu federasyona yol açıyor” diye infiale yol açabilecek bir mesaj yayıldı. 
Benim mail listelerimde ben şöyle bir şey sordum yazana “bana bu maddeyi gösterir misiniz, 
alın burası Avrupa Birliği’nde imzalanan şey, hangi madde bu?” diyerek, öyle bir madde yoktu. 
Bu tür olay sadece bunda da yok. Mesela, diyor ki “şu mektubu yollarsan Microsoft yolladığın her 
kişi için 10 sent verecek Afrika’daki çocuklara” veya geçtiğimiz hafta oldu, biz yayınladık “Türkcell 
meşgul çalan her telefon için bir buçuk kontör kesiyor”. Yok böyle bir şey, ama birileri bunları 
yazıyor, yalan haber aynen öyle. Mesela, Ali İhsan Bey’in moderatör olduğu mail listesine bu 
geldiğinde Ali ihsan Bey bunu onayladığında aslında Türkcell’e zarar veriyor örneğin, ya da o 
federatif şeyi kabul ediyor; onun bir sorumluluğu var mı anladığım kadarıyla bunu sordunuz?
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ALİ İHSAN TÜKENMEZ- Sadece moderatörün üzerine değil, o haberi yayan kaynağın 
üzerine gidip onu orada çözmek gerekiyor. 

FÜSUN SARP NEBİL (Turk.Internet.com)- - IP’si bulunabilir o kişinin. 

SAVCI KÜRŞAT KAYRAL- IP’si bulunsun. Şimdi Türk Ceza hukukunda yalan haber 
yapılmasının cezai bir müeyyidesi bulunmamakta. Bu ancak yeni 56/51 sayılı Yasaya konulan 
8. değil, bu sefer 9. maddeyle kişilerin “gerçek veya tüzelkişilerin erişim sağlayıcı veya yer 
sağlayıcılarına şahsen başvurarak, bu konudaki yazı, resim, görüntü veya yorumların çıkartılmasını 
isteme hakkına sahip olduğu” hususunda bir madde düzenlemesidir. Bu madde düzenlemesinin 
Cumhuriyet Savcılıklarıyla hiçbir alakası bulunmamaktadır. Bunu Basın Kanununda da aynı 
şekilde görüyoruz zaten: Yalan haber yapılması, yani tamamıyla aşağılayıcı, hakaret verici bir 
şekilde değil, tamamen yalan haber niteliğinde bir haber yapılmasının cezai bir müeyyidesi 
bulunmamakta, sadece Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazmini nitelikte 
giderilmesi gereken bir maddedir. 

Tabii bu yorumların, bu yazıların yazıldığı şekilde de gayet tabii ki Cumhuriyet Savcılıkları bir 
davayı açarken veya açmazken kasıt unsuru olup olmadığına, öncelikle eylemin bir suç oluşturup 
oluşturmadığına bakarlar. Yani sizin her okeylediğiniz şey hususunda bir soruşturma yapılacağı 
veya sizin hakkınızda bir eyleme girileceği diye bir husus yoktur. Bunun yanında ana unsur 
bunu gönderen kişinin IP numarasının tespitiyle, bu kişiye ulaşılmasıdır. Bizim zorluğumuz 
zaten IP numaralarının tespitinde veya IP numaralarını tespit etsek bile, İnternete veya forum 
sayfalarına bu nitelikli yazıları gönderen kişilerin takma isimleri, adreslerinin, telefonlarının 
tamamen sahte olmasından kaynaklanmakta. Ben bu sorunun bizim tarafımızdan değil, diğer 
taraftan çözüleceği inancındayım. 

FÜSUN SARP NEBİL (Turk.Internet.com)- Bir şeyi vurgulamak istiyorum; İnternette 
biz hatta “big brother” diyoruz “1984” kitabını bilirsiniz George Orwell’in. O nedenle her 
şeyi takip edilebiliyor, yani  herkesin IP’lerini aşağı yukarı, çok çok az birkaç olay dışında 
bulabiliyorsunuz, onu bir not olarak söyleyeyim.  

Şimdi gelelim sizin sorularınıza. ISP’ler istediğiniz detaydaki adresi kilitleyebilir, yani 
Superonline.com/…../……/ filan, filan böyle bir şeyi kilitleyebilir, böyle bir olanak var, teknik 
olarak mümkün. Ama ISP’ler orada şöyle davranıyor, örneğin Ekşi Sözlük, Ekşi Sözlük’ün 
altında üç tane sayfa var ve hakaret eden diyelim. Diyor ki, o site sorumlu, sen o siteye git, 
ona söyle ve kaldırt sayfaları. Mesela, Ekşi Sözlük’te böyle olaylar var, tedbir kararı alınmış, 
yayından kaldırılmış sayfalar var. 

Tabii sizin söylediğiniz YouTube ya da Wordpress gibi olaylarda. Wordpress’le biz konuştuk, 
bir röportaj yaptık sayfamızda var, diyor ki “ben özgürlüğe inanıyorum, katiyen kimsenin 
sayfasını yayından kaldırmayacağım”. Böyle bir durumda tek sayfa kaldırılmadığı zaman bu 
dediğimiz sistemi uygulamak lazım. Aslında o eksik, ben şimdi ISP’lerle olan görüşmelere 
katılmadım. ISP’ler şundan hoşlanmıyor: Sunucu imkânsızlığı değil o, sunucu imkânsızlığı 
da var tabii teknik olarak da; gelirse elinize bilmem kaç tane adrese tek tek işlem yapmak 
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zorundasınız. Bütün o işlemleri yapmak hem eleman olarak zor, hem oradaki devamlı kontrol 
yapacak program, şuna da gitmiyorum, bu adrese de gitmiyorum, o nedenle onları istemiyorlar, 
böyle bir şeyi söylüyorlar, ama mümkün. İstediğiniz adresi, istediğiniz detayda kapatırsınız. 

Gelelim öbür sorunuza; dos-atak için aslında burada enteresan bir arkadaş var Ferruh. Ferruh 
çok genç bir arkadaşımız, burada bir sunumu da var, hacker aslında, iyi hacker, ama. Bundan üç-
dört sene önce Kanada’da bir milyon kredi kartının açık olduğunu ilgili şirkete bildirerek iş teklifi 
aldı, şimdi de İngiltere’de güvenlik uzmanı olarak çalışıyor. Kendisinden birazdan öğrenelim, ama 
ben size bir olayı anlatayım önce. Bu sene oldu, biz yayınladık bunu “Sanal Âlem” biliyorsunuz 
bu EBİ Grubunun sitesi, arkadaşlık sitesi, “İtiraf.Com”, “İdefiks”, bunların bulunduğu şirket. Bu 
yargıdaki bir konu olduğu için açık açık söyleyeyim “Teklan” diye bir ISP’den hizmet alıyor. 
Hatırladığım kadarıyla 6 bin dolarlık falan bir hizmet, hosting hizmeti. Bu hizmetin süresi 
bitiyor Haziran ayında, firmaya gidiyorlar, firma diyor ki “vallaha, 6 bin dolar değil, şimdi 18 
bin dolar, fiyatlar bu mertebelerde 17 bin falan olabilir, ama bu mertebede”. Onlar da diyorlar 
ki “o çok pahalı o zaman biz sözleşmeyi sona erdirelim, başka yere geçelim” ve gidiyorlar “Net 
One”la anlaşıyorlar ve dönüp diyorlar ki “bizim sunucularımızı verin, biz Net One taşınacağız”.  
Teklan diyor ki “hayır, gidemezsiniz”, “nasıl gidemeyiz, bizim sunucumuz?” Vermiyorlar, 
onun üzerine bunlar geceleyin nöbette bir çocuk varken oraya gidip, o çocuğa tabii söyleyince 
çocuk bilemediği için gündüz olayları sunucularını alıyorlar Teklan’dan ve götürüp Net One 
kuruyorlar. Teklan’dan saldırı oluyor dos-saldırısı, Net One da üç gün açılamıyor, Siber Âlem de 
duman oluyor, site açılamıyor. Çünkü bütün trafiği dolduruyorlar, bu yakalandı bir yolla, bunu 
anlatmam zor. Ama aslında yakalanması çok mümkün değil, çünkü saldırı “distributed” yani 
benim bilgisayarımdan geliyor örneğin, ama benim haberim bile yok. Dedim ya demin size virüs 
sokuyor, trojan sokuyor ve benim bilgisayarımı kullanıyor, ama benim haberim yok. Böyle bir 
saldırı olduğu için Ferruh’a onun için söyledim, sorulabilir, dos-atakları engelleyemiyorsunuz 
da, bir yerden saldırı gelirse, blok koyuyorsunuz, “bu adresten gelenleri kabul etme” diyorsunuz, 
ama distributed geliyor, binlerce makineden geliyor, nasıl engelleyeceksiniz? Mümkün değil. 
Bu olay hâlâ sürüyor, mahkemede, bu olay Haziran’da oldu İstanbul da. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Pardon, özür diliyorum, bitti herhalde 
değil mi? Birkaç cümle de ben söyleyeyim bitirelim isterseniz. Ferruh Bey’e orada Füsun 
Hanım gösterdi, isterseniz arada sorabilirsiniz dos-atakları Türkiye’de de oluyor. Sorunuzun bir 
bölümüne de ben cevap verirsem iyi olur diye zannediyorum.

Alt alan adından erişime engelleme yapılabiliyor şu an, ama URL adresinden erişime 
engelleme yapılamıyor IP’den de yapılıyor; ondan zaten hiçbir şüphe yok. Sizin dediğiniz karar 
yanlış hatırlamıyorsam bir URL adresine, yani YouTube’daki bir videoya ilişkindi. O video için 
aslında 5651 sayılı Kanun madde 9’a göre işlem yapılması lazım, içeriğin yayından çıkarılması. 
Fakat içeriğin yayından çıkartılabilmesi için YouTube’un avukatlarıyla şu an görüşüyorsunuz, 
ama YouTube şu an resmi olarak Türkiye’de faaliyet belgesi almış bir hizmet vermiyor, 
Amerika’dan hizmet veriliyor ve YouTube’un avukatları sadece sizin kararınızı Amerika’ya 
göndermekte aracılık yapıyor, başka bir şeyleri yok. Oradaki husus iki farklı şey; Füsun Hanım 
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biraz önce alt alan adından bahsetti Wordpress’de olduğu gibi, sizin dediğiniz URL yani tek bir 
adrese ilişkin, ikisi farklı konu. Füsun Hanımdan da birkaç cümle alıp kapatalım. 

FÜSUN SARP NEBİL (Turk.Internet.com)-   Orada da bir olay oldu, YouTube’u ikinci 
defa kapatmaya gidecekler problem oluyor tabii, dünya çapından sansür filan. Bana rica ettiler, 
ben YouTube’cuları aradım, yine bir avukat temsilcisi var dedi ki “ben çok meşgulüm, şu anda 
ilgilenemeyeceğim bu konuyla”. Biz de dedik ki “öyle mi, peki, o zaman biz bir haber yayınlıyoruz, bu 
haber için bir yorum yapar mısınız?”, “hayır, yorum da yapamam”, “peki, biz size haberi gönderelim, 
bunu İngilizce de yayınlayacağız” dedik; Haber şöyleydi: “YouTube yetkilileri ilgilenmediği için, 
vakit bulamadıkları için sansürleme tehlikesi var” diye. O gece çözüldü, YouTube o gece, o videoyu 
kaldırttılar. Yasal değil, bazen ülke için belki yapmak gerekiyor. 

OTURUM BAŞKANI OSMAN NİHAT ŞEN- Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için, iyi 
günler. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı Avukat 
Vedat Ahsen Coşar’ı sahneye davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM ve HUKUK

BİRİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“İNTERNET BANKACILIĞI VE BANKA KARTLARI”

Oturum Başkanı: MESUT BUDAK (Yargıtay Tetkik Hâkimi)

(Eralp Özgen Salonu,  9 Ocak 2008)

 

SUNUCU- 15 dakikalık aradan sonra “İnternet Bankacılığı ve Banka Kartları” başlıklı ikinci 
oturumumuza başlamak için tekrar bir aradayız. 

Bu oturumumuzun Başkanı; Yargıtay Tetkik Hâkimi Mesut Budak. Konuşmacılarımız; 
Avukat Naci Özdamar, Leiden Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr.Aernout Schmidt ve 
Akbank Baş Hukuk Müşaviri Avukat Hasan Esen. 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz 
diyorum. Bu oturumumuzun konusu arkadaşımızın da belirttiği gibi “İnternet Bankacılığı ve 
Banka Kartları” olacaktır. Bir önceki oturumda can kulağıyla dinledim ve çok da faydalandım 
arkadaşların sunularından. Bahsedildiği üzere İnternet’in Amerika Birleşik Devletlerinin Soğuk 
Savaş döneminde Alpa Net Projesiyle başlaması ve günlük hayatımıza özellikle bu son 5 yıl 
içerisinde veya 10 yıl içerisinde de diyebiliriz yoğun bir şekilde ve vazgeçilmez bir şekilde 
girmesiyle birlikte, iki farklı alan; bilişim ve hukuk bizim gündemimize gelmeye başladı. Bu iki 
alan artık birbiriyle ortak çalışma içerisine girmek zorunda kaldı. 

Biz arada hâkim, avukat ve hukukçu meslektaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda tabii 
bilişimin teknik yönü bizim için çok uzak, yani bunları, bazı kavramları, terimleri bilmeye 
çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, ama yine tam olarak bildiğimiz veya öğrendiğimiz de 
söylenemez. Fakat biz bu bilişim ve hukuku birbirine kaynaştırmak durumundayız. Bu hem 
ceza alanında, hem hukuk alanında yapmamız gereken bir şey. 

Ben 11. Ceza Dairesinde, gerçi Bilişim Suçları Dairesi’nde çalışan bir hâkimim, genelde bu 
oturum grubumuz hukukçulardan oluştu, içimizde teknik bir eleman yok, ama hukukçuların 
genel bir çekincesi teknik alan üzerinde tabii ki. Biraz önce Füsun Hanım’ın sunumunda da 
bahsettiği eleştiriler, biraz sitemkâr olarak bahsettiği, yargı kararları arasında farklılıklar olduğu 
veya yargı kararları arasında çelişkiler olduğu veya alakasız veya çok uygulaması zor kararların 
çıktığı yönünde oldu. Tabii burada iş, hukukçulara ve biraz da hukukçuların yanında bu bilişimle 
ilgili olan teknik elemanların birlikteliğine düşüyor. Ben iki ya da üç yıl kadar önceydi Bilişim 
Derneği’nin bir toplantısındaki sunumumda; bilişim ve hukuk alanında mesafe alınabilmesi 
ve düzgün kararlar çıkabilmesi için, özellikle bilişim mahkemeleri adı altında özel yetkili 
mahkemelerin kurulması gerektiği düşüncesindeydim ve halen o düşüncem devam ediyor. 
Çünkü herkesin aynı oranda İnternet’i bilmesi beklenemez. İnternet’teki kavramların ve bilişim 
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kavramlarının bütün hâkimlerimizce veya bütün avukatlarımızca bilinmesi beklenemez. Tabii 
bu arada ben avukatlara da değinmek istiyorum; talep ve karar merci noktasında, talep edenin 
neyi talep ettiğini, örneğin bir sitenin kapatılması mı, sayfanın kapatılması mı isteniyor, ve karar 
verecek olanın da neye karar vermesi gerektiğini teknik olarak bilmesi gerekir. 

Bu alanda artık tabii bu Adalet Bakanlığı’nın bileceği bir konu, ama emniyet bilişim suçlarıyla 
ilgili özel bürosunu kurdu, jandarmanın yine kendi içerisinde bilişimle ilgili özel bir birimi 
var, cumhuriyet savcılıklarında, Ankara Başsavcılığında olduğu gibi yine bilişimle ilgilenen 
savcı arkadaşlarımız var. Ama bunlara yerel mahkemelerde yine bilişim suçları veya bilişimle 
ilgili hukuki davalara bakacak, bilişim konusunda uzman yetiştirilmiş hâkimlerden oluşan bir 
mahkemenin bakması gerektiği kanaatindeyim. 

Ben bu giriş konuşmamı biraz fazla uzattım, bu oturumumuzda “İnternet Bankacılığı ve 
Banka Kartları” konusu işlenecek. Ama benim arkadaşlardan aldığım bilgilere göre, genelde 
İnternet bankacılığının hukuki boyutu üzerinde yoğunluklu durulacak. Ben öncelikle sözü 
diğer konuşmacı arkadaşlarımızın da izniyle misafirimiz olan Bay Aernout Schmidt’e vermek 
istiyorum. 

Prof. Dr. AERNOUT SCHMIDT (Leiden University/Hollanda) It is a great honour 
for me to attend this conference and to address you on some aspects of Identity, Identity 
Management and Law in the Information Society.  As I am a professor of Law and Information 
Technology in the Netherlands, at Leiden University, I must begin by confessing that I know 
next to nothing about Turkish Law, and, consequently, even less about Turkish banking law.   
Consequently, my contribution cannot be an essay in traditional legal scholarship, as traditional 
legal scholarship  is  related  to  the  interpretation  and  understanding  of  contingent  legal 
arrangements in contingent legal systems.  It is rather an attempt in looking at and understanding  
law  as  an  inescapable,  natural  phenomenon  in  any  social  system that  needs  regulation  
-  also  in  our  worlds,  as  they  are  rapidly  being  invaded by  Internet  and  as  they  are  
increasingly  dependent  on  it.   It is my plan to start with  a  few  definitions,  and  a  few  
examples,  illustrating  the  problematic  nature of  ‘Identity’  and  ‘Identity  Management’  in  
the  Information  Society.  Thereafter I will focus on a few legal intuitions concerning Identity 
Management, Internet and Internet banking.  There will be a few conclusions.  Perhaps it is 
a good idea I had from our president that I should tell you a few things about how Internet 
banking stands in the Netherlands. 

Internet banking is very very common in the Netherlands. It is performed by traditional banks 
under the traditional bank law. Almost all people who transact using banks use Internet banking 
services not just for payments but also for credits and stock transactions. The Netherlands 
is one of the densely populated areas of the world and it also has a very dense access to the 
Internet. There are problems in Dutch Internet banking and these problems are often related to 
questions of security and trust. And I want to focus on problems with identity, identity fraud, 
and identity management. 
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Let me begin by looking at the context, by looking at the positions of our legal systems in 
the information society. I think only in the 1990s we see Internet network services emerge 
that really take of after the year 2000. Google, file sharing, Internet banking, Wikipedia, Hyves, 
Youtube, Second Life - none of these is older than 10 years. 

It would be astonishing indeed if today, 9 January 2008, these innovations would come an 
end.  We are taking part in a society that we may call ‘the Information Society’ but that we must 
expect to be only at the very beginning of its development.  My first proposition is this: The 
‘identity’ of the ‘Information Society’ is not yet formed. 

Thus,  I  consider  a  phrase  like  ‘the  identity  of  the  information  society’  a contradiction in 
terms for practical purposes.  This indicates that there are some  serious  issues  at  stake  when  
we  think  about  law  in  the  information society.  If we want to reap the fruits of the Internet, 
we need our aptness at recognizing what means what, and what is what, in and outside Internet 
as best as we can.

To illustrate the issue I have printed a snapshot of my 15-month-old grand- son reacting to a 
TeleTubbie television show, seeing it for the first time in his life.  He liked it.  He wished to take 
part in it and apparently assumed this might be realized by climbing into the television set. 

I think that the problems many foresee concerning our ability to distinguish between fact and 
fiction in the information society may be illustrated by this snapshot.  I am confident, however, 
that my grandson will learn to appreciate the differences between a television show, a picture 
show, a stage play, a news show, a computer game and many other virtual services.  And, like my 
like my grandson, we will undoubtedly learn to apprehend (i) the differences between Internet-
mediated services and  real life as well as (ii) the separate uses of Internet-mediated services in 
real life.

In order to learn what the information society actually represents,  we, like my grandson, 
will have to bump our noses, experiment and be creative. From this perspective, the Internet is 
part of real life, just like theatres, like football stadiums, like gambling halls are.  It helps, I think, 
to see the information society as a collection of institutional services. I suggest the following 
definition: The information society is the space where our institutional services live, of which 
more and more get Internet-mediated. 

Again, this is a definition of a moving target. It does not provide identity, as an important 
aspect of ‘identity’ is understood to be a quality of ‘sameness.’ And, as I just stipulated, our 
information society is not going to have much ‘sameness’ in the coming years.  Consequently, 
our information society is a contingent phenomenon and does not (yet) have identity (or only 
for very short periods of time). 

Yet, the definition does, at a higher level of abstraction, allow for identity in its structure.  
At the moment, I think that the most fruitful mechanism to understand phenomena in the 
information society is to interpret them as social services and to employ some analysis of what 
goes on there in terms of IT-mediated institutional games. 
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These institutional games all have a playing field (a jurisdiction), players, collective interests, 
collective beliefs, rules, elites, props, publics, room for input from the players and feedback 
mechanisms. And if an institutional game gets complex, it may organize itself in hierarchical 
clusters of sub-games.   My claim is that any social phenomenon - even this conference!  - can 
be described in these  terms  and  that  anything  that  can  be  described  in  these  terms  is  an 
institutional game.  Thus, my proposition is that institutional games and social phenomena 
have the same structure or abstract identity. 

Social phenomena (law systems also) have, being institutional games, structural identity. 

I consider this of importance, as we may use this structure as an analytical tool when legally 
facing the new social phenomena of our information society as they develop together with our 
law systems. 

It  is  also  important,  where  it  suggests  that  material  law,  as  a  set  of valid rules, is 
an inescapable part of social phenomena, that material laws are not impartial or independent 
‘outside things.’  Thus, material law is an inescapable part of social phenomena like Internet 
payments, Wikipedia community member commitment, the Radiohead price-discriminatory 
approach, the RIAA-copyright enforcement efforts, file-sharing copyright infringement, 
telecom data retention policies, SPAM, government data warehousing and the services 
mentioned earlier.  Consequently, as these services change laws may change with them, just 
like when laws change these services may change with them. 

If law systems are social phenomena themselves, they are themselves institutionalized 
services.  My suggestion is, that their ideal structure is natural. That it makes sense, from this 
perspective, to think about healthy and unhealthy law systems, as material laws may corrupt 
the ideal natural structure of law systems. And that it may make sense, from this perspective, 
to  take  the  issue  into  account  when  legally  facing  new  phenomena  in  our societies. One 
basic issue stands out here:  security in institutional services is largely provided by member (or 
participant) commitment.

Let me, against this background; turn to the concepts of identity and identity management.  
These two concepts are changing rapidly under the influence of new services in the information 
society.  Let us look at a few examples and just pose a few questions. 

A glass of water…  Does a glass of water have identity? I think so - as long as it is left alone, 
it may have identity. However, water evaporates.  How much has to evaporate before it has lost 
its identity?  And, if I add a vitamin, will it change its identity?  What if I take a nip?  What if I 
throw the water back in the bottle and refill the glass again: Will this glass keep identity? What 
these questions show is at least there are object which can have identity. 

Traditionally, the identity of a thing is in the thing itself - the identity of an object is internal 
to it.  When the Internet is brought into play, and we are visiting a website to buy an object, 
the internal identity of the object cannot be investigated directly. To overcome this problem, 
in the information society we get to inspect the description of the thing instead of the thing 
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itself. This description is its external identity. On the Internet, we often have to do with what 
external identity of an object is available. This object has both internal and external identities. 
Here is, where the trouble with identities starts.  That is, whenever internal and external 
identities diverge in a transaction. In banking, a well-known and extreme problem of this kind 
is presented by counterfeit money.  Counterfeit - in this sense - has the external identity of an 
object (monetary value) but the internal identity of this monetary value simply isn’t there. And, 
allowing for the platitude that the whole concept of cash rests on an assumption of trust, we will 
get into real trouble as  soon  as  banks,  or  automated  teller  machines,  would  start  turning  
out counterfeit.  My next proposition is that: Identity problems arise from internal-external 
identity anomalies.

And, of course, the same goes for persons.  Persons too do have internal and external identities.   
And  again,  the  trouble  starts  as  soon  as  internal  and external identities diverge.  In banking, 
the trouble of credit-card forgery is an apt example.  Then, an external identity is stolen and 
related to a false internal identity. 

There are big differences between the internal and the external identities of things and persons. 
Internal identities cannot be objectified - they are already objectified, they exist only in the 
original; external identities, however, can. External identities can be objectified themselves and 
thus be managed. Consequently, external identities may have value - reputations are external 
identities - they can be sold, bought, forged and managed. 

And, again, the same goes for ‘groups’ or ‘communities.’  It is a public secret that some banks 
use zip codes in their deliberations on credit.  Then, a zip code is used as part of the external 
identity of a group that is applied to one of its members. 

Let me, before I try to present a taxonomy of anomalies between internal and  external  
identities  and  relate  them  to  the  law  in  the  most  abstract manner show you a few other 
examples: 

A family from Iraq entered the Netherlands in 1992.  It talked to the authorities and applied 
for asylum. It told the authorities false birth dates. The family was two parents and three 
children. Two months later they corrected this disinformation. 

On November 11, 2005, the Dutch Supreme Court has ruled null and void a Ministerial 
Decree of November 1997,   which awarded Dutch citizenship to an Iraqi family of five. The 
Ministerial Decree carried the wrong dates.  Somehow - presumably through governmental 
data warehousing - the anomaly between the Decree and the Iraqi passports was brought to 
the attention of the government agency involved. The Minister reasoned as follows: as the 
Iraqis were not born on the dates of the Decree, the Decree did not belong to their external 
identity, but of other, presumably imaginary people.  The Iraqis have been sent back Iraq.  In this 
example, the relationship between internal and external identities is interesting:  the Minister 
concerned (her name is Verdonk, perhaps you have heard of her) managed to conclude that the 
Iraqis were ‘counterfeit’ in the light of her Decree, in stead of the other way around. It must be 
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mentioned that our supreme court has since in 2006) embraced the latter view. 

My second example concerns “child porn” in Second Life. As you all know, Second Life is 
some sort of virtual stage where you can create characters (which are called ‘Avatars’), dress 
them up and make them move and communicate. Some sick minds make mature and childlike 
Avatars and make them join in sexual acts in Second Life. 

Do these Avatars have internal identity?  Do these Avatars belong to the external identities 
of the individuals that made or make their own Avatars ‘play’ with them?  Can their actions be 
understood, investigated and prosecuted as child pornography?  What if the ‘owners’ of the 
Avatars are children themselves? 

These  are  serious  legal  questions,  especially  if  our  legal  intuition  tells  us that this type 
of behaviour should be considered criminal and (some of) our contingent legal systems do not 
have adequately defined appropriate criminal acts. The example shows that how we interpret 
external identities and whose responsibility they are to be of serious legal concern. 

My last example is about myself in the USA. I brought my credit card, as that is the way 
things are paid over there. I was roaming the country from one appointment to another and 
had to find a hotel in Newport for one night.  I made a reservation by phone and wondered why 
the reservation had apparently not been processed at the Hotel when I arrived there. Anyway, 
they had a room and all seemed well.  However, a few days later, my credit card was no longer 
accepted anywhere in the US and I was sure that this could not be due to lack of funds.  I was 
with a friend and managed - but I could not easily repair my American credit (as a first attempt 
lead to an administrative quagmire).  And, as my only American dealings concerned Amazon.
com, who did no longer accept my card either, I let things rest. Until two hotel bookings on the 
same night of a Holiday Inn hotel in two different Newports emerged in my administration.  
While making my reservation, I had underestimated the number of cities called Newport in the 
USA and had apparently slept in one and reserved in another.

What  is  interesting  here  is  that  one  mistaken  hotel  booking  in  the  USA may suffice 
for your credit to be blocked without further notice and without an easy procedure for repair.  
Dealing in the USA may be dangerous to your external, credit-related identity. 

So far my examples…   Let  me  now  try  to  show  a  taxonomy  of  possible problems. This 
is very simple. If you have internal-external identity anomalies, it may be positive, that is, the 
value of your identity is overestimated, or it is underestimated or it is detached. It does not link 
to any value at all. 

If you look at, if you make a table, for instance, for an e-Bay transaction, you can see that a 
positive external identity may be brought about by the seller. The winner will be the seller if 
he sells the object for the price he sets and the buyer will be the loser. The opposite will go 
when you think about an object that is sold below the set price because it is external identity is 
negative. 
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These two things are not very interesting. These are market things. These are things we should 
be responsible for ourselves. Something else happens when the thing sold at e-Bay is not there 
at all. When you have a detached internal-external identity problem and there is someone who 
creates this detachment, it will be a selling fraud. He will win when he sells things. And the 
losers are both e-Bay and the buyer. 

We can repeat this for credit needed by a client of a bank. You should see that the winners, the 
authors and the losers are different clusters. So for different types of transactions, these tables 
will be filled in a different manner. Interesting in banking is that if you underestimate the credit 
of a client, everybody seems to lose. So there is a good incentive to be positive on estimating 
credit. 

The third table relates to something like the Enron issue, which is also explainable in terms of 
internal-external identity anomalies. The CEO will tell the people that Enron is healthy. After 
sometime, consultant people will find out that Enron is unhealthy. The losers in the first and 
second instances were the stockholders of Enron and Enron itself. 

Let me finish quite simply. My argument would go on to the question of Linden dollars, 
whether they are equivalent to actual money, actual currency. We have some scholarly papers 
that take this position. And I would suggest that this is a dangerous position. Linden dollars are 
dollars in Second Life and you can buy real dollars for them and back again. What you might 
use, remembering our position in developing the Internet world, what we might use services 
like Second Life for is to experiment with financial services on the Internet and to leave the 
risks to the players. And it would be a bad idea to assume something gets worth some money 
and looks like an Internet service to try and apply existing laws on these systems. This is where 
I will stop. 

Thank you. 

Prof. Dr. AERNOUT SCHMIDT (Leiden Üniversitesi-Hollanda)- Bu kurultaya 
katılmak ve sizlere “Bilgi Toplumunda Kimlik, Kimlik Yönetimi ve Hukuk” konularının bazı 
unsurları konusundaki konuşmamı iletmek benim için büyük bir onurdur. Hollanda, Leiden 
Üniversitesinde Hukuk ve Bilgi Teknolojisi profesörü olarak görev yaptığım için, konuşmama 
Türk hukuku ve dolayısıyla Türk bankacılık hukuku hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimi 
itiraf ederek başlamalıyım.  Sonuç olarak, geleneksel hukuk bilimi arızi hukuk sistemlerindeki 
arızi hukuk düzenlemelerinin yorumlanmasıyla ve kavranmasıyla ilgili olduğu için, benim bu 
kurultaya yapacağım katkı, geleneksel hukuk bilimine ilişkin bir makale olmayacak. Benim 
katkım, daha ziyade hukuku düzenlenmeye ihtiyacı olan herhangi bir sosyal sistem içerisinde 
kaçınılmaz, doğal bir olgu olarak ele almaya ve kavramaya yönelik bir girişim olacak. Bu, bizim 
dünyalarımız için de geçerlidir, çünkü dünyalarımız hızla İnternet’in işgaline uğramakta ve 
ona artan oranlarda bağımlı hale gelmektedir. Konuşmama, bilgi toplumunda ‘kimliğin’ ve 
‘kimlik yönetiminin’ sorunlu doğasını ortaya koyan birkaç tanımla, birkaç örnekle başlamayı 
planlıyorum. Bunun ardından, kimlik yönetimi, İnternet ve İnternet bankacılığına ilişkin 
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birkaç adli kurum üzerine odaklanacağım. Bunu ise, birkaç çıkarım izleyecek. Sanıyorum bu 
noktada Sayın Başkanın bana verdiği fikri değerlendirmem ve sizlere İnternet bankacılığının 
Hollanda’daki durumundan bahsetmem yararlı olacaktır.

İnternet bankacılığı, Hollanda’da oldukça yaygındır. Geleneksel bankalar tarafından, 
geleneksel bankacılık kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Aktarımlarını bankalar aracılığıyla 
gerçekleştiren insanların neredeyse tümü, İnternet bankacılığı hizmetlerini sadece ödemeler 
için değil, aynı zamanda krediler ve hisse hareketleri için de kullanmaktadır. Hollanda, 
dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir ve ayrıca, oldukça yoğun bir İnternet erişimine 
sahiptir. Hollanda’nın İnternet bankacılığı sisteminde sorunlarla karşılaşılmaktadır ve bu 
sorunlar, genellikle güvenlik ve güven sorunsallarıyla ilgilidir. Ben, konuşmamda kimlik, kimlik 
sahtekârlığı ve kimlik yönetimine ilişkin sorunlara odaklanmak istiyorum.

Konuşmama, bağlamı ele alarak, hukuk sistemlerimizin bilgi toplumu içerisindeki konumlarını 
ele alarak başlamak istiyorum. İnternet ağ hizmetlerinin ortaya çıkışına sanıyorum 1990’larda 
şahit olduk ve bu hizmetler, 2000 yılının ardından asıl olarak yükselişe geçti. Google, dosya 
paylaşımı, İnternet bankacılığı, Wikipedia, Hyves, Youtube, Second Life – bunların hiçbirinin 
geçmişi 10 yıldan fazla bir süreye dayanmıyor. 

Aslına bakarsanız, bugün, 9 Ocak 2008’de, bu yeniliklerin bir anda sona ermesi hepimizi 
çok şaşırtırdı. Biz, ‘bilgi toplumu’ olarak adlandırabileceğimiz bir toplumda yaşıyoruz, ama bu 
toplumun gelişiminin yalnızca en başında olduğumuzu kabul etmeliyiz. Benim ilk önerim şöyle 
olacak; ‘bilgi toplumunun’ ‘kimliği’ henüz oluşmuş değildir. 

Dolayısıyla, ‘bilgi toplumunun kimliği’ ifadesini uygulamaları açısından bir çelişki olarak 
değerlendiriyorum. Bu durum, bilgi toplumunda hukuku ele aldığımız zaman, tehlikede olan 
bazı ciddi meselelerin varlığına işaret etmektedir. İnternet’in meyvelerini toplamak istiyorsak, 
İnternet içerisinde ve dışarısında neyin ne anlama geldiğini, neyin ne olduğunu elimizden 
geldiğince iyi bir şekilde anlamak konusunda büyük başarı sergilemeliyiz.

Konuyu ortaya koymak için, 15 aylık erkek torunumun hayatında ilk kez gördüğü bir 
TeleTubbies televizyon programına verdiği tepkiyi yansıtan bir anlık fotoğrafı bastırdım. 
Torunum, bu programdan çok hoşlandı, programa katılmak istedi ve görünüşe göre bunu, 
televizyonun içerisine doğru tırmanarak yapabileceğini sandı.

Kanımca, bilgi toplumunda gerçek ile gerçekdışını birbirinden ayırma yetimizle ilgili olarak 
öngörebileceğimiz sorunları bu anlık fotoğrafla ortaya koyabiliriz. Ancak, ben torunumun bir 
televizyon programı, bir sinema filmi, bir tiyatro oyunu, bir haber programı, bir bilgisayar oyunu 
ve diğer birçok sanal hizmetler arasındaki farkları nasıl anlayacağını öğreneceğinden eminim. 
Torunum gibi, biz de (i) İnternet aracılığıyla sunulan hizmetler ve gerçek yaşam arasındaki 
ve (ii) İnternet aracılığıyla gerçek yaşamda sunulan hizmetlerin farklı kullanımları arasındaki 
farklılıkları kavramayı kesinlikle öğreneceğiz. 

Bilgi toplumunun aslen neyi temsil ettiğini öğrenebilmek için, biz de torunum gibi burunlarımızı 
televizyon ekranına çarpmak, denemeler yapmak ve yaratıcı olmak zorunda kalacağız. Bu bakış 
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açısından yola çıkarsak, İnternet aynı tiyatrolar, futbol stadyumları ve kumarhaneler gibi gerçek 
yaşamın bir parçasıdır. Bana göre, bu bakış açısı bilgi toplumunu kurumsal hizmetlerin bir 
toplamı olarak görmemize yardımcı olmaktadır. Bu anlamda, ben şu tanımı öneriyorum: Bilgi 
toplumu, giderek artan oranlarda İnternet aracılığıyla gerçekleştirilmeye başlanan kurumsal 
hizmetlerimizin varlıklarını sürdürdüğü alandır.

Bu, hareketli bir hedefin tanımıdır. Bu tanım kimliği oluşturmamaktadır; çünkü ‘kimliğin’ 
önemli yanlarından birinin ‘aynılık’ niteliği olduğu kabul edilmektedir. Daha önce de öne 
sürdüğüm gibi, bilgi toplumu gelecekteki yıllarda çok fazla ‘aynılık’ niteliğine sahip olamayacaktır. 
Sonuç olarak, bilgi toplumumuz arızi bir olgudur ve (henüz) bir kimliğe sahip değildir (veya 
çok kısa süreler için kimlik kazanmaktadır).

Ancak, bu tanım kendi yapısı içerisinde, oldukça yüksek bir soyutlama düzeyinde olsa da, 
kimliğin varlığını hesaba katmaktadır. Bu noktada, bilgi toplumundaki olguları anlayabilmek 
için en verimli mekanizma, bence bu olguları sosyal hizmetler olarak yorumlamaktan ve bu 
alanda bilgi teknolojileri yoluyla oynanan kurumsal oyunlar açısından neler olup bittiğini analiz 
etmekten geçmektedir.

Bu kurumsal oyunların her biri bir oyun alanına (yetki alanı), oyunculara, ortak çıkarlara, 
ortak inançlara, kurallara, seçkinlere, destekçilere, halk ile ilgilenenlere, oyuncuların 
getireceği girdiler için imkânlara ve geri dönüt mekanizmalarına sahiptir. Eğer bir kurumsal 
oyun karmaşık bir hale gelirse, kendisini alt-oyunların sıradüzensel katmanları içerisinde 
yeniden organize edebilir. Benim iddiam, herhangi bir sosyal olgunun -hatta bu kurultayın!- 
bu koşullarda tanımlanabileceği ve bu koşullarda tanımlanan her şeyin birer kurumsal oyun 
olduğu yönündedir. Dolayısıyla, ben kurumsal oyunların ve sosyal olguların aynı yapıya veya 
soyut kimliğe sahip olduğunu iddia ediyorum.

Sosyal olgular (ve hukuk sistemleri) kurumsal oyunlar olmaları temelinde yapısal bir kimliğe 
sahiptir. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü bilgi toplumumuzdaki yeni 
sosyal olgular hukuk sistemimizle birlikte geliştikçe, bu olguları hukuki açıdan ele alırken bu 
yapıyı bir araç olarak kullanabiliriz.

Ayrıca, maddi hukukun geçerli kurallardan oluşan bir bütün olarak sosyal olguların kaçınılmaz 
bir parçası olduğu önerisi çerçevesinde, maddi kanunların ‘dışarıdaki unsurlara’ kayıtsız veya bu 
unsurlardan bağımsız olmaması da çok önemlidir. Bu yüzden, maddi hukuk İnternet ödemeleri, 
Wikipedia topluluğundaki üyelerin taahhüdü, Radiohead’ın ücret ayrımcılığı yaklaşımı, 
RIAA’nın (Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği) telif hakkı uygulama çabaları, dosya paylaşımında 
telif hakkı ihlali, telekomun veri alıkoyma politikaları, yığın ileti, kamusal veri depoları ve daha 
önce bahsedilen hizmetler gibi sosyal olguların kaçınılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak, hukuk 
değiştikçe bu hizmetler nasıl değişiyorsa, bu hizmetler değiştikçe, hukuk da onlarla değişebilir.

Her hukuk sistemi kendi içerisinde bir sosyal olguysa, aynı zamanda birer kurumsal hizmettir. 
Benim önerim, bu olguların ideal yapısının doğal olması yönündedir. Bu bakış açısından, sağlıklı 
ve sağlıksız hukuk sistemlerini ele almak mantıklıdır, çünkü maddi kanunlar hukuk sistemlerinin 
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ideal, doğal yapısını bozabilir. Aynı şekilde, bu bakış açısından, toplumlarımızda yeni olgularla 
yüzleşirken, bu konuyu hesaba katmak da mantıklıdır. Bizim temel meselemiz şu cümleyle 
özetlenebilir: Kurumsal hizmetlerde, güvenlik büyük ölçüde üyelerin (veya katılımcıların) 
taahhüdü ile sağlanmaktadır.

Bu arka plan üzerinden, kimlik ve kimlik yönetimi kavramlarına dönmek istiyorum. Bu iki 
kavram, bilgi toplumundaki yeni hizmetlerin etkisi altında hızla değişmektedir. Şimdi, birkaç 
örneğe bakalım ve birkaç soruyu ele alalım.

Elimizde bir bardak su var. Bir bardak su kimliğe sahip midir? Kanımca, yalnız bırakıldığı 
sürece, bir kimliğe sahip olabilir. Ancak, su buharlaşır. Bir bardak suyun kimliğini kaybetmesi 
için ne kadar suyun buharlaşması gerekir? Eğer suya bir vitamin eklersem, ya da sudan bir 
yudum alırsam, bu onun kimliğini değiştirir mi? Suyu şişeye geri döker ve bardağı tekrar 
doldurursam, bu bardak kimliğini koruyabilecek midir? Bu soruların bize gösterdiği gerçek, en 
azından kimliğe sahip olabilen nesnelerin var olduğudur. 

Geleneksel açıdan, bir nesnenin kimliği nesnenin kendisidir, bir nesnenin kimliği onun 
içerisindedir. İnternet sahneye çıktığında ve biz bir nesneyi satın almak için bir Web sitesine 
gittiğimizde, nesnenin iç kimliğini doğrudan inceleyemediğimizi görürüz. Bilgi toplumunda 
bu sorunu aşmak için, nesnenin kendisini değil, tanıtımını inceleriz. Bu tanıtım, nesnenin 
dışsal kimliğidir. İnternet’te, genellikle bir nesnenin erişebildiğimiz dışsal kimliği ile yetinmek 
zorunda kalırız. Oysa bu nesne hem iç hem de dış kimliğe sahiptir. Sorunlar işte bu noktada, 
yani iç ve dış kimlikler aktarım içerisinde birbirinden uzaklaştığı zaman başlar. Bankacılıkta, 
bu türdeki bilinen ve büyük sorunlardan bir tanesi sahte para hususunda ortaya çıkmaktadır. 
Bir nesnenin sahtesi -bu bağlamda- söz konusu nesnenin dışsal kimliğine (parasal değeri) 
sahiptir, ama bu parasal değerin iç kimliği mevcut değildir. Nakit kavramının bir bütün olarak 
güven varsayımına bağlı olduğu klişesini hesaba katarsak, bankalar veya otomatik para çekme 
makineleri sahte paralar vermeye başladığında, çok büyük bir sorunla karşılaşırız. Bir sonraki 
önerim şöyle olacak: Kimlik sorunları iç-dış kimlik aykırılıklardan kaynaklanmaktadır.

Aynı durum, kuşkusuz insanlar için de geçerlidir. İnsanların da iç ve dış kimlikleri vardır ve 
burada da, iç ve dış kimlikler birbirinden uzaklaştığı anda sorunlar ortaya çıkar. Bankacılıkta, 
kredi kartı sahteciliği buna uygun bir örnektir. Bu eylemde, iç kimlik çalınır ve sahte bir iç 
kimlikle ilişkilendirilir.

Nesnelerin ve insanların iç ve dış kimlikleri arasında büyük farklılıklar vardır. İçsel kimlikler 
nesneleştirilemez, hâlihazırda nesneleştirilmiş durumdadırlar ve sadece özgün halde var olurlar; 
ancak dışsal kimlikler nesneleştirilebilir. Dışsal kimlikler kendi içlerinde nesneleştirilebilir 
ve böylece yönetilebilirler. Sonuç olarak, dış kimlikler değer kazanabilir -itibarlar da dış 
kimliklerdir- ve satılabilir, satın alınabilir, taklit edilebilir ve yönetilebilirler.

Aynı şekilde, bu durum ‘gruplar’ veya ‘topluluklar’ için de geçerlidir. Bazı bankaların, kredi 
uygulamalarında posta kodlarından yararlandığı kamunun bildiği bir sırdır. Böylece, posta 
kodları bir grubun dışsal kimliğinin bir parçası olarak kullanılır ve bu temelde bu grubun 
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üyelerinden birine uygulanır. İç ve dış kimlikler arasındaki aykırılıkların sınıflandırmasını 
sunmadan ve bu aykırılıkları en soyut bir şekilde hukukla ilişkilendirmeden önce, sizlere birkaç 
başka örnek sunmama izin verin.

1992 yılında, Iraklı bir aile Hollanda’ya girdi, yetkililerle görüştü ve iltica başvurusunda 
bulundu. Bu süreçte, yetkililere aile doğum tarihlerini değiştirerek bildirdi. Aile, iki ebeveyn ve 
iki çocuktan oluşmaktaydı. İki ay sonra, aile bu yanlış bilgilendirmeyi düzeltti.

11 Kasım 2005’te, Hollanda Yüce Divanı Kasım 1997 tarihli bir Bakanlık Kararını iptal etti. 
Bu Bakanlık Kararı, beş kişilik Iraklı bir aileye Hollanda vatandaşlığı vermişti ve içerisinde 
belirtilen tarihler yanlıştı. Bir şekilde, -muhtemelen devletin veri depolama faaliyetleri yoluyla- 
karar ile Irak pasaportları arasındaki aykırılık ilgili devlet kurumunun dikkatine sunulmuştu. 
Bakan bu durumu şöyle açıkladı: Iraklılar Kararda belirtilen tarihlerde doğmadığı için, onların 
değil, başka, muhtemelen hayali insanların dış kimliğine aitti. Iraklılar, Irak’a geri gönderildi. 
Bu örnekte, iç ve dış kimlikler arasındaki bağlantı oldukça ilginçtir: ilgili Bakan (belki 
duymuşsunuzdur, adı Bayan Verdonk) görünüşün aksine, Karar ışığında Iraklıların ‘sahte’ 
olduğu çıkarımında bulunmayı başardı. Yüce Divanımızın 2006 yılından bu yana bunun tersi 
bir görüşü benimsediğini belirtmeliyim.

İkinci örneğim, Second Life’daki ‘çocuk pornosu’ olayıyla ilgilidir. Hepinizin bildiği gibi, 
Second Life karakterler yaratabileceğiniz (ki bunlara ‘Avatar’ adı verilmektedir), bu karakterleri 
giydirebileceğiniz, hareket ettirebileceğiniz ve karakterlerin başka karakterlerle iletişim 
kurmasını sağlayabileceğiniz sanal bir sahnedir. Bazı hasta beyinler, Second Life’ta olgun ve 
çocuğa benzer Avatarlar yaratmakta ve onları cinsel ilişkide birleştirmektedir.

Bu Avatarlar bir iç kimliğe sahip midir? Bu Avatarlar, kendi Avatarlarını onlarla ‘oynatmış 
veya oynatmakta’ olan bireylerin dış kimliklerine mi aittir? Bu karakterlerin eylemleri çocuk 
pornosu olarak algılanabilir, incelenebilir ve yargılanabilir mi? Peki, Avatarların sahipleri de 
çocuk ise, ne olacak?

Özellikle de hukuki önsezimiz bize bu tür davranışların mücrim olarak ele alınması 
gerektiğini ve arızi hukuk sistemlerimizin (bazılarının) yeterince tanımlanmış cezai kanunlara 
sahip olmadığını söylüyorsa, bunlar çok ciddi hukuki sorulardır. Bu örnek, dış kimlikleri nasıl 
yorumladığımızın ve bunların kimin sorumluluğunda olduğunun hukuk açısından ciddi 
meseleler olduğunu göstermektedir.

Son örneğim, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiğim zaman ile ilgili olacak. Oraya 
giderken yanımda kredi kartımı da götürdüm, çünkü orada ödemeler bu şekilde yapılıyor. 
Ülke içerisinde bir randevudan diğerine dolaşırken, bir gece Newport’ta bir otel bulmam 
gerekti. Telefon ile rezervasyon yaptım, ama otele gittiğimde, rezervasyonun kaydedilmemiş 
olduğunu gördüm ve bunun nedenini merak ettim. Yine de, otelde oda vardı ve her şey 
yolunda görünüyordu. Ancak, birkaç gün sonra, kredi kartımın ABD’nin hiçbir yerinde kabul 
edilmediğini gördüm. Bu durumun, bakiye yetersizliğinden kaynaklanmadığından emindim. 
Yanında bir arkadaşım vardı ve durumu idare edebildim, ama Amerika’daki kredi durumunu 
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onarmam kolay olmadı (çünkü ilk girişimim, beni bir hesap özeti çıkmazına sürükledi). Amerika 
ile ilgili bütün parasal işlemlerim Amazon’la bağlantılı olduğu ve Amazon da artık kredi kartımı 
kabul etmediği için, durumu oluruna bıraktım. Ancak, hesap özetime baktığımda, iki farklı 
Newport şehrinde Holiday Inn otelinde aynı gece için iki otel rezervasyonu olduğunu gördüm. 
Rezervasyonumu yaparken, ABD’de Newport adını taşıyan şehirlerin sayısını azımsamış ve 
birinde rezervasyon yaptırmışken, diğerinde kalmıştım. 

Burada ilginç olan nokta, ABD’de otel rezervasyonunda yaptığınız tek bir yanlışın, kredi 
kartınızın herhangi bir tebligat ve düzeltme için herhangi basit bir prosedür olmaksızın 
bloke olmasına yeterli olabilmesidir. ABD’de parasal işlem yapmak, sizin dışsal, kredi-temelli 
kimliğiniz için tehlikeli olabilir. 

Örneklerimi sizlere sundum. Şimdi, muhtemel sorunların oldukça basit olan sınıflandırmasını 
sizlere göstermek istiyorum. İç-dış kimlik aykırılıklarınız varsa, durum pozitif olabilir; 
kimliğinizin değeri abartılmıştır veya azımsanmıştır veya ayrılmıştır. Bu durum, herhangi bir 
değerle bağlantılı değildir.

Örneğin, bir e-Bay işlemi için bir tablo oluşturursanız, pozitif dış kimliğin satıcı tarafından 
ortaya koyulabildiğini görebilirsiniz. Pozitif dış kimlik söz konusu olduğunda, nesneyi kazanan 
kişi nesneyi kendi belirlediği fiyata satarsa, satıcı olacak, alıcı ise kaybeden olacaktır. Dış kimliği 
negatif olduğu için belirlenen fiyatın altında satılan bir nesneyi ele aldığımızda ise, bunun tam 
tersi geçerli olacaktır. 

Bu iki olgu aslında o kadar da ilginç değildir. Bunlar, piyasaya ait olgulardır. Bunlar, kendimiz 
için sorumluluğunu taşımamız gereken olgulardır. e-Bay’de satılan bir nesnenin aslında 
varolmadığı hallerde, başka bir durum ortaya çıkar. Ayrık iç-dış kimlik sorununuz varsa ve bu 
ayrılmayı bir kişi yaratmışsa, ortaya çıkan durum satışta sahtekârlık olacaktır. Bu kişi nesne 
sattıkça kazanacak ve kaybedenler hem e-Bay hem de alıcılar olacaktır.

Aynı çıkarımı, bir bankanın müşterisinin ihtiyacı olan kredi için de tekrarlayabiliriz. 
Kazananların, karar sahiplerinin ve kaybedenlerin farklı katmanlarda olduğunu görebilirsiniz. 
Dolayısıyla, farklı işlem türleri için, bu tablolar farklı bir şekilde doldurulacaktır. Bankacılıkta 
ilginç olan, bir müşterinin kredisini azımsadığınızda, herkesin görünüşte kaybetmesidir. Sonuç 
olarak, kredinin tahmin edilmesinde pozitif olmak önemli bir teşvik unsurudur.

Üçüncü tablo, iç-dış kimlik aykırılıkları ile de açıklanabilen Enron meselesine benzeyen bir 
durumla ilgilidir. İcra Kurulu Başkanı, insanlara Enron’un gayet sağlıklı olduğunu söyleyecektir. 
Bir süre sonra, danışmanlar Enron’un aslında sağlıksız olduğunu ortaya çıkaracaktır. İlk ve ikinci 
aşamada kaybedenler, Enron’un hissedarları ve Enron’un kendisi olacaktır.

Konuşmamı, çok basit bir şekilde tamamlayacağım. Benim argümanım, Linden dolarları 
sorunsalıyla, bunların gerçek paraya, gerçek bir para birimine denk olup olmadığı sorunsalıyla 
ilgilidir. Bu duruşu savunan akademik makaleler mevcuttur. Bence bu, oldukça tehlikeli 
bir duruştur. Linden doları, Second Life’ta kullanılan para birimidir ve bunlar karşılığında 
gerçek dolarlar alabilir veya gerçek dolarları bunlar karşılığında satabilirsiniz. Internet 
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dünyasının gelişmesindeki duruşumuzu hatırlarsak, Second Life gibi hizmetleri kullanırken 
güdebileceğimiz, amaç, Internet üzerindeki mali hizmetlerle deneyimler kazanmak ve riskleri 
oyunculara bırakmaktır. Mevcut kanunları bu sistemlere uygulamak için, sadece bir şeyin para 
ettiğini ve bir Internet hizmeti gibi göründüğünü varsaymak kötü bir fikirdir. Konuşmamı 
burada kapatıyorum.

Teşekkürler.  (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Mr. Schmidt’e teşekkür ediyoruz, bu “Kimlik 
ve Kimlik Yönetimi”yle ilgili ilginç sunumundan dolayı. Süremiz de tabii çok kısıtlı kaldı, iki 
konuşmacı arkadaşımız daha var, onların da 20’şer dakika içerisinde sunumlarını yapmalarını 
istiyorum. 

Bu arada benim üzerinde vurgulamak istediğim bu İnternet bankacılığı üzerinde kendime göre 
tespit ettiğim, güvenlik ve işin hukuksal boyutu olmak üzere belki “Internet Bankacılığı ve Banka 
Kartları” hususunu iki ana başlık altında toparlayabiliriz. Tabii konuşmacı arkadaşlarımızın her 
ikisinin de hukukçu olması sebebiyle muhtemelen bu güvenlik ve İnternet üzerinde yapılan 
bankacılık işlemlerindeki hukuksal boyutu günümüzde ne çerçevede değerlendiriliyor veya 
yargı kararları bunlara ne şekilde yer veriyor inceleyeceğiz. Öncelikle eski Tüketici Mahkemesi 
hâkimimiz olan Naci Özdamar’a sunumunu yapmak üzere 20 dakikalık söz veriyorum. 

Av. NACİ ÖZDAMAR (Ankara Barosu)-  Sayın Başkan,  değerli meslektaşlarım 
ve değerli konuklar öncelikle şahsıma yapılan çağrıdan dolayı büyük bir onur, sizlere hitap 
etmekten de büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu nedenle Ankara Barosu Yönetim Kuruluna huzurlarınızda teşekkür ederim.

Günümüzde en çok konuşulan konulardan biri de İnternet ve İnternet bankacılığıdır. 

İnternet ( elektronik bankacılık )  bankacılığı nedir? 

Bankalar İnternet bankacılığını nasıl tanımlamaktadır?

“Banka sözleşmelerinde şahsın (tüketicinin) kablolu, kablosuz iletişim sistemleri ile teknik 
şartlara haiz bilgisayar (avuç içi dizüstü)  GSM, telefon gibi araçlar üzerinden ve Internet-Wap 
aracılığı ile otomatik, sesli, yanıt sistemi ile şifre ve parolayı kullanarak, bankanın belirleyeceği 
kurallar ve limitler dahilinde şahsın banka hesapları üzerinde her türlü işlem yapma yöntemidir” 
diye tarif etmektedir.

Yine Türkiye’de faaliyet gösteren bir kısım bankaların İnternet bankacılığını da kapsayan 
sözleşmeleri incelendiğinde; sözleşmelerde şu ortak özellikler ortaya çıkmaktadır.

1- “Banka tek taraflı kararı ile müşteriye Internet üzerinden sağladığı hizmetlerden kısmen ya da 
tamamen yarar sağlayıp sağlamamaktakta serbest olduğunu, müşterinin bu karara itiraz hakkının 
bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder” demektedir.

2- “Hesap sahibi banka tarafından ve Internet aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili 
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işlemleri şifre veya kullanıcı bilgileri aracılığı ile yapacağını beyan ve taahhüt eder.” demektedir. 

3- Şifre ve kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından 
tamamen müşterinin sorumlu olduğu,

4 -Daha da vahim olanı “usulsüz kullanım yapan üçüncü kişilerin kimliklerini bankanın tespit 
etmekle yükümlü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder” demektedir.

5- Müşteri bedensel olarak Internet veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden 
yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalmış veya vefatı halinde müşteriye ait şifre ve 
kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle yapılacak tüm işlemler nedeniyle bankanın hiçbir 
sorumluluğu olmadığını, belirtmektedir.

Bu maddeye bir itirazımız yoktur. Tabii kişi kendi kusurundan sorumludur. 

Bizim asıl sorunumuz hiçbir kusuru olmayan hesap sahibinin Internet sisteminden dolayı 
zarar görmesinin kapsamaktadır. 

6- Elektronik ortamlar aracılığı ile yapılmış olan duyurular müşteriye yapılmış tebligat 
niteliğinde olduğunu, müşterinin bu yolla yapılan tebligatlara itiraz ve def ’i hakkının 
bulunmadığını içermektedir. 

 Bu kısa açıklamalardan sonra ortaya çıkan durum şudur:

Bir şahsın Türkiye’de faaliyet gösteren herhangi bir banka şubesine gidip hesap açtırmak 
istediğinde; ilgili banka yetkilisi hesap açtırmak isteyen kişiden kimlik bilgileri ile birlikte kişisel 
bilgileri ve nüfus cüzdan sureti ile birlikte ek bilgiler istemekte ve bu işlemlerin ikmalinden 
sonra kişi adına banka hesabı açılmaktadır.

Her banka bu sisteme göre hesap açmakta ve hesap sahibi ise açılan bu hesap üzerinden işlem 
yapmaktadır. 

Buraya kadar her şey normal.

Şimdi size iki ayrı bankaya gidip hesap açtırmak istediğimde yaşadığım olayları anlatmak 
isterim;

Benden istenen gerekli kimlik bilgilerini verdim, sözleşme imza için tarafıma sunulduğunda 
sözleşmenin son sayfasına “İnternet bankacılığından yararlanmak istemiyorum” diye şerh 
düşüp sözleşmeyi imzaladığımda banka yetkilisi bu şekilde imzaladığım sözleşmeyi iptal etti, 

Banka müdürü- hukuk müşaviri ile görüşmeler yapıldı…

Yani bankanın yazdığı sözleşmeye itiraz etme veya şerh koyma hakkınız yoktur.

Yine sözleşmede şifre ve kullanıcı bilgilerinin üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının 
sonuçlarından tamamen müşterinin sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Burada önemli olan şifreyi ve konuya ilişkin bilgileri üçüncü kişiye hesap sahibi mi yoksa 
banka içinden bir kişi mi verdi veya üçüncü kişi kendi bilgi ve becerisi ile mi temin etti sorusunu 
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sormak gerekir. 

Tüketici Mahkemesi hâkimi olarak görev yaptığım dönemde ve bu tür davaların yargıya 
2004 yılında ilk kez intikal ettiğinde tarafımdan görevlendirilen bankacı-emniyetçi hukukçu 
olan bilirkişilere aynen bu soruyu yönelttim… Ve “hırsızın“ kendi becerisi ile banka kayıtlarına 
ulaştığı saptanmıştır. Şimdi soruyorum şahsın kusuru ve ihmali olmadan bankanın uygulamaya 
soktuğu İnternet sistemine girerek hesap sahibinin parasının çalınmasında hesap sahibinin 
kusuru var mıdır?

 Burada Hesap sahibinin kusurlu olduğunun ispatı bankaya ait olmalıdır.

Daha da vahim olan usulsüz kullanım yapan üçüncü kişilerin kimliklerini bankanın tespit 
etmekle yükümlü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder demektedir.

Yani; benim Ankara’daki banka hesabıma İzmir’den İnternet üzerinden girip hesaptaki paramı 
İstanbul’daki bir başka şahıs hesabına havale ettikten sonra ilgili hesap sahibi İstanbul’dan parayı 
çektiği halde yapılan şikâyet üzerine İzmir ve İstanbul’da hesap açan ve işlem yapan parayı çeken 
kişilerin sahte kimlikle hesap açmaları nedeniyle, banka hesabımdan çalınan paradan sorumlu 
olmadığını beyan etmekte.

Şimdi soruyorum; banka kendisinin kusurlu ve hatalı işleminden dolayı hesap sahibini nasıl 
sorumlu tutabilir? Her kişi kusurundan sorumludur, hiç kimse üçüncü kişinin kusurundan 
sorumlu tutulamaz.

Kaldı ki; yukarıda izah edildiği üzere banka her hesap açtıran kişinin kimlik bilgilerini özenle 
tespit etmekle yükümlü olduğu halde, banka çalışanının kusurundan dolayı hesap sahibini 
sorumlu tutamaz.

Elektronik ortamlar aracılığı ile yapılmış olan duyurular müşteriye yapılmış tebligat niteliğinde 
olduğunu, müşterinin bu yolla yapılan tebligatlara itiraz ve def ’i hakkının bulunmadığını 
belirtmekte oysa hayatında bilgisayar kullanmayan-kullanmasını bilmeyen hiçbir zaman siteye 
girmeyen kişi elektronik ortamda yapılan tebligattan sorumlu tutulamaz. 

Ancak banka tarafından hazırlanan yazılı sözleşme gereği, sözleşmeye taraf olan kişi bankanın 
her dediğini kabul etmek zorundadır. Müşterinin 23-29 sayfadan ibaret olan sözleşmenin hiçbir 
şartına itiraz etme veya şerh koyma hakkı yoktur. 

Bankanın bu tutum ve davranışından bireyi koruyan 4077 Sayılı Tüketici Yasası olmasına 
rağmen maalesef Yüksel Yargıtay’ın birtakım içtihatları ile bireyin (tüketicinin) açtığı davalara 
genel mahkemelerde bakılmasına karar verilmiştir.

Son içtihatlar irdelendiğinde, kişi kendi hesabından para çekmek için kart çıkartmış ise bu 
takdirde çıkan ihtilaflarda Tüketici Mahkemesi görevli olmakta, İnternet sistemini kullanmasını 
bilmeyen ve kart çıkartmayıp hesabından para çekmek veya hesabına para yatırmak için her 
seferinde bankaya giden kişinin hesabından İnternet bankacılığı yöntemi ile parası çalınmış ise 
bu tür davalara genel mahkemelerde bakılmaktadır.
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Oysa 4077 Sayılı Yasaya göre sözleşmenin tanzimi sırasında bir işlemi yapmak ya da 
yapmamak amacı ile alınan yazılı taahhüdün dahi tüketici yönünden geçersiz olmasına rağmen 
yukarıda kısaca açıklandığı üzere yazılı sözleşmeler ahde vefa prensibi gereğince imza sahibini 
bağlamaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uygulamalardan doğan birtakım eksiklikleri gidermek için yeni 
bir Tüketici Yasası hazırlamaktadır. Umarım ilgili yasa uygulamada tereddütlere ve sorunlara 
yol açan eksiklikleri giderir. 

Kredi kartı hesabı sigorta kapsamında olmasına rağmen İnternet bankacılığı için açılan hesap 
sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Şunu belirtmek isterim ki: bankalar yasa gereği kurulan ve aynı zamanda bankacılık işlemleri 
konusunda görevlendirilen kuruluşlardır. Ayrıca B.K.nun 99/2.maddesine tabidirler.

Bankalar güven kurumu olmaları nedeniyle şahsın güven duyarak bankaya yatırdığı 
mevduatını bankanın özenle saklaması gerekirken; banka objektif özen güvenini yerine 
getirmediği takdirde hafif kusurundan dolayı da sorumlu olmalıdır. 

Yazılı ve görsel basında, her banka kendi sisteminin yeni sistemlerle donatıldığını, en güvenli 
sisteme haiz olduğunu duyurmaktadır.

Bu iddianın açıklaması bana göre, benim Internet sistemim çok güvenilir ve sağlamdır, bu 
sisteme sizden başka kimse giremez demektedir.

 Oysa çok sağlam olduğu iddia edilen bankanın bilgisayar sistemine İnternet üzerinden banka 
hesaplarına HEKIRLAR tarafından çok rahat girilmektedir.

Buradan çıkan sonuca göre henüz Türkiye’deki bankaların güvenlik önlemlerinin yeterli 
düzeyde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Organize HACKER (HEKIR) çeteleri bilgilerini ve 
sistemlerini bankalardan daha hızlı ve daha kapsamlı güncellemektedirler.  

Bankadaki hesaba (İnternet sistemini bilmediği için) para yatırmak ya da hesabından para 
çekmek için her defasında bankaya gitmesine rağmen hiçbir şekilde İnternet üzerinden işlem 
yapmadığı halde şahsın kusur ve kabahati olmaksızın üçüncü şahsın eyleminden dolayı zarara 
uğrayan kişiye karşı banka sorumludur.

Şahsın kusuru olmaksızın hesaptan İnternet bankacılığı yoluyla alınan paradan bankaların 
sorumlu olduğu yerleşik Yargıtay içtihadı ve Hukuk Genel Kurulu kararı gereğince bankaların 
hafif kusurlarından dolayı dahi sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Her banka, hesap sahibi ile sözleşme yaparken şahsın itirazını ve çekincelerini kabul 
etmediği gibi kendi İnternet sisteminin en güvenilir sistem olduğunu iddia etmekte, hatta 
hesap sahiplerini İnternet üzerinden işlem yapmaya zorlamakta, bankadan yapılan havaleden 
10-25 YTL ücret alınmasına rağmen, İnternet üzerinden yapılan işlemlerden daha cüzi ücret 
alındığını bildirmektedir. Oysa ilgili bankanın İnternet sitelerine hekırlar rahatlıkla girmektedir. 
Bankalar her altı ayda bir yeni bir güvenlik sistemi, yeni bir bilgisayar programı yaparak birtakım 
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kullanım neticesi ortaya çıkan hataları gidermeye çalışmaktadır. 

Örneğin, İnternet üzerinden banka sistemine giren bireyin karşısına ilgili bankanın İnternet 
sitesinde şu anda sorun var, şu numaralı telefonla irtibata geçin, dendiği veya Web sayfası kişiyi 
başka bir Web sayfasına yönlendirdiği durumlarda, büyük sorunlar çıkmaktadır.

Bilgisayar kullanımında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, hekırların bu uygulamaları sonucu 
ve virüs yöntemi ile şahsın bilgilerine girilmekte ve böylece şahıslar mağdur edilmektedir.

Mesafeli satış yöntemi ile yapılan işlemlerde bankanın kusuru yoktur. Zira TV veya basında 
tanıtımı yapılan bir ürünü almak için kişinin İnternet yöntemi ile kendi hesabından satıcının 
hesabına para aktarması halinde bu olayda kişi zararına kendisi sebebiyet vermiştir, bankanın 
kusuru yoktur. 

Bu nedenlerle, İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapacak kişinin bilgisayar donanım ve 
bilgisine sahip olması gerekmekte, tereddüt edilen konu ve durumlarda işlem yapılmaması, 
bankasını bilgilendirilmesi gerekmektedir.

PHISHING (OLTA) SALDIRILARI

Son günlerde çeşitli banka ve finans kurumları tarafından gönderilmiş gibi görünen, acil ve 
çok önemli konular içeriyormuş gibi duran sahte e-postalar İnternet’te yayılmaktadır.

 Bu e-postalarda verilen linkler aracılığı ile banka müşterilerinden, kart bilgileri, kart şifreleri, 
İnternet şubesi şifreleri ve kişisel bilgileri istenmektedir. 

Bu eylem açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kesinlikle bu tür e-postalara yanıt vermeyin veya 
istenen bilgileri girmeyin. 

Bankalar, e-posta yoluyla hiç bir şekilde şifre işlemleri yaptırmamaktadır, müşterilerin gizli 
kişisel bilgilerini istememektedir.

Bu dolandırıcılık saldırılarından korunmak için ayrıca şu noktalara dikkat edin:

Size gönderilen e-posta’nın kimden geldiğinden ve doğruluğundan mutlaka emin olun.

Tanımadığınız kişi ya da kurumlardan gönderilen e-postaların içerisinde bulunan 
linkleri tıklamayın, ekleri bilgisayarınıza yüklemeyin.

Elektronik posta aracılığıyla veya başka bir ortamda sunulan web sayfa linklerini 
kullanmayın.

Erişmek istediğiniz web sayfasının adresini tarayıcınızın adres satırına kendiniz yazın.

Sadece sayılardan oluşan web adresi ile karşılaşırsanız dikkatli olun, çoğu kurum ya da 
kuruluş web adresi olarak isim kullanmaktadır.

Çoğu gerçek web sitesinin adres satırında sayılar yerine kurum ismi yer alır.

Beni dinlediğiniz için sabrınıza ve sizlere teşekkür ederim.  (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Biz de Naci Bey’e bu kısa ve akıcı sunumundan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii Naci Bey’in söylediği birçok husus doğru. İnternet üzerinde, 
İnternet bankacılığıyla ilgili birtakım işlemler yapabilmek için bilgisayar kullanmasını en 
azından asgari düzeyde bilmek ve bir bilgisayara sahip olmak gerekir, ama tabii bu güvenlik 
sorunu İnternet üzerinden yapılan bankacılıktaki usulsüzlükler bizi buradan kaçmaya da sevk 
etmemelidir. Burada bankaların üzerine herhalde biraz daha çok yük düşüyor. Şu anda Sayın 
Esen’e, tabii biraz da bankacılara yüklenildi herhalde Naci Bey’in sunumunda. Ona hem 20 
dakikalık sunum, hem kendisini savunması için fırsat veriyorum. 

Av. HASAN ESEN (Akbank Baş Hukuk Müşaviri)-  Değerli katılımcılar;  İnternet 
çağımızın en büyük olgusu olup İnternet’in bankacılık açısından bakıldığında, müşterilere 
şube içinde kuyruklarda uzun süre bekleme yapma zorunda kalmadan hayatlarına kolaylık 
getiren, kendilerine büyük zaman tasarrufu sağlayan çağımızın önemli bir lütfu olduğu bir 
gerçektir. Elbette bankaların da İnternet kullanımı nedeniyle, personellerini başka alanlarda 
değerlendirme müşteri memnuniyeti kazanma gibi menfaatleri bulunmaktadır. 

Malumlarınız üzere, ülkemizde de büyük yaygınlık kazanmış İnternet kullanımı beraberinde 
hukuki yapı eksiklikleri ve değerlendirme farklılıkları nedeniyle farklı hukuki sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Hiç durmadan inanılmaz bir hızla gelişen İnternet kullanımına rağmen tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de kanunlaştırma sürecinin yavaş işliyor olması, hukuk etkinliğini etkisiz hale 
getirme olasılığını da aynı paralelde azaltmaktadır. 

Sunumumun amacı, İnternet Bankacılığındaki çelişkili yerel mahkeme kararları ile Yargıtay 
kararlarının bankalar açısından irdelenmesidir. 

Bankacılık İnternet işlemleri nedeniyle, mudilerin bilgisi dışında hesaplarına erişilerek 
yapılan işlemlerde haksız fiilin kime karşı yapıldığı, kusurun kimde olduğu ve sonuç olarak 
doğan zarara kimin katlanması gerektiği hususlarındaki çelişkili kararlara değinilecektir. 

Bankamız uygulamasında öncelikle İnternet üzerinden bankacılık işlemlerini yapmak isteyen 
müşterilerin bankamız açısından beş etaptan geçmesi gerekmektedir. İlk etapta, İnternet 
şubesine girebilmek için bir anlamda şifre niteliği taşıyan 

a)Müşteri numarasının girilmesi, ikinci etapta kullanıcı şifresi, 

b)Üçüncü etapta, banka şifresi, 

c)Dördüncü etapta, cep telefonuna gelen şifreyi kullanarak bankacılık işlemini 
gerçekleştirmek, 

d)Beşinci etapta, hesaptan işlem yapılan tutarı belirten cep telefonuna yapılan gelen 
bilgi notudur. Üç defa hatalı şifre girişinde sistem otomatik kilitlenmekte ve şifreler iptal 
edilmektedir. 

Bu etaplara bakıldığında, bankamızın, diğer bankalara benzer şekilde İnternet üzerinden 
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bankacılık işlemleri yapma hususunda müşterilerince dört adet şifre kullanılması zorunluluğu 
getirmiş olması, bankaların kendileri açısından müşterilerine güvenli bir ortam sunduğunu 
açıkça teyit etmektedir. 

Bankaların asgari düzeyde bu güvenli ortamı yaratmalarına rağmen haksız fiil-kusur açısından 
mahkemelerin ve yüksek yargı organlarının kararlarında hukuki değerlendirme hususunda 
farklı görüşler içinde olduğunu, yeknesaklık ve devamlılık sağlanamadığını görmekteyiz. 

Bu kapsamda; biraz sonra aktarılacağı üzere, yargı kararlarına konu olan iki temel sorumluluk 
hukuku kavramının teorik olarak da çerçevesinin çizilmesinde fayda olacağı kanısındayız- Bu 
itibarla, müterafik kusur ve objektif sorumluluktan ne anlaşılması gerektiği hususları üzerinde 
biraz durmak gerekir. 

Mağdurun, makul bir insandan beklenen davranışta bulunmayarak zararın meydana 
gelmesinde veya artmasında etkili olmasına müterafik kusur denilmektedir. Başka bir deyişle, 
aynı şartlar altındaki makul bir insanın kendi menfaati icabı zarara uğramamak için kaçınacağı 
veya kaçınması gereken bir davranış tarzının niteliğine, müterafik kusur denilir. Müterafik 
kusur da iki şekilde işlenebilir. Bunlar, kast ve ihmaldir. Kast mağdur tarafından zararlı sonucun 
bilerek istenmesidir. Kastta irade, hukuka aykırı sonuca yönelmiştir; davranış bilinçli bir irade 
mahsulü olduğu gibi, hukuka aykırı zararlı sonuç da istenilmektedir. Kusurun ikinci şekli 
ihmaldir. İhmalde zararlı sonuç istenilmemekle birlikte, böyle bir sonucu önlemek için şartların 
gerektirdiği dikkat ve özen gösterilmemektedir. İhmal, burada da ağır ihmal ve hafif ihmal olmak 
üzere ikiye ayrılır. Zarar görenin kusurunda da teknik kusurda olduğu gibi objektifleştirilmiş 
kusur kavramı geçerlidir. 

Buna göre, zarar görenin kusuru değerlendirilirken, objektif bir ölçüye başvurulacaktır. 
Bu ölçü, benzer durum ve şartlar altında zarar görenin mensup olduğu çevredeki makul 
(normal) bir insanın zararlı sonucun doğmasını önlemek için sarf edeceği çaba, göstereceği 
dikkattir. Toplum hayatında ahenk içinde birlikte yaşayabilmek için her insan, ahlaki, fikri ve 
fiziki niteliklerin bedeni maharetin, mesleki veya teknik bir faaliyette bulunduğu ölçüde buna 
uygun mesleki ve teknik yeteneklerin bir toplamını haiz olmak zorundadır. Bu ölçüde beceri 
ve yeteneklere sahip olmayan kişinin davranışı, kendisi yönünden mümkün olan her şeyi yapsa 
ve kendisine herhangi bir irade eksikliği isnat edilemese bile, kusur sayılır. Teknik anlamdaki 
kusurda olduğu gibi, zarar görenin kusurunda da istenilen dikkat ve özenin derecesi somut 
olarak değerlendirilmelidir. Bundan amaç, kusur objektifleştirilirken zarar gören kişinin kültür, 
yaş, cinsiyet ve meslek şartları yönünden mensup bulunduğu çevredeki normal ve makul bir 
insanın standartlarının model olarak alınmasıdır. Makul bir insan modeli esas alınırken, dış 
durumlar, özellikle yer, zaman vs diğer objektif şartlar da göz önünde tutulmalıdır. Buna karşılık, 
yorgunluk, dalgınlık, üzüntü ve uykusuzluk gibi sübjektif unsurlar nazara alınmaz. Müterafik 
kusur teşkil eden davranış, yapma tarzında veya yapmama tarzında da vuku bulmuş olabilir. 
Bu bağlamda kendi bilgisayarında yeterli güvenlik önlemlerini almayarak şifresinin üçüncü 
kimseler tarafından ele geçirilmesi durumunda mudinin müterafik kusurundan bahsedebiliriz. 
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Son dönemlerde alınan bilirkişi raporlarında, asli kusur, şifrelerini koruyamayan mudi 
üzerinde bırakılmış olmasına rağmen tazminatın tayini açısından ise RK md. 43lf.l gereği 
hakimin tazminat miktarını tayin ederken kusur derecesine göre matematik bir oranda indirim 
yapmayacağı, bunun yerine tarafların diğer hal ve şartları da göz önüne alarak takdir yetkisini 
kullanması gerektiği belirtilmiştir. Buna hukuki dayanak ise İsviçre Federal Mahkemesi’nin bir 
kararında davalının hafif kusuruna rağmen tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak 
tazminattan indirim yapmaktan vazgeçerek, zararın tamamından davalıyı sorumlu tutması 
gösterilmiştir (BGE 104 II 88). Bunun kabulü mümkün değildir. Yüksek Mahkeme’nin süreklilik 
kazanan kararları, zararın doğumunda zarar görenin de kusuru bulunması halinde, kusuru 
oranında zarara katlanacağı yönündedir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.11.2006 
tarih ve 2006/11-753 Esas ve 2006/752 Karar sayılı ilamında belirtildiği üzere bankadan sahte 
belge ile para çekilmesi şeklinde gerçekleşen olayda dahi banka müşterisi şirketin müterafik 
kusuru bulunduğu kabul edilmiş; tazminat miktarı hesap edilirken, bu kusurun nazara alınması 
gerektiği belirtilmiştir. Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25.05.1998 tarih, 1003/3822, 11. 
HD. 04.02.1999,98/8627, 99/468 kararlarına konu somut olayda Yüksek Mahkeme, davacının 
kimlik ve hesapları hakkındaki bilgilerin aynı soyadlı dava dışı AT’un eline geçmesinde kusurlu 
olduğu, eğer bu hususta gerekli dikkat ve özeni gösterseydi, zararına yol açan eylemlerin 
gerçekleşmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle kusurlu hareketleri ile zararın doğması 
arasında illiyet bağının kurulduğu, bu hareketleri sonuca etkisinin davalının hatalı davranışlarıyla 
aynı düzeyde bulunduğu, her iki tarafın eşit oranda kusurlu olduğu gözetilerek, BK.’nun 44. 
maddesi uyarınca davacının %50 oranındaki müterafik kusuru nazara alınarak, istenilen 
tazminatın tenkisi yoluna gidilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır (Seza Reisoğlu, Bankacılık 
Kanunu Şerhi, s. 854). Yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2004/14837 E. ve 2005/12705 K. 
Sayılı ilamında, Yüksek Mahkeme müterafik kusur nazara alınarak taraflara kusurları oranında 
sorumluluk yüklemiş olup, tarafların ekonomik durumunu nazara almamıştır. 

Borçlar Kanunu sistemimiz temel olarak kusur sorumluluğu esasını benimsemiş ve BK. 
m. 41 ‘de kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu düzenlenmiştir. Diğer taraftan ise, gerek 
Borçlar Kanunu’nda gerekse Medeni Kanun’da objektif sorumluluk (kusursuz sorumluluk) 
halleri düzenlenmiştir. Bu haller; temel olarak, tehlike esasına dayanan sorumluluk halleri ( 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85. maddesinde düzenlenen motorlu araç işletenin 
sorumluluğu, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3416 sayılı Kanunla değiştirilmiş 28. maddesinde 
düzenlenen çevreyi kirletenin sorumluluğu, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 1702 sayılı 
kanundan kaynaklanan sorumluluk ), hakimiyet ve yaralanma esasına dayanan sorumluluk 
halleri ( İstihdam edenlerin Sorumluluğu,Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu ( MK. M. 320 
) Gayri Menkul Malikinin Sorumluluğu, Bina Malikinin Sorumluluğu) ve hakimiyet esasına 
dayanan sorumluluk (Temyiz Kudreti Bulunmayanların Verdikleri Zarardan Sorumluluk BK. 
m. 54) halleri olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Objektif sorumluluk hallerinde ortak 
unsur, sorumluluğu düzenleyen hükümlerin her biri kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla kural olarak kanunun açıkça düzenlemediği bir mesele hakkında davalı tarafın 
objektif sorumluluğuna gidilebilmesi için hukukun temel ilkelerinden olan hakkaniyet 
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ilkesinden hareket edilmelidir. Bu kriter ışığı altında; somut mesele incelendiğinde, kamu 
hizmeti gören bankanın, sağladığı hizmet karşısında milyonlarca mudisine karşı doğabilecek 
sorumluluğunu kusursuz sorumluluk kapsamında değerlendirmek, bankanın üstlendiği risk 
karşısında hakkaniyete aykırıdır. Şöyle ki, İnternet teknolojisini kullanan bir mudinin ağır 
kusuru veya ihmali sonucu, kendisine ait bilgilere İnternet ortamında başkalarının erişmesine 
sebebiyet vermesi sonucu doğacak zararın, mudinin kusuru gözetilmeksizin, bankaya 
yükletilmesi hak ve adalet kavramlarıyla açık biçimde çelişmektedir. Bu bağlamda, milyonlarca 
mudisinin kusurundan· doğan zarar ile karşı karşıya kalan banka müzayaka halinde olup, bu 
takdirde kimin gabin haline düştüğünün takdirini siz sayın dinleyicilere bırakıyorum. 

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ KARARLARININ İNCELENMESİ: 

İnternet bankacılığı uygulamaları hususunda Yargıtay 19. Hukuk Dairesi kararlarında da bir 
yeknesaklık ve devamlılık olduğu görülmektedir. 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2004/ 110991 E. ve 2005/6080 Karar sayılı kararında, havale 
işlemlerinin davacının internet bankacılık işlemlerini gerçekleştirmekte kullandığı şifrenin 
kullanılması suretiyle gerçekleştirildiği, şifreyle gerçekleştirilen havale işlemlerinde aksine 
bir kayıt konulmadığından, dava konusu havale işlemlerinde bankanın ayrıca teyit alınması 
gerekmediği, havale işlemlerinde davalı bankanın herhangi bir kusurunun bulunmadığı, davacı 
şifresini iyi koruyamaması nedeniyle kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, 
hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. …Davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün 
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına karar verildiği 
görülmektedir. 

Yine Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2007/2243 E. ve 2007/7377 Karar sayılı kararında da 
aynı gerekçelerle verilen mahkeme kararlarını onadığı görülmektedir. 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin kararları incelendiğinde, hukuk düzeninde beklenen 
yeknesaklık ve devamlılık unsurunun gerçekleştiği görülmektedir. 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARININ İNCELENMESİ: 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararlarının temelde müterafik kusura dayandırıldığı, ancak 
kronolojik olarak incelendiğinde, kusur oranının yıllar itibarıyla bankalar açısından arttırıldığı 
ve hatta tam kusura dönüştüğü görülmektedir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2004/14837 E. ve 2007/12705 karar sayılı kararında özetle; 
“kullanıcının kendisine tanımlı bilgilerini korumakta ihmal gösterdiği ve zararın ortaya çıkmasına 
sebebiyet verdiği bankanın ise 6 defa yapılan başarısız girişe rağmen sistemin kendisini kilitlememesi 
nedeniyle sorumlu olduğu tespiti yapılmış, böylelikle zararın doğumunda kullanıcı ile bankanın 
müterafik kusuru bulunduğu, bu nedenle zarara 3/4 oranında kullanıcı, ¾ oranında Bankanın 
katlanması gerektiği hükme bağlanmıştır” denilmektedir. 

Ancak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2005/4787 E. 2006/7341 K. sayılı kararında özetle; “ 
...davalı bankanın iki ayrı şubesinde hesabı bulunan davacının  taraflar arasındaki bireysel Internet 
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şubeci sözleşmesi uyarınca davalının Internet şubesi sözleşmesi uyarınca davalının Internet şubesi 
nezdinde yaptığı işlemlerde kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin bilgisayarına (davacının bilgisayarına) 
yerleşmiş casus programlarda başkasınca elde edilerek davacı hesaplarından .... TL’nin çok kısa 
bir süre içerisinde (16) ayrı işlemle Internet yolu ile davacının haberi olmadan davalı bankanın 
Konak Şubesine aktarılmasında bu tür bilgisayar korsanlığı yöntemiyle işlemler yapılmasını önleme 
yolunda ek güvenlik tedbirleri almayan ve olaydan sonra bu yola tevessül eden davaIının kusurlu ve 
sorumlu bulunduğunun, davacının sanal klavye kullanması halinde dahi, bunun yapılan bilgisayar 
korsanlığını engellemeye tenik olarak yetmeyeceğinin anlaşılmasına, işlemi yapan kişi hakkındaki 
ceza soruşturması sonucunun hafif kusurundan dahi sorumlu olan davalı banka bakımından etkili 
görülmemesine göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine ve kararın onanmasına” karar 
verildiği görülmektedir. 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bu kararlarına bakıldığında, daire görüşünün müterafik 
kusurdan bankalar aleyhine tam kusur görüşüne yöneldiği görülmektedir. 

Bu kararın içeriğine bakıldığında kendi içinde çelişki taşıdığı açıkça görülmektedir. 

Kararın içeriğinde davacının (kullanıcı-müşteri) bilgisayarına kendi kullanımından doğan 
casus program-virüs girdiğini kabul eden ve bunu kararın içeriğine yansıtan Yüksek yargı, 
hiçbir virüs engelleyici programı bilgisayarına yükleme gereği duymayan girdiği sitelerde 
şifresini çaldıran, chat yapan kanalları kullanmada davacının hiç kusuru yokmuşçasına bir 
değerlendirme yapmasının hukuk-adalet ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmadığı gibi, dolaylı 
olarak kullanıcının virüs taşıyan sitelere girerek bilgisayarına virüs bulaştırma işleminde dahi 
bankaları sorumlu tutan bir hukuk anlayışının kabul edilmesi, ileri aşamada adalet duygusunu 
da zaafa uğratacak niteliktedir. Sadece bankaların Borçlar Kanunu madde 99 kapsamında, özen 
borcu ve hafif kusurdan sorumluluk ilkesi çerçevesinde bir anlayışla sonuca gidilmesi mümkün 
değildir. 

Kullanıcının bizzat kendisinin virüs kapılmasına neden olduğu tespitine rağmen M.K. 2 
Temel Hukuk Kuralı olan “kimse kendi kusurundan yararlanamaz” amir hükmüne açıkça 
aykırılık teşkil ettiğini düşünüyorum. 

Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin görevi dahilinde olan ve sunum konusuyla içerik 
olarak bir anlamda benzerlik taşıyan sigortaya ilişkin sigorta müddeti içinde başlıklı TTK 1292 
maddesi son fıkrasının son cümlesi: “Sigorta ettiren kimsenin kusurlu halinde, kusurlu ağırlığına 
göre sigortacının ödemekte mükellef olduğu bedel indirilebilir” ve yine koruma tedbirleri başlıklı 
TTK 1293 maddesinin ilk cümlesi “sigorta ettiren kimse, zararı önlemeye, azaltmaya mükelleftir” 
şeklinde olup hırsızlığa karşı sigorta başlıklı TTK 1320 maddesi içeriği ve bu maddelere ilişkin 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararları incelendiğinde, sigorta ettirene makul gerekli önlemleri 
alma yükümlülüğü getirdiği, almadığı takdirde kendisine ödenecek sigorta bedelinden indirime 
gidileceğine ilişkin birçok karar bulunduğu görülmektedir. 

Olayımızda benzerlik taşıyan yani, bilgisayarına anti-virüs programı koymayan, İnternet 
cafe’de işlem yapan, güvensiz ortamlarda İnternet bankacılığı işlemi yapan kullanıcı/müşteriye 
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hiçbir oranda kusur isnat etmeksizin, tüm kusuru bankalara yükleyen, benzer sigorta 
hükümlerine karşı başka, İnternet işlemlerine başka bir görüş oluşması dairenin kendi içinde 
çelişkili görüş yarattığını düşünmekteyim. Ayrıca “kullanıcı/müşteri gerekli önlemleri almasa 
da, şifrelerin çalınmasına kullanıcı/müşteri sebebiyet verse de, kullanıcı/müşteri yerine sen gerekli 
önlemleri almak zorundasın” anlamında bankalara tam sorumluluk yüklenmesinin ne hukuk ve 
adalet, ne de hakkaniyet anlayışıyla bağdaştığını düşünmekteyim. 

Bu kararda asıl tehlike şu cümlede yatmaktadır: “Davacının sanal klavye kullanması halinde 
dahi, bunun yapılan bilgisayar korsanlığını engellemeye teknik olarak yetmeyeceğinin anlaşılması...” 

Bankalar açısından sanal klavye kullanımı bilgisayar casusluğunu önlemeye yönelik olarak 
manuel klavye kullanmaya alternatif bir çözüm olarak üretilmiştir. 

Günümüzde tüm bilişim uzmanları tarafından kabul edildiği üzere, bilgisayar korsanları 
bilgisayar kullanan tüm kişi, kurum ve kuruluşların en az beş adım önünde ilerlemektedirler. 

Yargıtay’ın kararına bu açıdan bakıldığında, kişi, kurum ve kuruluşlar bilgisayar korsanlarına 
karşı ne kadar önlem alırlarsa alsınlar yargı açısından bu önlemler hiçbir zaman yeterli 
olmayacaktır. 

Yargı ne zaman, hangi şartlarda ve neler yapıldığında kişi, kurum ve kuruluşların yeterli 
önlemleri aldığına kanaat getirecektir? 

Bu anlayış tarzı sürdüğü sürece biraz kötümser bir düşünce de olsa üzülerek “hiçbir zaman” 
demek zorunda kalınmaktadır. 

Bu düşünce tarzının, gerek Borçlar Kanunu 4 i ve devamı maddeleri gerekse Medeni Kanun 
2. maddesine aykırılık teşkil ettiği kanısındayım. 

Bankaların tam kusurlu olduğuna yönelik anlayış İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin 
birinde başlamış olup, bu mahkeme kararları incelendiğinde, mahkeme kararları içeriğinde 
gerekçe olarak sadece Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararlarının bulunduğu, Yargıtay 19. 
Hukuk Dairesi kararlarına hiç değinilmediği, mahkemece yapılan bilirkişi incelemelerindeki 
bilirkişi raporlarındaki kusur oranlarına  hiçbir şekilde itibar edilmediği görülmektedir. Elbette, 
hakim, HUMK açısından karar verirken hiçbir şekilde bilirkişi raporlan ile bağlı olmasa da en 
azından kendisinin verdiği inceleme yapılması kararıyla teknik uzmanlar tarafından yapılan 
bilirkişi incelemesine değer vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

Cebinden kendi bilgisayarına anti-virüs programı için tek kuruş harcamayan kullanıcının, 
müşterinin karşısında bilgisayar güvenliği için her yıl milyonlarca dolar harcayıp bankaların 
sadece BK 99/2 özen borcu-hafif kusurdan sorumluluk kapsamında zararın tamamından 
sorumlu tutulmalarının açık bir haksızlık olarak görüyorum. 

Şimdi izninizle, işin ne boyutlara kadar geldiği hususunda bir mahkemeye sunulan bilirkişi 
raporundaki bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilirkişi raporunda, belirli oranda 
davacıya ve yine belirli oranda davalıya kusur bulunmasına rağmen, raporun son bölümüne 
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usule aykırı olarak hakim yerine geçerek aynen şu ifadede bulunulmuştur: “Yukarıda verilen 
hukuki bilgiler çerçevesinde tarafların ekonomik durumları arasında büyük fark göz önüne alınarak, 
davalı bankanın zararın tümünden sorumlu tutulabileceği” yönünde görüş bildirmede bir sakınca 
görülmemiştir. 

Bu değerlendirmenin mevcut pozitif hukuk sistemimize aykırı olduğu ve objektif hukuktan 
tehlikeli olan sübjektifliğe geçişle birlikte hakkaniyet ilkesinin ortadan kalkması gibi bir sonuç 
yaratacağını düşünüyorum. 

Kusur hakkında diğer Yargıtay kararlarına bakıldığında, genel olarak bu düşüncenin, bunun 
tam aksini görmekteyiz. Bir Yargıtay kararında aynen; “Ortak kusurun varlığı halinde hakim, bunun 
tazminata etkisini, başka bir anlatımla onun bir tenkis sebebi mi, yoksa zarar ziyan hükmünden 
tamamen sarfınazar edilebilecek bir hal mi olduğunu taktir edecektir. Ancak bu yolda taktir hakkı 
kullanılırken hak ve adalete uygun bir sonuca götürecek yol izlenmelidir. Bunun içinde her şeyden 
önce maddenin konuluş amacı iyi bilinmelidir. Türk Pozitif Hukukunda Borçlar Kanununun 44. 
maddesinin 1. fıkra hükmünün ‘hiçbir kimse kendi kusurundan yararlanamaz’ ilkesine dayandığı 
kabul edilmektedir. bu ilke hak ve adalet düşüncesine de uygun düşmektedir. zarar gören kendi 
davranışıyla zarara neden olmuş ise bu zarar başkasına yüklenmemeli, payı ayrılmak suretiyle 
zarar verenin sorumlu olacağı miktar tespit edilmelidir” denmektedir.” (Turgut Uygur-Borçlar 
Kanunu-Cilt 2-Sh. 2044) 

Güçlü-güçsüz-fakir-zengin değerlendirmesine girişilmesi halinde, pozitif hukuktan 
uzaklaşılarak tehlikeli yollara yönelme, hukuk ve adalete zarar verme noktasına gelinmesi 
kaçınılmaz olacağı gibi Anayasamızın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesine açıkça 
aykırılık teşkil edeceğini düşünmekteyim. 

Sonuç olarak, öncelikle aynı olaydaki Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ile 11. Hukuk Dairesi 
kararlarındaki çelişkili anlayışın hukuk-adalet ve hakkaniyet kavramları çerçevesinde olarak bir 
noktada yeknesaklığa ve devamlılığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, 
bankaların İnternet bankacılığı nedeniyle uğradıkları zararların telafisi imkansız, katlanılamaz 
hale gelmesi durumunda İInternet bankacılığını sona erdirme kararı vermelerini uzak bir 
olasılık olarak görmemek gerekir. 

Beni dinleme zahmetine katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Sayın Esen’e biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi 5 
dakikalık bir süremiz kaldı, ama soru-cevaplara hemen geçmek istiyorum. Fakat bu arada şunu 
da belirtmek istiyorum: Ben kendi adıma Bilişim Suçları Dairesinden gelen birisi olarak; burada 
hep İnternet bankacılığında hukuksal boyut üzerinden gidildi, çok cezai yönüne değinilmedi. 
Ben kısaca değinmek istiyordum, ama soru-cevaplardan sonra vakit kalırsa değinelim, fakat 
herhalde hukuksal boyut şu anda hepimizin daha fazla ilgisini çeker bir durumda. 

Evet, soru-cevap başlayalım. 

Araş. Gör. ALPER AKGÜL- Benim sorum Hasan Bey’e olacak. Güvenliğin sağlanması 
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manasında tüketicinin belli yükümlülükleri yerine takdirinde sizin gerekli şekilde tedbirleri 
aldığınızı belirttiniz. Mesela, ben bir kullanıcı olarak dediğiniz gibi çoğumuz gerçi bilgisayarı 
formatlamayı da bilmiyordu da, belli periyotlarla formatlıyor olsam, anti virüs yazılımları 
da kullanıyor olsam, bunun bir süreci yok. Yani bir gün içerisinde bile bana belki yüzlerce 
trojan bulaşabilir ve sizin atfınızda chat yapanların ya da daha çok sitelerde gezenlerin trojana 
maruz kaldığı izlenimi vardı. Onu şu manada düzeltmeli: Mesela, ben mailleri kontrol ettiğim 
takdirde de bir gün içerisinde yüzlerce trojan saldırısına maruz kalıyorum, bundan kurtulmak 
için tüketicilere sizin belli yükümlülükler öngördüğünüz oluyor mu? Nasıl ki kredi verirken 
taşınmaz sahibi olmak ya da belli ekonomik düzey sahibi olmak gibi kıstaslar var. İnternet 
bankacılığından yararlanmaları için insanlara bu şekilde bir kriter sunuyor musunuz, yoksa 
herkes istediği gibi faydalanabiliyor mu?

Teşekkür ederim. 

Av. HASAN ESEN- Biraz evvel Hâkim Bey de iletmişti “bunun kabul edilmesi mümkün değil” 
diye. İnternet dolandırıcılığına karşı, İnternet ortamında bizlerle anlaşması olan kişilere hack 
yapıldığı zaman, böyle bir saldırı var ve bunun yanında önleyici önlemleri alması yönünde 
İnternet ortamında bilgileri ulaştırıyoruz. Bizim yapabileceğimiz bunlar. 

Bakın her banka bu güvenlik önlemleri için belki basına çıkmıyor bunlar milyonlarca dolar 
harcıyor. Hacker’ler, bilgisayar casusluğu yapan insanlar, bankalardan, şirketlerden her zaman 
beş adım öndeler. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım, biz yapılan işlemi gördüğümüz zaman 
ona göre bir çözüm üretiyoruz veya dünyada gördüğümüz böyle bir olaylar olduğunda, diğer 
bankalarla iletişim halinde böyle bilgiler geldiği zaman bizim bilgisayar uzmanlarımız, program 
yapan arkadaşlarımız veya dışarıdan program satın alma şeklindekiler, hep bu öğrenilen bilgilere, 
çünkü biz hacker’in nereden kıracağını bilemiyoruz. Bilmediğimiz bir şey için bir önlem 
almak falcılıktan öteye gitmez. Yani hacker bize nasıl girecek, nereden girecek? Biliyorsunuz 
telefonlarınıza şifreler geliyor, yarın onu da kıracak, yani mümkün değil durması hacker’lerin. 
Dolayısıyla hiç durmadan sonsuza kadar hacker kıracak, şirketler ve bankalar önlem alacak, 
hacker kıracak, şirketler ve bankalar önlem alacak. Gerekli uyarılar yapılıyor. 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK-  Buyurun Sayın Mason. 

Av. STEPHEN MASON (Dijital Deliller Dergisi)- Merhaba. Gerçekten çok ilginç bir 
sabah oldu. Benim adım Stephen Mason, avukatım. Sizlere sadece birkaç gözlemimi sunmak 
istiyorum. Bu son bilgisayar korsanlığı konusunda, Digital Evidence Journal’ın (Dijital Kanıt 
Dergisi) editörüyüm ve sizlere, bu yıl tam olarak bu konuyla ilgili, korsanlık ve casus yazılım 
konusuyla ilgili bir makalenin yayımlanacağını söyleyebilirim. Bununla beraber, casus yazılım ve 
virüs karşıtı yazılım tedarik eden 32 satıcıdan hiçbirinin mükemmel koruma sağlamadığı kesin 
kanıtlarla ortaya konmuştur. Bilgisayarlara korsanlık yoluyla giren kişilerin, casus yazılımların 
ve virüs karşıtı yazılımların her birini rahatlıkla aşabildiği halihazırda kanıtlanmıştır. Benim bir 
İnternet bankacılığı hesabım yok ve çok açık sebeplerden dolayı, asla olmayacak. 

Yarın, dijital kanıtlar hakkında konuşacağım ve sayın başkanın ayrı mahkemeler oluşturmamız 
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gerektiği düşüncesi ve önerisi hakkında konuşmak istiyorum. Size bu konuda katılamayacağım, 
çünkü mahkemelerimiz günümüzde düzenli olarak bu tür durumlarla başa çıkmak zorunda 
kalıyor. Ben ‘Electronic Signatures in Law’ (Hukukta Elektronik İmza) adlı kitabın yazarıyım 
ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında bu kitabın ikinci baskısı çıktı. Sizlere, bu kitaptaki listeden farklı 
hukuk alanlarında kaç davanın elektronik imza kapsamına girdiğini söyleyebilirim. İstihdam, 
aile, boşanma, sözleşme oluşturma, sigorta, vasiyetler, kamu idaresi, adli kullanım, hâkimlerin 
kullanımı, sahtekarlık kanunu, mülk aktarımları, yerel yönetimler, planlama, ceza hukuku ve 
şirketler bu kapsama girmekte. Elektronik imza hukukun bu alanlarını kapsıyorsa, her bir avukat 
ve her bir hâkim bu konuda bilgili olmalıdır. 

Ayrı mahkemeler oluşturamazsınız. Ayrıca, geçtiğimiz yılın Nisan ayında ikinci baskısı 
yapılan kitabımda 28 yargı dairesinden içtihatlar yer almakta. Türkiye ile de irtibatım var; hangi 
hukuk firması olduğunu sizlere söylemeyeceğim. Bugün, bilgili insanların konuşmalarını, 
tartışmaları dinlerken, Türkiye’nin elektronik imza davalarına sahne olmuş olduğunu ve benim 
bundan haberdar edilmediğimi açıkça fark ettim. Bu duruma gerçekten çok üzüldüm. Bu 
yüzden, bu salonda bana bilgi sağlamak üzere benimle daha sonra görüşmek isteyenler varsa, 
bundan büyük memnuniyet duyarım, çünkü bankadan gelen avukatın da söylediği gibi, içinde 
yaşadığımız dünyada bu hayati önem taşıyor. Dünyadaki her yargı dairesinin bu süreçte yer 
aldığını kavramak hayati önem taşıyor ve biz, bu dairelerin neler söylediğini ve neler yaptığını 
öğrenmeliyiz. 

Bu çok ilginç oturum için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum.

STEPHEN MASON  (Dijital Deliller Dergisi)- Hello. It is a very interesting morning. My 
name is Stephen Mason. I am a barrister. Just a couple of observations, really... On the last point 
about hacking, I am the editor of the Digital Evidence Journal and I can tell you now this year 
there will be an article on this very issue about hacking and spyware. And there is absolute 
proof that not one of the 32 vendors who sell spyware and antivirus, anti-hacking ware is full 
proof. Already it has been proven that people who are hacking into systems can by-pass every 
single version of spyware and anti-virus ware. For me, I have not got an Internet bank account 
and I never will have for, I think, quite obvious reasons. 

Tomorrow when I speak on digital evidence, I would like to pick up the Chairman’s point and 
suggestion that we ought to have separate courts. My view is that I have to disagree with you be 
because courts now have to deal with this regularly. I am the author of Electronic Signatures in 
Law and its second edition came out last year in April and I can tell you from the list I have got 
on here how many cases on different types of law are actually covered by electronic signatures. 
They cover employment, family, divorce, formation of contracts, insurance, wills, public 
administration, judicial use that is by judges, the statute of frauds, property transactions, local 
governments, planning, criminal and corporations. If electronic signatures cover all of those 
areas of law, then they have to be known by every single lawyer and every single judge. 

You cannot have separate courts. And I will tell you now the second edition came out in April 
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last year and I have case law from 28 jurisdictions. I do have a correspondent in Turkey. I will 
not let you know who or which law firm it is but resulted today’s conversation and listening 
to the learned people speaking today, it is quite obvious that Turkey has had a number of 
electronic signature cases, which I am not aware of, which I am very disappointed about. So 
if anybody who is on the panel now or anybody in the room wishes to speak to me afterwards 
about supplying me with information, I will be delighted because it is vital in this world as the 
lawyer from the bank has said. The vital thing is to understand that every single jurisdiction in 
the world is now involved in this process and we should be learning from other jurisdictions 
about what they have been saying and doing.

 So thank you very much indeed for a very interesting session.

Av. HASAN ESEN- Bu elektronik imza konusunda sanıyorum yanlış bir bilgilenme oldu. 
Elektronik imzayı bizim bankamız kampanya olarak açtı, şubelerde olsun, genel müdürlükte 
olsun yüzde 5 kişi geldi elektronik imzayı aldı. Elektronik imzayla, bu şifre aynı şey değil, 
yanlış anlaşılma olmasın. Elektronik imza kullanımı son derece az Türkiye’de. Elektronik imza 
sözleşmesini imzalayan müşteriler de çok az. Sadece İnternet şifresi sözleşmesi imzalayanlar 
var, dolayısıyla İnternet şifresini kullanımıyla elektronik imzayı birbirine karıştırmamamız 
gerekiyor. 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Ben yabancı konuğumuza teşekkür ediyorum 
katkılarından dolayı. Elektronik imzadan bahsetti, ben Adalet Bakanlığı’nın UYAP 
kapsamındaki bir uygulamasından bahsetmek istiyorum. Şu anda Adalet Bakanlığı 30 bin imza 
için TÜBİTAK’la bir anlaşma imzaladı. Yargıtayda da 1.Hukuk Dairesi ve 10. Ceza Dairesi pilot 
daireler olarak seçildi ve tüm hâkimler, Yargıtay üyeleri ve daire çalışan personeli olmak üzere 
tümüne elektronik imza dağıtılacak, sertifikaları verildi, pilot daire uygulamaları bittikten sonra 
bütün Türkiye çapındaki adliyelerde hâkim ve çalışan personele elektronik imza dağıtılacak, 
onu da ben bir bilgi olarak söylemek istiyorum. 

Diğer bir husus da, ben bankacılar için şunu da düşünüyordum; 5020 sayılı Elektronik İmza 
veya Güvenli İmza Yasası 3. maddede geçen elektronik imza kavramına hiç değinilmedi. Bu tür 
sıkıntılar acaba elektronik imza bankalar tarafından mudilerine dağıtılmasıyla önlenebilir mi, 
yoksa elektronik sertifika bedeli üzerinde mi bankayla mudiler arasında bir problem var, niye 
bu elektronik imzadan kaçınılma oluyor ben onu çok anlamış değilim. 

FÜSUN SARP NEBİL- Elektronik imza konusunu biz yakından takip ediyoruz. Bizdeki 
bilgi, bankalar bu konudaki yatırımdan kaçınıyorlar. Nedir o yatırım? Teknik yatırımdan 
bahsetmiyorum, hem müşterileri eğitmek, hem içerideki banka personelini eğitmek açısından 
büyük bir probleme yol açacağını, bunun da İnternet bankacılığının gelişmesini engelleyeceğini 
düşünüyorlar. Ben size şunu sormak isterim. Elektronik imza banka tarafından alınıyor, 
müşterilerine 10 dolarla, 15 dolarla, onun çok büyük bir bedeli yok, dolayısıyla buradaki olay; 
devlette bunu zorlamıyor zorlamalı, arkadaş çok güzel açıkladı ismini bilmiyorum, kullanıcıların 
da bunu istemek yönünde bir bilinci olmalı, ama bizde maalesef yok, benim bilgim bu. 
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Staj. Av. TUBA ASLAN- Sunumunuz ve bizi aydınlattığınız için teşekkürlerimi bildiririm. 
Benim iki sorum olacak, biri Sayın Naci Özdamar’a, diğeri de Sayın Esen’e. 

Sayın Özdamar; siz sunumunuzda bankanın yapmış olduğu borçtan, kredi sözleşmeleri veya 
müşterileriyle yaptığı sözleşmelerde  bankaların daha fazla kusurlu olduğundan söz ettiniz. Ben 
de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size: Evet, mademki İnternet bankacılığını resmi gördü ve 
vatandaşlarının hizmetine sundu. Peki, madem böyle bir şey bulundu, fakat Türkiye’nin yüzde 
yüz eğitimli olduğunu ya da bilişim ve İnternet konusunda bilgi sahibi olduğunu söyleyemeyiz. 
Sizce devlet mademki böyle bir hizmet sunuyor, o zaman İnternet alışverişini sağlama ya da 
İnternet bankacılığını kullanabilme adına bir eğitim seferberliği düzenlese sizce ne ölçüde 
yararlı olur ve bu durum bankanın sorumluluğunu ne ölçüde azaltır?

İkinci sorumu da yönelttikten sonra cevabımı alabilir miyim? Sayın Esen’e sorum da şu: Siz 
de bankanızın bir günah keçisi sayılmaması gerektiğini, devletin de burada çok fazla kusurunun 
olduğunu, fakat bunun örtbas edilmeye çalışıldığından az çok bahsetmiş oldunuz. Size bir 
ölçüde katılıyorum, bankaya gerçekten de yüzde yüz sorumluluk yüklenmemesi, fedakârlığın 
denkleştirilmesi gerekir. Ancak malumunuz daha önce bir bankamatik kullanımında da birçok 
problemle karşılaşıldı. Türkiye’ye gelen her yeni teknoloji beraberinde pek çok hukuksal 
sorunu getiriyor. Bankamatikte bir sürü hırsızlık oldu, bankamatik kartları çalındı ya da şifreleri 
alınmak suretiyle bir sürü dolandırıcılık suçu gerçekleşti. İnternet ortamında da bu durumu 
görüyorsunuz, zaten ya sizin ya da vatandaşlarımızın pek çok mağduriyetiniz de söz konusu. 
Peki, mademki İnternet kullandırılması özendiriliyor, İnternet bankacılığı özendiriliyorsa  
bankanın bunu özendirirken İnternet konusunda bilgisi olmayan vatandaşa da sakıncalarını 
düzgün bir şekilde ifade etmesi gerekmez mi? 

Teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Son bir soru daha alalım, hepsini toplu olarak 
yanıtlayalım. 

SALONDAN- Benim sorum da Hasan Bey’e olacaktı. Sunduğunuz, genelde bankaların 
sunduğu ekstra güvenlik ayarları içerisinde gösterilen, şifrematik gibi aletler ya da değişik 
sistemler, bunları siz müşteri İnternet hesabı açarken zorunlu uygulamalar arasına soksanız. 
Yani en azından dediğiniz müşterek kusurda daha etkili olmaz mı?

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Teşekkür ediyoruz, öndeki siyah tayyörlü bir 
arkadaş, lütfen kısa olsun, vaktimizi çok aştık. Tabii konu güncel ve hepimizin ilgisini çeken bir 
konu.

FATMA BÜYÜKKALKAN (Finansbank)- Teşekkür ederim. Ben bir şey eklemek istiyorum 
mobil imzayla ilgili. Elektronik imza, mobil imza şeklinde cep telefonları vasıtasıyla bir kısım 
bankalar tarafından kullanılmaya başladı, ileride daha da yaygınlaşarak kullanılmaya başlayacak. 
Virüslerle ilgili olarak da bankalar artık sistemlerini çok fazla geliştirdiler. Pek çok ek güvenlik 
önlemleri geldi virüsler nedeniyle. Bilgisayarlarındaki virüs programlarının yakalayamadığı 
bir kısım virüsler olduğunu kabul etsek bile, şifrelerin kullanılmasını önleyici pek çok ek 
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güvenlik önlemleri var artık. Mesela, işlemlerini kısıtlayabilir müşteriler ya da bağlantılarını 
kısıtlayabilirler, IP kısıtlamaları yapabilirler. Müşterilerin de bu getirilen önlemleri uygulayıp 
uygulamadıklarına bakmak gerekiyor buradan müterafik kusur değerlendirmesi açısından diye 
düşünüyorum. Teşekkürler. 

OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Önce Naci Bey.

Av. NACİ ÖZDAMAR- Efendim, teşekkür ediyorum. Ben bankalara yüklenmedim, 
bankaların birden fazla sözleşmelerini imzaladığımda, sizlere aktardığım bilgilerin yer aldığını 
söyledim. Ben bankaları seviyorum, üstelik de ekonomiye katkı sağlayan kuruluşlardan 
olduğunu düşünüyorum. Ancak bankaların 2006 yılında ya da 2007 yılında sistemlerinde biraz 
düzelme oldu. 2003, 2004 yılında ben biliyorum ki birçok bankanın bu nedenle çok zarara 
uğratıldığı ve bunların da kamuya açıklanmadığını. Şu anda biraz evvel Hasan Bey’in belirttiği 
gibi sistem yenilendi, evet telefon idareleriyle, cep telefonlarıyla anlaşma yapılarak bu sisteme 
geçildi, bu sistem şu anda en son sistem. Dolayısıyla biraz evvel dediğim gibi acaba tüketici ya 
da birey bankaya sözleşme imzalamak için geldiğinde, İnternet bankacılığını kabul etmiyorum 
diyebilir. O siteyi kapatırsa belki banka bu kadar mağdur olmayacak, isteyene açabilir bu siteyi. 
900’lü hatlarla veya İnternet sitesinden yapılan bilişim ağlarının bağlantısında kürsüdeyken 
içtihat oluşturan birçok karar verdim. 900’lü hatlarda dediler ki “istemezse kapatırız”. Hayır, 
siz sözleşmeyi yaparken kapatacaksınız, istendiği anda açacaksınız. Burada da bankalar, şayet 
sözleşme yapılırken bu her ne kadar bir kanun ya da Türkiye’nin İnternet ağı sistemine girilmesi 
devlet tarafından desteklenmişse de bankayla bireyin imzaladığı sözleşme, özel bir sözleşmedir, 
tarafların iradelerini kapsaması gerekir, tek taraflı iradeyle yapılan sözleşme dayatmadır. 

Teşekkür ediyorum. 

Av. HASAN ESEN- Ben de ona bir ilave yapmak istiyorum fiili imkânsızlık olduğu için. 
Bizim sözleşmelerimiz İnternet olsun, kredi olsun, diğer sözleşmelerimiz elbette ki matbudur. 
Eğer biz her sözleşmemizi birebir müşterilerle uygulayıp, ona göre yeni bir sözleşme yapma 
yolunu seçecek olursak, zaten bankacılık yapamayız. Bu fiili imkânsızlığı bir kere bir kenara 
koyalım. 

Diğer iki arkadaşın sorduğu hemen hemen birbirine yakın olduğu için, gerekli önlemler için, 
İnternet şubesine başvuranlara gerekli uyarılar yapılıyor, sözleşmelerimiz veriliyor, ayrıca buna 
ilaveten bizim www.akbank.com web sitemiz var, buraya girdiğiniz zaman bu konu hakkında 
bilgileri ve İnternet sitesiyle ilgili gerekli uyarıları matbu olarak görebilirsiniz. Yani; şunu şöyle 
yapmayın, bunu böyle yapmayın, İnternet kafede bilgisayar kullanmayın, güvenli ortamlarda 
bilgisayarınızı kullandırın, virüs programınıza göre bilgisayarınızı güncelleyin gibi uyarılar yazılı 
olarak web sitemizde zaten bulunmaktadır. Dolayısıyla buraya da bakıldığı zaman, gerek ilk 
etapta ve gerek ki daha sonraki etapta müşterilerimizin bankalar tarafından bu İnternet şubeciliği 
işlemleri konusunda gerekli uyarıların yapıldığını, yeni bir şey öğrenildiği zaman otomatik 
olarak şöyle bir saldırı vardır, şöyle bir şey vardır diye anında uyarılar da yapılmaktadır. 

Teşekkür ediyorum. 
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OTURUM BAŞKANI MESUT BUDAK- Ben de konuşmacı arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum, bizleri sabırla bu saate kadar dinlediğiniz için siz katılımcılara da çok teşekkür 
ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BİLİŞİM VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“ADLİ BİLİŞİM”

Oturum Başkanı: MUHİTTİN KAYA (Ankara Cumhuriyet Savcısı)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  9 Ocak 2008)

SUNUCU- Sayın konuklar,  kısa bir aradan sonra “Adli Bilişim” başlıklı oturumumuza 
başlamak için tekrar bir aradayız. Bu Oturumun Başkanı Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhittin 
Kaya. Konuşmacılarımız: Hollanda Erasmus Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Richard 
de Mulder, Avukat Ali Osman Özdilek, Bilişim Uzmanı Ferruh Mavituna.

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- Öncelikle 
bu güzel sempozyumu düzenleyen Ankara Barosuna teşekkürlerimi ve şükranlarımı, saygıyla 
sunuyorum. Bugün öğleden sonraki ilk oturumumuzda “Adli Bilişim” konulu sunumlarda 
bulunacağız. Önce bir şeyi düzelteyim ben Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değilim, Ankara 
Cumhuriyet Savcısıyım, sunucu hanımefendinin bu yanlışını düzelterek başlayayım, öbür türlü 
yetki gaspı olur, o da hoş olmaz. 

Efendim, konuşmacılardan sonra değerlendirme veya oturumun gidişatına göre bir-iki 
açıklamada bulunacağım. Ancak ondan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Bilişim 
Suçlarıyla ilgili büromuzun tanıtımını yapmak istiyorum. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu 31.12.2006 tarihinde Cumhuriyet 
Başsavcımız Sayın Hüseyin Boyrazoğlu Bey’in talimatıyla kuruldu, üç cumhuriyet savcısı 
bulunmaktadır. Bu üç cumhuriyet savcısı da -sağ olsun Baro uygun gördüler- her birimiz değişik 
oturumlarda görevli olarak burada bulunmaktayız. 

Sabahki oturumda Füsun Hanım “kredi kartları suçlarıyla ilgili suçların azaldığını” 
söyledi, ben o görüşe katılmıyorum. 2007 yılı envanterini ben size takdim edeyim; azalmış 
mı, çoğalmış mı takdirlerinize sunuyorum. Bilişim Suçları Bürosuna 1 Aralık 2007’ye kadar 
ayrıca cep hırsızlığı suçları da vardı, toplam 8 392 evrak gelmiş, bunlardan 2 272 tanesi bilişim 
suçu. Bunların içerisinde; haksız yere mail elde edilmesi, elektronik postaya yetkisiz erişimle 
ulaşılmak suretiyle çeşitli yerlerden, kişilerden o kişi adına kontör talep etmek veya o kişinin 
ismini kullanmak suretiyle sağa sola hakaret içeren mailler göndermek gibi evraklar. Çoğunluğu 
ise maalesef banka kredi kartlarının kötüye kullanılması, banka hesaplarına yetkisiz erişimle 
girilmek suretiyle işlenen suçlar kapsanmaktadır. Bu nedenle suçlarda giderek azalma değil, 
maalesef giderek yükselme vardır. Ocak ayı itibariyle, bugün itibariyle yaklaşık olarak 150 
hazırlığı bulmuş bulunmaktayız sırf bilişim suçları üzerine. O nedenle bu tartışmaların hepimize 
fayda sağlayacağını umut ediyorum. 
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“Bilişim Hukukunda Kişisel Bilgilerin, Verilerin Gizliliği” hususunda Sayın Prof. Dr. Richard 
de Mulder Beyefendi’yi konuşmaya davet ediyorum, buyurun. 

 Prof. Dr. RICHARD DE MULDER (Erasmus Üniversitesi-Hollanda)- Öncelikle, Ankara 
Barosu’na teşekkür etmek istiyorum. Bugün, gizliliğin korunması konusunda konuşacağım. 
Sizlere ilk olarak bir özet sunacağım. Dünya değişmiştir, gizlilik hakları da değişmelidir. Hepimiz 
teknolojik gelişmelere şahit olduk. Hepimiz, piyasa ekonomilerinin büyüyüşünü izledik. 
Geçtiğimiz Aralık ayında Pekin’e gitme şansına eriştim ve orada aynı makaleyi sundum. Çin’in 
artık tam bir piyasa ekonomisi olduğunu görüyoruz. Küreselleşme ile karşılaşıyoruz; değişen 
norm ve kavramlarla karşılaşıyoruz. Dünya sadece büyük olgularda değil, aynı zamanda küçük 
olgularda da değişiyor. Büyükannem bugünlerde televizyon izlediğinde, ağzıyla hem gözlerini 
hem de ağzını kapatıyor. Günümüzde televizyonda açıkça değişen normları görebiliyoruz. ‘Biri 
Bizi Gözetliyor’ gibi realite programlarımız var; 20 yıl önce hiç kimsenin görmek istemeyeceği 
her türlü unsuru televizyonda bugün görebiliyoruz. Değişen ve günümüzde oldukça güç 
kazanan kavramlardan biri akılsallık kavramı, hesaplama kavramıdır. İş yönetimi ve iş bilimi 
şirketlere hâkim olmuş durumdadır. Bütün bunlar, Jensen ve Meckling’in öne sürdüğü gibi 
bilimsel bir yollar ve akılsallık çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu, baskın değerler dizisi haline 
gelmiştir. Biz, bilgi toplumunda yaşamaktayız. Değişen normlar ve kavramlar aynı zamanda 
adsızlık fikri ilde de bağlantılıdır. İnsanlar adsızlığı her zaman sevmiştir; insanlar adsızlıklarını 
Internet üzerinden sahiplenmektedir. Kuşkusuz, devletler ve hükümetler bundan her zaman 
hoşlanmamaktadır. İnsanlar, farklı bir kimliğe bürünebileceklerini iddia etmektedir; bilgi 
özgürlüğü çok daha büyük önem kazanmıştır. Böylelikle, fikri mülkiyet kaçınılmaz bir saldırıyla 
karşı karşıya kalmış ve bu modern dünyada, güvenlik ve emniyet düşünme şekillerimizi büyük 
ölçüde değiştirmiştir. Dünyayı gezerseniz, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aynı zamanda, 
gizliliğe ilişkin fikirlerimiz de değişmektedir. Bugünkü konuşmamda, bu konuyu ele alacağım.

Öncelikle, biraz teknolojiden bahsedelim. Burada, bizim üretimimiz olan bir şekli 
görüyorsunuz. Bu şekilden, insanların zaman içerisinde teknolojinin önemli olduğu fikrinde 
birleştiğini görüyorsunuz. Öte yandan, biz teknolojinin çok daha önemli olduğunu ve 
hayatlarımızı algıladığımızdan çok daha hızlı bir şekilde değiştirdiğini iddia ediyoruz. Teknoloji 
neden azımsanıyor? Bilgisayar ve İnternet oldukça yeni gelişmelerdir ve sadece kitapların daha 
hızlı basılmasını sağlayan araçlardan ibaret değildir. Bilgisayarlar ve İnternet birçok farklı işlevi 
de üstlenmektedir. Bu yeni teknoloji kullanışlı, insanlar ise yaratıcıdır. Dolayısıyla, insanlar bu 
yeni teknolojinin nasıl kullanılacağını, bu yeni teknolojiden nasıl para kazanılacağını ve çıkar 
sağlanacağını ve bu teknolojideki performanslarını nasıl arttıracaklarını çok iyi bilmektedir. 
Teknolojinin etkisinin ardında yatan itici güç budur. Bilgisayarlar ve Internet neden bu kadar 
yeni gelişmelerdir? Sizlere, teknolojik gelişmelerin tarihinden kısaca bahsetmeme izin verin. İlk 
aşamada, sabit şekiller oluşturabiliyoruz, kaplar ve tavalar üretebiliyoruz, doğadaki malzemeleri 
kullanarak, hâlihazırda var olan malzemeleri kullanarak çok daha iyi evler inşa edebiliyoruz. İkinci 
evrede -ki şu anda tarihin içerisinden hızla süzülüyoruz- değişen, esnek şekiller oluşturabiliyoruz. 
Buna örnek olarak, tekerleği, kapı menteşelerini veya tekstil ürünlerini gösterebiliriz. Üçüncü 
forma geldiğimizde, çoktan 18.yüzyıla vardığımızı görüyoruz. Bu noktada, nesnenin içerisine 
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bir enerji kaynağı yerleştirebiliyoruz. Bir buhar motoru üretebiliyoruz, araba üretebiliyoruz, 
elektrik motoru üretebiliyoruz. Dördüncü ve şimdiye kadarki son aşamada ise, içerisinde 
bir enerji kaynağı bulunan nesne kendi kendine çalışmaya başlayabiliyor. Örneğin, otomatik 
kapılar; kapılara doğru yürümeniz, kapıların açılmasına yetiyor. Bilgisayar da buna bir örnek 
olarak gösterilebilir. Nesnenin bağımsız eylemlerde bulunabilmesi, son aşamayı oluşturuyor. 
Bilgisayar hesaplamalar yapabiliyor, bilgisayar verileri işleyebiliyor. Teknoloji tarihinin daha 
önceki hiçbir aşamasında bu mümkün olmamıştı. Dolayısıyla, bu gerçekten yeni bir gelişme ve 
dünyamızın bu kadar hızla değişmesine şaşırmamak gerekiyor. Çok önemli olan diğer unsur ise 
akılsallıktır.

Jensen ve Meckling, Nature of Man (İnsanın Doğası) makalelerini 1994’ten önce yayınlamıştı; 
ancak 1994 yılında, REMM (Resourceful, Evaluative, Maximizing Man-Bilgili, Değerlendirici, 
Maksimize Edici İnsan) modelinin insana, insanların nasıl karar verdiğine ilişkin bir model 
olduğu ve insanların davranış biçimlerinin birçoğuna açıklama getirebildiği kabul edilmiştir. 
Bu bilgili, değerlendirici, maksimize edici insan yetkindir, bilgilidir, değerlendiricidir; durumu 
değerlendirir, kendi çıkarını, kendi menfaatini maksimize eder ve ayrıca durumu öngörür. Aynı 
zamanda, müzakere etmekten hoşlanır ve böylece kazancını, menfaatini, kendisi için en iyi 
olanı maksimize eder. Bu modelden ve teknolojinin taşıdığı önemden yola çıkarak, ‘Tümleşik 
Hukuk Bilimi’ adını verdiğimiz olgu için kavramsal bir model oluşturduk; hukuk teknoloji 
ile nasıl başa çıkacak? Böylece, gördüğünüz gibi, yapabileceklerimizi belirleyen dıştaki daire 
teknolojiyi temsil etmektedir. İçteki daire ise, bu teknoloji işe yapmak istediklerimizdir ve akılsal 
düşünceden gelir. İçteki daire, deyim yerindeyse nihai değerlendirme, hukuktur ve hukuk, bize 
imkânlarımızla izin dahilinde neler yapabileceğimizi söyleme yetisine sahiptir.

Şimdi, gizlilik kavramına döneceğim. Bu kavramı ilk ortaya atan aslen eski yazarlardan 
biriydi. Colie, 1980 yılında, ‘yalnız bırakılma hakkı’ fikrini ortaya atmıştır ve günümüzde, 
gizlilik kavramını ele alan kişilerin birçoğu bu kavramdan bahsetmektedir. Bu olgunun sahip 
olmamız gereken, insanların sahip olması gereken bir olgu olduğu fikri dönemin yeni icatlarına 
ve yöntemlerine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. O dönemde, gazeteler dedikoduyla, kötü 
tanıtımlarla doluydu ve fotoğrafların yayınlanması mümkün hale gelmişti. Colie, insanların 
yalnız bırakılma hakkına sahip olduklarını ifade etti; bu teknoloji haddini çok aşıyordu. Bu 
hak, bilgi öncesi sanayi toplumunda demokratik olmayan yönetime karşı bireyin sahip olduğu 
bir haktı ve devlete karşı koruma sağlaması gerekiyordu. Gizlilik kavramı zaman içerisinde 
değişmiştir. Westin’in ifadelerinde bu kavramın daha modern bir tanımını görüyoruz ve bu 
tanım bireylerin veya kurum topluluklarının hak taleplerini ele alıyor. Artık sadece insanlardan 
söz etmiyoruz. Kendileri hakkındaki bilgilerin başkalarına ne zaman, nasıl ve ne dereceye kadar 
iletilebileceğini belirleme hakkını artık sadece insanlar değil, aynı zamanda başka kişilikler 
de talep edebiliyor. Dolayısıyla, fiziksel gizlilikten böylece uzaklaşıyoruz ve bilginin gizliliği 
kavramına geliyoruz. Bu kendi içerisinde garip bir durum, çünkü hâlâ talep ettiğimiz fiziksel 
gizliliğin yanında artık başka şeyler de istiyoruz. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. 

Bu yeni tanım, kitle iletişiminin ve telekomünikasyonun artan etkisine karşı bir tepkidir. 
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1967 yılına gelindiğinde, bir endüstri toplumu içerisinde, nispeten daha demokratik ve hatta 
demokratik olarak nitelendirebileceğiniz bir yönetimle karşılaşıyoruz. Bu, bizim artık avukatlar 
olarak çoğunlukla kullandığımız tanımdır ve bu tanımda, öncelikle veri koruması ele alınırken, 
aynı zamanda korunan çıkarlarda bir azaltma söz konusudur. Bu gizlilik kavramı, beraberinde 
bazı sorunlar getirmektedir. Fiziksel gizlilik istiyorsanız, fiziksel anlamda yalnız bırakılmak 
istiyorsanız, bir uçakta kaçırılma tehlikesiyle karşılaşmaksızın yolculuk etmek istiyorsanız, 
bilgi gizliliğinin azaltılması kaçınılmazdır. Uçağa binmeden önce, kim olduğunuzu ve nereye 
gittiğinizi söylemek ve kendiniz hakkında birçok bilgi ermek zorundasınız. ‘Bizi gözetleyen 
adam’ önceleri hiç kimsenin istemediği bir olguydu, ama artık çağ ötesi bir kâbus olmaktan 
çıktı. ‘Birinin bizi gözetlemesi’ artık insanların sevdiği bir televizyon programı haline geldi ve 
insanlar artık önceleri gizli olarak kabul edilen şeylere bakmaktan hoşlanır hale geldi. Neredeyse 
bu çağa ait olamayacağını düşüneceğiniz bir vakadan söz etmek istiyorum. Bu vakadan haberdar 
olmayanlarınız için, Lindqvist Vakası Avrupa Mahkemesi tarafından doğrulanan kanımca çok 
ilginç bir vakadır. İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan İsveçli bir bayan bir Web günlüğü 
tutuyordu ve Web günlüğünde şöyle bir ifade kullandı, ‘Kırılan bacağının tedavisinin ardından 
hastaneden henüz çıkan komşum Bayan Falanca’ya sağlığı için en iyi dileklerimi sunmak istiyorum’. 
Bu Bayan İsveç’te yargılandı ve doğru hatırlıyorsam, kişisel verileri, hassas verileri -ki tıbbi veriler 
hassas verilerdir- işlemekten dolayı 200 Avro ceza ödemek zorunda kaldı. Bu vakada, verilerin 
işlenmesi söz konusuydu, çünkü Internet üzerinden bir Web günlüğünde veri yayınlamak, veri 
işlemek olarak kabul ediliyor. Bu bayan davayı kaybetti ve bu dava bütün Avrupa ülkelerinde 
geçerliliğini koruyor.

Şimdi, dilerseniz bu gizlilik düşüncesini ve modern toplum için taşıdığı anlamı toparlayalım. 
Ben, modern toplumun niteliklerine ve bu niteliklerin gizlilik düşüncemiz açısından ne anlama 
geldiğine ilişkin olarak çoğunuzun katılacağını düşündüğüm bir liste oluşturdum. Sonuç 
olarak, insanların çoğunluğu artık bir bilgi ağı toplumunda yaşadığımızı hissediyor ve iddia 
ediyor. Bilgi ağlarında yaşıyoruz ve birbirimizle iletişimde bulunuyoruz. Bilgi ağı toplumunda, 
katılım hakkına sahibiz. Ancak, katılım göstermek istiyorsanız, verilerinizi paylaşmak 
zorundasınız; yoksa katılım göstermeniz mümkün değildir. Modern toplumun diğer bir niteliği 
ise yüzeysel bir toplum olmasıdır. Şirketler, müşterilerine iyi bir yüzey sunmaya çalışmaktadır. 
Bunu yapabilmek için, şirketlerin önceleri gizli olarak kabul edilen birçok bilgiye sahip olması 
gerekmektedir. Bilgi toplumunda yaşıyoruz. Bilgi birikimi bir iş bulmak için, ekonomimiz için 
çok önemli bir kavram haline geldi. Bir bilgi toplumunda, herkesin bireysel gelişime hakkı vardır. 
Bireysel gelişim istiyorsanız, bir okula gitmek istiyorsanız, bir sınıfa kaydolmak istiyorsanız, tam 
bir gizlilik sağlamanız mümkün değildir. Deneyimlerinizi, bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak 
zorundasınız. Güvenlik ve emniyet, gizliliğin artık nasıl çok daha zor bir konu haline geldiğinin 
çok açık bir örneğidir. Güvenlik ve emniyet istiyorsanız, verilerinizi birçok kişiye, hükümetlere, 
güvenlik şirketlerine, başka insanlara ifşa etme yükümlülüğü altına girersiniz. Sosyal denetim 
ve sosyal uyum hâlâ büyük önem taşıyan bir kavramı oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinin 
birçoğu, göç alan ülkeler haline gelmiştir. Son zamanlarda Hollanda’ya çok sayıda Türk geldi 
ve biz onlarla bir arada huzurlu, güzel ve iyimser bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu yüzden, 
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sosyal uyumu korumak zorundayız ve bu yüzden, sosyal denetimi korumak zorundayız. Sosyal 
denetim ve sosyal uyum önceleri köylerin içerisinde, komşular arasındaydı. Hollanda’da, 
şöyle bir atasözümüz var; ‘Uzakta bir arkadaşım olacağına, yakında bir komşum olsun’. Modern 
toplum ise, artık çoğunlukla uzaktaki bir arkadaşı, yakındaki bir komşuya tercih ediyor. Eğer 
uzakta bir arkadaşınız varsa, bir Web kamerası kurarsanız, arkadaşınız mülklerinizi kolaylıkla 
denetleyebilir. Sonuç olarak, komşu kavramı artık eskisi gibi değildir ve sosyal uyumu sağlamak 
için, başkalarıyla Net yoluyla bağlantılar kurmak çok önemlidir. Dayanışmayı korumamız 
gerekmektedir. Piyasa ekonomisinin avantajlarına, kapitalizmin avantajlarına sahibiz, ama 
aynı zamanda, o insani yönü de korumak istiyoruz. İnsanların, bu olguların bir sonucu olarak 
fakirleşmesini istemiyoruz. Dolayısıyla, dayanışma sağlamak istiyoruz. Eğer insanlar sosyal 
dayanışma sisteminden yararlanmak istiyorsa, verilerini ifşa etmek durumundadır; yoksa adil 
olmayan bir sisteme para ödemek zorunda olan kişiler şikâyet etmeye başlayacaktır. 

Son olarak, ele alacağım son nokta şeffaflık olacaktır. Siyasi sistemimiz ve yönetim şeklimiz çok 
daha karmaşık bir hal almıştır. Devlet, öncesine göre çok daha fazla görev üstlenmektedir. Devlet 
kurumları, öncesine göre daha fazla güce sahiptir. Demokrasiyi korumamızın, politikacılara 
olan güveni korumamızın tek yolu şeffaflıktan geçmektedir. Şeffaflık demokrasi için gereklidir. 
Ancak, bu hem siyasetçilerin hem de vatandaşların kendileri ve hayatları hakkında çok daha 
fazla bilgi vermeleri gerektiği anlamına gelir. 

Sizlerle çıkarımlarımı paylaşacağım. Dünya, geçmişte olduğundan daha devingen ve 
karmaşıktır. Bilgi toplumu, önceliklerimizi değiştirmektedir. Gizlilik ve bilgiye özgür erişim, 
birçok durumda birbiriyle çatışan kavramlar haline gelmiştir. Daha önce bahsini ettiğimiz 
güvenlik ve emniyet, dedikodu, bilgi, şeffaflık, dayanışma, sosyal uyum, katılım isteği, yüzey 
düzeyleri gibi, rekabet içerisinde olan çok çeşitli çıkarlar söz konusudur ve bütün bu çıkarlar 
hem kendi aralarında hem de gizlilik fikri ile çatışmaktadır. Dolayısıyla, bununla nasıl başa 
çıkabiliriz? Hem fiziksel anlamda, hem de bilgisel anlamda asgari bir gizlilik düzeyini nasıl 
koruyabiliriz? Gizlilikten sorumlu bir makam, gizliliği izlemekten sorumlu bir denetim 
makamı olacaksa, sadece verilerin korunması üzerine değil, aynı zamanda verilerin korunması 
ile diğer çıkarlar arasındaki denge üzerine de odaklanmalıdır. Bilgi toplumu, kişisel verilerin 
kullanımını ve istismarını izleyen daha devingen ve karmaşık bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. 
Konunun özetini, sizlere konuşmamım başında sunmuştum. Dünya değilmiştir, gizlilik hakları 
da değişmelidir. 

Teşekkürler. (Alkışlar)

Prof. Dr. RICHARD DE MULDER (Erasmus University/Hollanda)- First, I would like 
to thank Ankara Bar Association. I will talk about privacy protection. I will give you a summary 
first. The world has changed privacy rights should also change. We’ve all seen the technological 
advancements. We’ve seen the market economies growing. I had the pleasure to go to Beijing 
just in December where I presented the same paper and China is now a true market economy. 
We get globalization; we get changing norms and concepts. The world is not only different in 
these big things; the world is different in smaller things. When my grandmother would watch 
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television these days, she would put her hand in front of her mouth and she would put her 
hand in front of her eyes. What you see on television these days are norms which are clearly 
changing. We have reality soaps like Big Brother; we have all kinds of things that people didn’t 
want to see 20 years ago. The changing concept that has become fairly strong is the concept of 
rationality, the concept of calculating. The business administration and business science have 
taken over the firms. It’s all done in a scientific way and rationality as Jensen and Meckling have 
proposed. This has become the dominant paradigm. We live in the information society. Norms 
and concepts that are changing is the idea of anonymity. People have always liked anonymity; 
people claim their anonymity on the Internet. Of course, states and governments do not always 
like that. Assuming a different identity is something that people claim they can do; freedom 
of information has become much more important. Of course, intellectual property was then 
under attack and safety and security in this modern world has changed our ways of thinking 
tremendously. If you travel around the world, you’ll know what I mean. And our ideas of privacy 
at the same time are changing and that’s the main subject of my talk today. 

Let’s first talk about technology. This is a graph we’ve just made up. What you see is that over 
time people agree that technology is important. Our claim is that in reality technology is much 
more important, that in reality technology is changing our lives at a much faster rate than we 
perceive. Why is technology underestimated? Computers and Internet are really new. It’s not 
like it’s just a faster way of printing books. Computers and Internet are doing different things. 
That new technology is useful and people are creative and so they know how to use that new 
technology and make money with it, get better with it, get utility out of it; that’s the driving 
force behind the impact of technology. Why are computers and Internet so new? Well, let me 
give you a very short history of technological development. The first stage is that we can make 
fixed forms, we can make pots and pens, we can build houses much better than to use things 
from nature, to use things that are already there. The second phase; we’re rushing through 
history, we can now produce changing, flexible forms, of course the wheel, hinges for the door 
and textiles are also an example. The third form, we are already in the 18th century. Now, we 
can put an energy source in the artifact. We can produce a steam engine, we can produce cars, 
we can produce electrical motors. And the fourth and the final stage so far is that the artifact 
that has an energy source in it can start itself up, for example an automatic door. You just walk 
through the door and the door opens and for that, the computer is also an example and the 
artifact being able to do independent things is the latest stage. The computer can calculate, the 
computer can process data. Not earlier in the history of technology that was a possibility. So, 
this is really new and it is not surprising that our world is changing so fast. Rationality is the 
other, very important thing. 

Jensen and Meckling came with their Nature of Man article earlier than 1994; but in 1994, it 
was more or less established that the REMP, the resourceful, evaluating, maximizing model, is 
a model of man, how people decide and gives some explanation of lots of forms of behavior of 
people. This resourceful, evaluating, maximizing person is capable, is resourceful, is evaluating; 
it evaluates the situation, he maximizes his own interest, his own utility and he can further 
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on anticipates a situation, he likes to negotiate, he maximizes and he maximizes money, 
he maximizes his utility, he maximizes what is best for him. From that model and from the 
importance of technology, we drew up a conceptual model for what we call ‘integrated legal 
science’; how will law be able to deal with technology? And then you see, the outer circle that 
determines what we can do is the technology. The inner circle is what we want to do with it and 
that comes out of that rational idée and ten the inner circle, the final assessment, so to speak, is 
the law and the law can tell us what is allowed to do with the possibilities. 

I now switch to the privacy concept. It was originally one of the early writers. It was Colie in 
1890 and he just said, ‘the right to be left alone’ and many people who talk about privacy are 
talking about that concept. That idea that this is something that we should have, that people 
should have, was a reaction to the new inventions and the methods of the time. The newspapers 
came with gossip and came with bad publicity and photographs became possible. And Colie 
said there is a right for people to be left alone; this technology goes much too far. It was a right 
against non-democratic regime in a pre-information industrial society. And it was supposed to 
give protection against the state. The privacy concept has changed and a more modern definition 
is the definition by Westin; the claims of individuals or groups of institutions. It’s now not just 
people, it’s more than just people that can claim this right to determine for themselves when, 
how and to what extent information about them is communicated to others. So now, we are 
away from physical privacy; we are now onto informational privacy, which in itself is strange, 
because we still want physical privacy and we want other things. So let me go on a bit about 
that.

That new definition is a reaction to the increasing impact of the mass media and 
telecommunication. And there is a slightly more democratic regime, or, if you want, a democratic 
regime; but still, in an industrial society, 1967. That’s the privacy concept that we now, most of 
the time as lawyers use. It is a reduction in protected interest; it concerns mainly data protection. 
Some problems with that privacy concept; if you want your physical privacy, if you want to be 
left alone in a physical sense, if you want to sit in an airplane without being in danger of being 
hijacked, that means less informational privacy. You have to tell who you are, you have to tell 
where you are going, you have to tell lots and lots of things before you can enter the plane. Big 
brother used to be something that nobody wanted but it is no longer a futuristic nightmare. It 
is now a television program that people like and people like to stare at things that used to be 
private. A case that is, you could almost say, not from this age, but it is, is the Lindqvist Case, 
which was confirmed by the European Court and for those of you who don’t know this case, it 
is very interesting, I think. A Swedish lady from the main town in Sweden, Stockholm and she 
had a blog. And she had a blog and she said on a blog, ‘I also wish my neighbor, Miss. So-and-so, 
who has just come back from the hospital where her broken leg was helped, I wish her all the 
best with her health’. And she was prosecuted in Sweden, she was fined, if I remember well, 200 
Euros for processing personal data and sensitive data at that, because medical data are sensitive 
data. Processing, yes, publishing data on Internet in a Web blog is supposed to be processing of 
data. She lost the case and this case still stands and is applicable in all European countries. Now, 
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let’s put together what this privacy idea now means in the modern society and I’ve summed 
up a list of characteristics of a modern society that most of you will agree with and what that 
means for our idea of privacy. So, many people feel and claim that we now live in a network 
society. We live in networks and we communicate with each other. In the network society, we 
all have a right to participate. But if you want to participate, you have to share data, otherwise 
you can’t participate. Another characteristic of a modern society is that it is a surface society. 
Firms try to give good surface to their clients. In order to do that, they have to know a lot about 
information that used to be private. We live in a knowledge society. Knowledge has become so 
important for getting a job, for our economy. In a knowledge society, everybody has a right to 
individual development. If you want individual development, if you want to be in a school, if 
you want to be in a class, you can’t maintain perfect privacy. You have to share experiences, you 
have to share your knowledge with others. Safety and security is a straightforward example of 
how privacy has now become a much more difficult subject. If you want safety and security, 
you have the obligation to disclose data to lots of people, to governments, to security firms, to 
other people. Social control and social cohesion is still an important thing. Lots of European 
countries have now become immigration countries. We have received a large number of Turkish 
people in Holland and we like to live together in a peaceful and pleasant and optimistic way. And 
therefore, we have to maintain social cohesion and therefore we have to maintain social control. 
Well, social control and social cohesion used to be in villages, used to be between neighbors. In 
Holland, we have an expression, ‘Better a good neighbor, than a far friend’. Well, in the modern 
society, it is often better to have a far friend than a good neighbor. And if you have a far friend, 
if you set up a webcam, he can keep an eye on your properties. So, your neighbors are not 
what they used to be and for social cohesion, it’s important to be in contact with others via the 
Net. Solidarity is something we also want to maintain. We have the advantages of the market 
economy, we have the advantages of capitalism, we still want the soft edge, we still want people 
not to be extremely poor as a consequence of that. So, we want solidarity. If people want to 
make use of the social solidarity system, they will have to disclose data or complaints will come 
by people who have to pay towards the system that it isn’t fair. 

Finally, my final point is transparency. Our political system and the way we are governed 
have become more complex. The state does so much more than it used to. State agents have 
so much more power than they used to have. The only way that we can maintain democratic, 
and that we can maintain trust in our politicians is through transparency. It’s a necessity for 
democracy. But it means that people, politicians, but also citizens themselves have to give away 
more information about themselves and about their lives. 

I’m ready for my conclusions. The world is more dynamic and more complex than it used to 
be. The information society changes our priorities. Privacy and free access to information have 
become incompatible in many cases. There’s now a variety of competing interests like we talked 
about safety and security, gossip, knowledge, transparency, solidarity, social cohesion, desire 
to participate, surface levels. And all these interests are competing among themselves, but are 
competing with the idea of privacy. So, how can we deal with that? How can we maintain a 
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minimum level of privacy both in the physical sense as well as in the informational sense? If we 
have an authority for privacy, supervision for monitoring privacy, it should not concentrate just 
on the data protection; it should concentrate on the balance between data protection and the 
other interests. The information society requires a more dynamic and more complex system of 
monitoring the use and abuse of personal data. Well, I gave you my summary when I started. 
The world has changed, privacy rights should also change. Thank you.

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- Prof. Dr. 
Richard de Mulder Beyefendi’ye teşekkür ediyoruz sunumu için. Şimdi “bilişim sistemlerine 
saldırı, tespiti, takibi” hususunda hukuki ve teknik olarak görüş bildirmek üzere Avukat Ali 
Osman Özdilek ve Ferruh Mavituna Beyefendi birlikte sunumda bulunacaklar. Buyurun.

Bilişim alanı nedir konularına değinmek gerektiği inancındayım. Bilişimi “insanların teknik, 
ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle 
elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı biçimde işlenmesi, bilginin elektronik cihazlarla 
toplanması bilimi” diye tarif edebiliriz. Bilişim alanını ise, veriler toplayıp yerleştirdikten sonra 
bunları, otomatik işleme tabii tutma olanağı veren manyetik sistemler olarak tarif edebiliriz. 
Bu tariflerin ışığında bilişim suçu bu konuda en geniş kabul gören tarif olan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Uzmanlar Komisyonunun Mayıs 1983 tarihinde Paris Toplantısında “bilgileri 
otomatik işleme tabii tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki 
veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranışlar” şeklinde tarif edilmiştir. 

11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa tarafından hazırlanan Bilişim Suçları 
Raporuna göre; bilişim suçları 6 başlık halinde toplanmıştır.

1) Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme: Bankalar gibi kurumların 
veya kişilerin tutmuş olduğu bilgiler bilgisayarlarda saklanmakta, bu bilgilere bilgisayar 
teknolojileri kullanılarak ulaşılmaktadır. Gizlilik gerektiren bilgilere yetkilisi haricinde yapılan 
erişimler bu suç tipine girmektedir. Haberleşme aracıyla kurulu iki bilgisayar iletişiminin 
dinlenmesi de aynı şekilde değerlendirilebilinir. 

2) Bilgisayar sabotajları: Bilgisayar teknolojileri kullanılarak erişilen bilgilerin silinmesi, yok 
edilmesi ve değiştirilmesi şeklinde ya da bilgisayar teknolojileri kullanmadan bilgilerin tutulduğu 
bilgisayarı veya bilgisayarları fiziksel olarak zarara uğratmak şeklinde olabilmektedir. 

3) Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık: Dolandırıcılık suçunun bilgisayar ve iletişim ortamları 
üzerinde yapılması şeklidir. En çok kredi kartları kullanımıyla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır, 
kâğıt, tahta ve yapışkan şeklinde çeşitli maddeleri kullanarak kartın ATM’nin kart girişi 
haznesinde kart hamilinin herhangi bir işlem yapmasına imkân vermeyecek şekilde sıkıştırılması, 
böylece ele geçirilen kartın, kart sahibi işlem yaparken omuz üzerinde şifresini okuma, kart 
sahibine yardımcı olma bahanesiyle telefon numarası verilerek veya cep telefonu uzatılarak 
kendi arkadaşlarıyla irtibata geçirilip şifrenin öğrenilmesi gibi dolandırıcılık yöntemleridir. 

4) Bilgisayar yoluyla sahtecilik; gerçek bir kredi kartının üzerindeki bilgileri kesme gibi veya 
ütüleme yöntemleri kullanılarak değiştirilmesi suretiyle işlenen kısmi sahtecilik suçu. Gerçek 
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bir kredi kartının aynısın kanuna aykırı şekilde tamamen sahtesinin imal edilip, yine aslına 
uygun olarak üzerine kart güvenlik unsurlarının basılarak sahtecilik ve dolandırıcılık, amaçlı 
kullanılmasıyla oluşan külli sahtecilik suçu. Gerçek bir kredi kartının güvenlik unsurları da dahil, 
renk ve şekil özelliklerinin çeşitli cihazlar vasıtasıyla beyaz bir plastiğe işlenmesiyle oluşturulan 
kartlarla gerçekleştirilen sahte kart suçu şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

5) Kanun ile korunan bir yazılımın izinsiz kullanımı; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda “eser” 
olarak kabul edilen bilgisayar yazılımlarının lisans haklarına aykırı olarak kullanılmasıdır. 

6) Yasa dışı yayınlar; yasa dışı unsurların yayınlanması ve dağıtılması maksadıyla bilgisayar 
ağlarının kullanılmasıdır. 

Teknoloji geliştikçe uluslararası boyutları da gittikçe genişleyen bu suç ile ilgili 23.11.2000 
tarihinde Avrupa Konseyi Siber Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye maalesef ülkemiz hâlâ 
imza koymamıştır, bu nedenle uluslararası firmalarla veya kuruluşlarla yazışma yapamıyoruz. 
Yazışma yapsak bile cevaplar gelmemektedir, cevap vermemektedirler. Gerekçe olarak da bu 
sözleşmenin gösterildiği bilinmektedir. Ancak son çıkan yönetmelikte Telekomünikasyona 
verilen görevde 24 Ocak 2008 tarihine kadar bizim yazışmayı düşündüğümüz web siteleri 
Türkiye’de büro kurmadıkları takdirde hizmetleri kapatılacaktır, kurumumuzun bunu kararlılıkla 
yerine getireceği inancındayım. Aksi takdirde her ne kadar örnek verecek olursak, Yahoo’dan, 
Gmail’den yararlanan vatandaşlarımız biraz zarar görecekse de, adli yönden bu tür e-mail 
sahiplerine ulaşma imkânımız bulunmadığı için birçok evrakta takipsizlik kararı vermekteyiz. 
Bunun da umarım adli soruşturmaların sonuçlandırılmasında yardımı şu anda esirgeyen bu 
sitelerin kapatılmasıyla ya Türkiye’de büro kuracaklar veyahut da sonucuna katlanacaklar. 

Ülkemizdeki bilişim suçlarıyla ilgili gelişmeler, maalesef 1991 tarihine kadar herhangi bir 
madde yok. O tarihe kadar da gerçi pek fazla ülkemizde bilgisayar kullanımı da yok. Ancak 
zaman içerisinde oluşan ihtiyacı karşılamak üzere 14.06.91 tarihli ve 3756 sayılı Kanunla, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 11 bap eklenmiş olup, uygulamada 
kolaylık sağlamak üzere ayrı bir bölüm halinde düzenlenmiştir. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
525/ a, b, c, d maddelerinde düzenleme yapılarak gerçekleştirilmiştir. En azından o yıllar 
itibariyle açık kapatılmaya çalışılmıştır. Yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 1995 
tarihli ve 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bilgisayar yazılımları eser sayılarak bunların 
lisans haklarına aykırı olarak kullanılması suç sayılmıştır. 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı….

Ben daha sonra toparlamak üzere arkadaşların hazırlıkları vardı, o açığı kapatmak üzere bir 
bilgilendirme yapayım dedim. Buyurun. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK (İstanbul Barosu)- Efendim, teşekkür ederiz, fakat 
hazırlıklarımızı yapamadık maalesef teknik bir uyumsuzluk nedeniyle. 

Ferruh Mavituna, kendisi Londra’dan geldi. Biz aslında bugün sizlere canlı bir saldırı örneği 
yapacaktık, bir elektronik ticaret sitesine saldıracaktık ve o siteden kredi kartı bilgileri nasıl 
çalınıyor, onu gösterecektik. Bunu yapmamızdaki, amaç neydi? Ben hep şunu savunuyorum: 
2002 yılında ilk yazdığım kitaptan beri, “İnternet ve Hukuk” kitabından beri, çeşitli kitaplar, 
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makaleler yazdım ve meslektaşlarımızla ilgili olarak şunu gördüm, daha doğrusu hukukla 
ilgili olarak; bizler soyut kanun maddelerini alıyoruz ve oradan birtakım sonuçlara gitmeye 
çalışıyoruz. 

Dolayısıyla biz hukukçular olarak meselelere yaklaşırken tarihin en eski çağlarından beridir, 
donuk biçimde yaklaşıyoruz. Yani biraz şekilciliğin rehavetine kapılıyor ya da şekilciliğin 
kurallarına teslim oluyoruz. 2002 yılında yazdığım ilk kitapta şunu ileri sürmüştüm: Biz İnternet’e 
ilişkin suçları onların teknolojik doğalarından soyutlayarak çözümleyemeyiz, hukukçular 
olarak burada yanlış yargılara varırız. Bu işleri bilirkişilere bırakmak bizim yönlendirilmemize 
veya yanlış sonuçlara ulaşmamıza, sonuçta da adaletin sağlanamamasına hizmet eder diye 
düşünmüştüm. Bu yüzden de her hukukçunun bir nebzede olsa bilgi teknolojilerine hâkim 
olması gerektiğine inanıyorum. 

Bugün yapmak istediğimiz sunumu da yapamadık, ama size bunu belki anlatmaya çalışırız 
ve İnternet sitesine belki koyabiliriz böyle bir şeyi. Biz Ferruh Beyle daha önceleri İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında ve diğer çeşitli yerlerde bu 
tür canlı gösterileri yaptık, ama bugün bir kablo uyumsuzluğu bizi pes ettirdi. Şunu demek 
istiyorum: Birazdan bazı örnekler vereceğim. Özellikle çocuk pornografisiyle ilgili davalarda 
bilirkişilik yapıyorum, İstanbul’da ve çeşitli davalar geliyor. Burada bu teknik tespitlerin nasıl 
hukuki yorumlanacağını ya da yorumlandığını ve mahkemelerden ne sonuçlar çıktığını 
anlatmak istiyorum. 

İki tane örnek konu üzerinde konuşmak istiyorum, zaman zaman Ferruh Bey’e de atıf 
yapacağım. Bunlardan biri; İnternet bankacılığı, İnternet bankacılığı dolandırıcılıklarıyla ilgili ben 
birkaç makale yazdım ve birçok davaya da girip çıkıyorum. Sayın Savcımız da burada, kendisine 
de şimdi söyleyeceğim şey ilginç gelebilir belki. Şimdi olay oluyor, vatandaş bana geliyor diyor 
ki “yahu, Ali Bey ne yapacağız param gitti 50 milyar, 100 milyar gitti ne yapabilirim?” Daha 
önce başka hukukçulara gitmiş. Ben diyorum ki “önce bir bilgisayarını getirir misin, bir bakayım”. 
Alıyorum bilgisayarını, inceliyorum. Bunu niçin yapıyorum? Çünkü bu olayların ilk başında 
ve halen de şöyle devam ediyor; bankalar bu bilgisayarları alıyorlar, içyapılarından müfettişler 
bir rapor hazırlıyorlar. Bu raporun sonucunda diyor ki “sisteminizde virüs bulundu, Truva atı 
bulundu, şu bulundu, bu bulundu, sen zaten güvenlik önlemlerini almamışsın, paranı çaldırmakta 
kusurlusun, ben sana paranı ödemem” diyor. Ama şimdi kazın ayağı öyle değil, bunların tespit ettik 
dediği virüsler ya da onlar virüs de değil aslında çoğunlukla, çünkü burada da aynı tıptaki gibi 
birtakım ayrımlar var, virüsler var, parazitler var, mikroplar var, bunlar farklı farklı şeyler. Aynen 
bilgisayarda da böyle ve bu spyware ya da virüs ya da diğer “kötü, amaçlı kod” dediğimiz şeyler 
birbirlerinden çok farklı ve yapacakları işlevler de aslında çok farklı. O gelen kişinin bilgisayarını 
ben incelediğimde, tamam bunlar var hakikaten, adam bedava program yüklemiş reklam yapma 
amaçlı bir tane spyware yerleşmiş diyorum. Ama bu hiçbir şekilde onun parasının çalınmasını 
sağlayacak bir fonksiyona sahip değil. Dolayısıyla bu davaların ilk başlarında mahkemeler, 
bankaların sunduğu bu tür raporlar karşısında davaların reddine karar veriyorlardı.

Ben yaptığım ilk incelemeden sonra şunu yapıyorum; diyorum ki “hemen savcılığa başvur” 
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ama başvururken savcının önüne bir şeyler koyman lazım, savcılarımızın hepsinin çok teknik 
bilgiye sahip olmasını bekleyemeyiz. Nedir? Savcılarımıza bir yön göstermemiz lazım. Ben 
şunu söylüyorum: Bir kere bilgisayarınla bana gelmeden, bana getirmeden önce eğer açıksa 
açık bırak, çok fazla oynama, kapalıysa kapalı bırak, yani bilgisayarın üzerinde bir kere çok 
fazla hareket yapma sen. Çünkü bunlar hassas deliller, o hard disk bir-iki kere döndüğü zaman 
verilerin yerleri değişiyor hard disk üzerinde, daha sonra da kaybolma ihtimali var. Teknik 
olarak yanlış olduğum yerleri düzeltirsiniz Ferruh Bey. 

Adli Bilişimin aslında en temel konu. Birazdan Osman Nihat Şen de burada, 5651’le ilgili de 
bir eleştiri yapacağım. 

Savcılığa bir dilekçeyle başvuruyorsunuz, ilgili kanun maddesini yazıyorsunuz. Bence burada 
savcıların dikkat etmesi gereken şu: Benim önüme çok geldi; bankaya yazı yazılıyor, deniliyor 
ki “olaya ilişkin kayıtların savcılığımıza gönderilmesi”. Bankadan ne geliyor, sizce bankadan ne 
geliyor cevap olarak? Cevap olarak sadece IP adresleri geliyor, hangi saatte yapılmış ve hangi 
IP adresinden yapılmış. Oysa ben orada şunu diyorum; “bana webloglarını da gönderin”. Niçin 
bana hiçbir banka bugüne kadar yollamadı weblogunu? Weblogu ben bugüne kadar kimseye 
de anlatamadım. Niçin göndermiyor? Çünkü gönderdiği zaman banka kendi sisteminde, web 
sitesinin sisteminde gerçekleşmiş olan tüm olayları benim görebileceğimi biliyor. O zaman 
ben ayırt edebileceğim oradan, bankanın sistemleri mi saldırıya uğramış, benim müvekkilimin 
mi bir hatası var, o loglardan görebileceğim tabii silinmediyse, bu da adli bilişimin çok önemli 
unsurlarından biri. 

Şimdi 5651 sayılı Yasayla Internet servis sağlayıcılarına birtakım verileri saklama yükümlülüğü 
getirildi, ama bugün yargının önündeki, savcılarımızın, hâkimlerimizin önündeki en büyük 
mesele bilişim suçlarındaki diğer tüm suçlarda olduğu gibi, ama özellikle bilişim suçlarındaki 
en büyük mesele; delillerin otantik olup olmadığı. Yani toplanan delillerin failin bilgisayarından 
elde edilen veriler ile hâkimin önüne sunulan verilerin aynı olup olmadığı, bununla ilgili bizde 
maalesef bir düzenleme yok. Yani bir bankanın bu kayıtları bir savcının talimat vermesinden 
itibaren gidip o kayıtları alıp getirtene kadar bankanın bunları değiştirip değiştirmeyeceği 
veya herhangi bir suçta değiştirmediğini önleyecek, yani bunları sabitleyecek bir hukuki 
düzenlememiz yok. 

FERRUH MAVİTUNA (Bilişim Uzmanı)- Ali Bey eğer mümkünse ben teknik açıdan 
konuya biraz ekleme yapmak istiyorum. 

Şimdi şöyle bir şey var; weblogları diyoruz, IP adresi diyoruz, her şeyden önce IP adresi 
bildiğimiz tek şey herhalde kanun, hukuk ve İnternet işin içine girince. IP adresi bildiğiniz 
gibi aynı bir insanın kimliği gibi bir bilgisayarın İnternet’teki tekil adresi. Dolayısıyla elimizde 
IP adresi varsa, gerekli vakit varsa, biz muhtemel olarak bu kişinin kim olduğunu gerçekten 
öğrenebiliriz, tabii buradaki bazı şartların sağlanması lazım. 

Gerçek olaylarda şunu görüyoruz: Bir banka veya örnek verildiği gibi İnternet bankacılığı 
üzerinden dolandırılma işlemi olmuş, para çekilmiş vesaire. Banka size kâğıdı gönderiyor, ilgili 
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IP adresleri, ilgili tarihler, güzel. Şimdi peki, buradaki sorun IP adresi yurtdışında çıkınca hemen 
hemen bütün davalara düşüyor, ben bilmiyorum çözülen var mı, gördüyseniz, gördünüz mü 
hiç o şekilde?.. Sanmıyorum kimsenin de gördüğünü, bilmiyorum gören varsa, ben görmedim 
ve şimdi aslında IP adresi dediğimiz şey; insanın kimliği gibi gerçekten güvenebileceğimiz bir 
şeyde değil. 

Proxy denen bir konsept var, fazla teknik detaya girmeden basitçe şunu anlatayım: Önceki 
oturumlarda bahsedildi, mesela bir kişi üzerinden bir işlem yapmak. Dolayısıyla X kişisinin 
güvensiz bir bilgisayarı var, tabii dünyada milyonlarca bilgisayar olunca, milyonlarca da güvensiz 
bilgisayar anlamına geliyor bu. 

Başka bir kişinin gerçek bir bilgisayarını ele geçirebilirim, bu ele geçirme işleminden sonra o 
bilgisayar üzerinden böyle bir illegal bir işlem yapabilirim. Dolayısıyla siz bankaya gidip “kim 
çaldı bu parayı?” dediğinizde, banka size diyor ki “bu IP adresi”.  Gidiyorsunuz o IP adresine, 
mesela başımıza gelen olaylar ben bizzat bunu yaşadım. Kişinin biri kendisi bilgisayar kullanmayı 
bilmiyor, gerçekten bilmiyor, ama hasbelkader bir bilgisayarı var ve yaptığı tek iş Hotmail veya 
MSN’ye girmektir. Bu kişinin ilgili parayı çaldığı iddia ediliyor, çünkü IP adresi o kişi üzerine. 
Burada dolayısıyla iş çıkmaza giriyor, IP adresi bu kişiye ait gözüküyor, ama bariz bir durum var 
ki bu kişi, bu işi yapmamış, gerçek bir suçlu var. Dolayısıyla gerçek suçlu ortaya çıkmadığından 
bankaya karşı siz mağdur durumda kalıp bu parayı muhtemelen kaybediyorsunuz. Kaybetseniz 
de önemli bir şey yok yani. Sonuç; suçlu ortada değil, önemli olan bu. 

Bunu şuraya bağlayacağım: Loglardan bahsettik, loglarda size gelen şey şu; IP adresi ve 
saat. Aslında sizin Internet Explorer’unuz veya herhangi bir tarayıcınız sizin kullandığınız 
Firefox olabilir önemi yok. IP adresinden başka daha bir sürü bilgi gönderiyor. Mesela, şöyle 
basit bir örnek var: Bugün Internet Explorer’lar, Windows XP bütün yamaları hazır. Internet 
Explorer’le bir siteye girerseniz, muhtemelen sizin tarayıcınızın tam versiyonuyla gösteriyor, 
Internet Explorer-7. Onun ardından sizin download programınızın adını ekliyor. Mesela, 
benim örneğimde “free download manager” diyor, onun ardından “doubt fine work” gibi ilgili 
bir sürü yazılımı, yani sizin sisteminizde yüklü yazılımları her web sitesine gönderiyor. Bunun 
anlamı şu: Eğer siz bir saldırganı takip etmeye çalışıyorsanız web sitenizin loglarına indiğinizde 
şunu görebilirsiniz: Bir tane saldırgan var, bunun tarayıcısı şöyle bilgiler göndermiş “A yazılımı 
yüklü”, “C yazılımı yüklü”, “Z yazılımı yüklü”, bu bütün yazılımlar için değil bazı yazılımlar için 
geçerli bir durum. 

Tarayıcısı ne? Internet Explorer, tamam bunu biliyoruz. IP adresi ne? Türkiye’deki bir IP 
adresi, tamam onda da bir sorun yok. Şimdi ilerliyoruz, daha sonradan bir hırsızlık olayı olmuş, 
yurtdışından bir IP adresi ve IP adres kontrol edildiğinde Proxy bir adrese çıkıyor, yani bunun 
anlamı şu: Başka biri bu IP adresini kullanarak herhangi başka bir web sitesine bağlanabilir. 
Dolayısıyla şimdi biz bunu gördüğümüzde, bu suçluyu takip etmek için şöyle bir durumda 
kalıyoruz, diyoruz ki “bu IP adresi gerçek değil, ama bu adam sonuçta gerçek bir kişi ve bir bağlantı 
olmak zorunda”. 
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Web loglarından bizim şunu bulmak şansımız var. Önceki webloglarını biliyoruz, A yazılımı 
yüklüydü, C yazılımı yüklüydü, Z yazılımı yüklüydü. Daha sonraki loglarda takip ettiğinizde aynı 
yazılımların yüklü olduğu, ama IP adresi farklı ve bu IP adresi suçlu kişiye ait IP adresi olabilir. 
Buradan biz delil olarak şunu anlayabiliriz, deriz ki “bu IP adresine ait kişi bu siteyi kullanıyordu”. 
Mesela, bu Internet bankacılığı değil mi, X-bankasının Internet bankacılığı normal işlemleri 
kendi hesabıyla yapıyor, daha sonradan aynı kişi kendi IP adresini değiştirerek başka masum 
bir kişi üzerinden veya Proxy üzerinden başka işlemler yapmış ve para çekmiş. Dolayısıyla biz 
bütün bu loglardan ve ekstra datalardan, ama genelde dediğim gibi avukat veya bu işi takip eden 
kişi olarak siz hiçbir zaman bankadan bu datayı alamıyorsunuz. Bu datalardan bu kişiyi bulmak 
şansına sahipsiniz. Bankalar böyle bir yöntemi izliyor mu? Ben bilmiyorum açıkçası, izliyorlar 
veya izlemiyorlar, uğraşıyorlar diyemeyeceğim. 

Tabii bu işin başka boyutu var. Eğer web sitesinin sahibi sizseniz -bu e-banka olabilir, e-ticaret 
sitesi olabilir- gene bu sizin üzerinizdeki özellik ki saldırıları takip edebilirsiniz. Dolayısıyla 
diyeceğim şu: Sizin suçluyu yakalama şansınız varken, yeterli bilgiyi alamadığınızdan dolayı 
suçluyu elinizden kaçırıyor olabilirsiniz ve hiçbir zaman bir suçlu bulamıyor olabilirsiniz. 
Dolayısıyla banka veya diğer mağdur kişi, ikisinden biri burada suçlu olarak kalmış olacak ve 
ikisinden birinden bu para çıkmış olacak.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Hemen somutlaştırayım. Ferruh Mavituna çok basitleştirerek, 
ama çok güzel anlattı. 

“Phishing Eylemleri” dediğimiz eylemler çok yaygındır. Parayı böyle çalıyorlar, yani olta 
metoduyla para çalmak, çocuk oyuncağıydı eskiden, çok kolay bir şeydi. Biz birbirimizin ICQ 
adreslerini çalardık bu yöntemle, ama biz para çalmayı düşünmemiştik o zamanlar. 

Phishing meselesinin ne olduğunu anlatayım bilmeyenler için. Diyelim ki bankanıza 
gireceksiniz, Internet bankacılığı yapacaksınız. Giriyorsunuz, hakikaten bankanızın web sitesi 
açıldı, yazıyor işte … bankası.com. Web sitesi birebir aynı, Diyor ki size “veri tabanlarımızda 
bir güncelleme yapıyoruz” sizin kullanıcı adınız şifreniz var, bankanız sizden bunu istemiş, tabii 
ki vereceksiniz diye düşünüyorsunuz. Kullanıcı adı, şifrenizi giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir 
süre sonra paralarınız yok ortada. 

Bankaların weblogları, Ferruh Beyin de anlattığı gibi somutlaştıracak olursak, çözülmüş bir 
örnek olaydan size çok çarpıcı bir örnek vereyim: Adam, Phishing sitesi hazırlıyor, olta ağını 
kuruyor, tezgâhını kuracak, nasıl kuracak, bankanın aynısını yapmak zorunda. Saatlerce bunun 
kodlarıyla uğraşıp aynısını yaratmak yerine, ilgili bankanın web sitesine giriyor, oradaki kodları 
kopyalıyor kendisi bir site oluşturuyor. Mümkün mü? Tabii mümkün. Adam bunu hazırlıyor 
ve böyle birçok para çalıyor. Olaylar oluyor, bitiyor, bu kişiye şöyle ulaşılıyor: Chat Stil diye 
bir adam Amerika’da meşhur, diyor ki “bankanın şu webloglarını verin bakayım”, bir bakıyor ki 
olayın olduğu tarihte webloglarında şüpheli bir işlem var, o da şu: Birisi oraya o gün Internet 
bankacılığına üye olmuş. Üye olduktan sonra Internet bankacılığı sayfasındaki tüm resimleri 
download etmiş, resimlerin download edildiği webloglarında kayıtlı. Adam oraya kayıt 
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olabilmek için bankada da bir hesap açmış, Internet bankacılığı sayfalarına tek tek girip oraları 
araştırabilmek için gerçek kimliğini deklare etmek zorunda kalmış bankaya. Ondan sonra da 
o resimleri, bütün tasarımı kopyalamış çıkmış, sonra bu işlemleri yapmış. Şimdi hiç kimse 
webloglarına bakmasa o adamın oradaki resimleri download ettiğini ve o hesabı açtığını fark 
etmeyecek, herkes onu normal bir müşteriymiş gibi algılayacak, adam arada kaynayıp gidecek. 
Ama bu bankanın webloglarında kayıtlı, bunu anlatmaya çalışıyoruz böyle somut bir örnek gibi; 
Ferruh Bey de onu anlatmaya çalıştı. Internet bankacılığı kısmı böyle, çok sorunlar yaşanıyor, 
fakat Yargıtayın nihayetinde bir kararı çıktı, aramızda birçok hukukçu var, haberdar olabilir. 

Objektif sorumluluğa yakın bir sorumluluk esası kabul ederek, artık Internet bankacılığı 
sırasında paralarını kaybeden kişilerin zararlarını bankalar tazmin etmek zorunda olduğunu 
söyleyen bir Yargıtay kararımız var ve bunun aksine bir içtihat da şu ana kadar çıkmadı, bu karar 
da zaten çok yeni. Bunu da zaten ben destekliyorum, daha önceki yazılarımda da söylemiştim, 
bankalar böyle bir sistemi kurduysa, böyle bir riske de katlanacak, basit bir sigortayla da böyle 
bir sorunu halledebilirler. 

Gelelim diğer meseleye, konumuz hani bilişim, delillerin toplanması ya. Kitaplarda yazıyor, 
şöyle toplanır, böyle toplanır. Adlı Bilişimin ilkeleri nelerdir; sahneyi dondur, hiçbir şeye 
dokunma, her şeyin kopyasını çıkar, onları güzelce koru mahkemenin önüne sun, işi bitir. Ama 
böyle yürümüyor tabii gerçek dünyada. 

Size çocuk pornografisiyle ilgili yaşadığımız, benim bilirkişilik yaptığım ve sanığın beraat 
ettiği bir davayla ilgili örnek anlatacağım. Burada sanığımız bir üniversitede öğretim üyesi, 
kendisi çok saygın bir konuma sahip. Bir pazar günü evde pijamalarıyla otururken kapı çalınıyor 
içeriye dört-beş tane polis hışımla dalıyor. Aman durun ne yapıyorsunuz demeye kalmadan 
biri şu şekilde “karar var elimizde” diyor, dalıyorlar odaya, bilgisayarları alıyorlar, götürüyorlar. 
Arkadaşı da aynı şekilde pijamalarıyla alıp merkeze götürüyorlar. Merkeze geliyor öğreniyor, 
“nedir?”, “sen çocuk pornocusuymuşsun”, “kardeşim ne alakası var, tamam büyük pornoları izlerim 
zaman zaman girerim, ama çocuk pornosuyla benim bir işim yok”. Ondan sonra Interpol’den gelen 
bilgiler doğrultusunda birçok insan tutuklanmıştı, birçok insan suçlanmıştı. Daha sonra Bilişim 
Suçları Büro Amirliğinin düzenlediği rapor geliyor. Raporda diyor ki, “sanığın bilgisayarının 
temporary Internet files klasöründe, yani geçici Internet dosyalarının depolandığı klasörde çocuk 
pornografisi görüntüleri bulunmuştur”. Hakikaten gittik, inceledik, onlarca çocuk pornografisi. 
Çocuk, bildiğimiz 7-8 yaşında, 5-6 yaşında çocukların pornografik görüntüleri. 

Normalde adamın bilgisayarında buldunuz, bunu direkt pornocu deyip mahkûm etmek lazım. 
Bilirkişi olarak dosya önümüze geldi, adamın iddiası, sanığın iddiası şu; “efendim, ben zaman 
zaman büyükler için hazırlanmış olan porno sitelerine girerim. Bazılarına girdiğimde benim istemim 
dışında bir sürü pop-up tabir edilen pencere açılıyor. Ben bunları kapatmaya uğraşırken o arada belki 
bilgisayarıma bulaşmış olabilir, ama benim bu suçta kastım yok”. Bakın, suçun unsuruna yönelik, 
olmadığına yönelik bir iddiada bulunuyor. Polis gerekeni yapmış, raporunu düzenlemiş. 

Tespit ettiğimiz hususlar; bir; CMK 134’e aykırılık var mı, yok mu, mahkemenin daha sonra 
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tartıştığı, kararına da esas aldığı noktalardan biri. CMK 134 “başka suretle delil elde etme imkânı 
yoksa…” Bu yeni CMK’da en çok eleştirilen maddelerden biri. Biz savunma avukatları olarak 
zaman zaman savunma kısmında da yer aldığım için şu savunmayı ileri sürüyorum; efendim, 
başka delil toplanması gerekirken niçin direkt bilgisayardan gelip bunu alıyorsunuz, başka delil 
toplama çabasına girdiniz mi? Kanun bir ön şart koymuş bunu yerine getirdiniz mi?

İkinci mesele, haydi bunu geçtim, maddede diyor ki “o bilgilerin, birer kopyası alınır” diyor,  
bilgisayarın hard diskinin bir kopyasını alırsın, talebi üzerine vekiline veya sanığa verirsin. Bu 
olayda şöyle bir şey olmuş, çok çok enteresan: Polis raporunu düzenlemiş ve en altına şunu 
yazmış, demiş ki “…. burada, burada bulduk bunları, sanıktan elde ettiğimiz tüm kopyaları özel 
bir metotla yok ettik, ortada başka bir kopya da kalmadı, bilgisayarının aslını zaten geri vermiştik”. 
Şimdi böyle bir şey yapılabilir mi? Dolayısıyla hâkimin veya savcının önünde o delilin otantik 
olup olmadığını, gerçek olup olmadığını değerlendirebilecek bir unsur yok. Ben savunma 
avukatı olarak “deliller karartılmıştır efendim, CMK 206’ya göre bu hukuka uygun delil olarak kabul 
edilemez” dediğim zaman bizim hâkimimiz, savcımız ne yapacak, nasıl bunun doğruluğunu 
tespit edecek?! Şüpheden de sanık yararlanır, mecburen bırakacak ve çoğu olayda da böyle oldu 
zaten. Böyle bir rapor tutmuş polis, bu gerçekten adli bilişim adına bence çok ciddi bir hatadır. 
Kanun “talep üzerine” demesine rağmen, bu işlemi yapan kolluk güçlerinin bir tutanakla o anda 
kopyaları alırken artık hangi programı kullanıyor olursa olsun, vekiline veya sanığa bir tutanakla 
bunun bir kopyasını da aynen vermek zorundadır ki, adalet ileride tecelli etsin. Hiç belli olmaz 
savunma avukatı der ki “delil karartılmış, delil eklenmiş” Nasıl ki birçok uyuşturucu davasında 
“benim cebime onu polis koydu, şu, bu koydu” diye polis şaibe altında bırakılıyorsa, burada da aynı 
şeyi yapmak gayet mümkün. Dolayısıyla buna dikkat edilmeli kolluk kuvvetleri tarafından ki, 
savunma tarafı ileride “hayır, bu delil değiştirilmiştir” diyemesin. 

Bunları tespit ettikten sonra gelelim mahkeme safahatına. Bu kişi, bilgisayarında çocuk 
pornografisi görüntüleri bulunmasına rağmen nasıl beraat etti? Şöyle beraat etti: Bilirsiniz 
aramızda hukukçular var, ceza hukukunda suç unsurlarına ayrılarak incelenir, kimisi buna 
üç unsur der, kimisi beş unsur der, ama temelde hareket, netice, illiyet rabıtası, kast, hukuka 
aykırılık gibi diye ayrılan unsurlar var. Bunlardan biri, hukuka aykırılık unsuru var mı, yok mu 
meselesi mahkemede tartışıldı, niçin? Çünkü biz incelememizi yaparken bulunan resimlerin 
tarih kayıtlarının mevcut Türk Ceza Kanunu’ndan önceki 765 sayılı Yasanın tarihine girdiğini 
tespit ettik. Yani yeni yasanın yürürlük tarihinden önce onlar oraya indirilmişti, bir kere böyle bir 
tartışma açıldı hukukilik, kanunilik unsuru gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi meselesi. Hoş 
yeni yasamızda da çocuk pornografisine ilişkin bir hüküm yok, mevcut hüküm ne diyor? “Doğal 
olmayan yollardan cinsel davranışlarda bulunmak” Bu tabii ayrı bir tartışma konusu, tartışılabilir, 
bir kere kanunilik unsuru yönünden tartışıldı. İkincisi; adam diyor ki “benim kastım yok”. Bu 
kastı biz incelemeye başladık ve şöyle bir deneme yaptık mahkemede;: Ben bir gazetenin web 
sitesine girdim çıktım bir saniyede, Temporary Internet Files klasörünü açtım, 300-400 tane 
dosya yüklenmişti. Bu 300-400 dosyanın içinden birkaç dosyada çıplak kadın resmi içeriyordu. 
Hürriyet’in ana sayfasına girdim-çıktım, Hürriyet’in ana sayfasında çıplak kadın resmi yok, 
ama benim bilgisayarıma Temporary Internet Files klasörümü her nasılsa hurriyet.com.tr’nin 
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içindeki ya da işte o gazetenin web sitesindeki bütün içerikle birlikte o da dahil olmuş. Şimdi 
Temporary Internet Files klasörünü incelemek lazım bu durumda, nedir bu? Bu aslında sizin 
daha sonra Internete daha hızlı erişebilmeniz için Windows tarafından “default” değer olarak 
gelen, yani kendiliğinden gelen bir klasör. Internette yaptığınız tüm aktiviteyi oraya kaydediyor, 
girdiğiniz sayfaları, şablonları, şunu, bunu kaydediyor. Şimdi ben bir saniyede girdim çıktım, 
300-400 dosya yüklendi. Kişinin iddiası ne? Pop up menüler açıldı. Pop up menüde açtık, işte 
girdik birkaç tane böyle seks sitesine, tak, tak, tak açıldı, bilgisayarım bunları kaydetti. Şimdi 
benim burada kastım var mı, yok mu; size soruyorum. Mahkeme bu olayda kast unsurunun 
gerçekleşmediğine karar verdi. 

Buna bağlı olarak burada hareket unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğini bana sordu. 
Hareket unsuru nedir? Depolamak. Ben o çocuk pornografisi görüntülerini alacağım, 
Temporary Internet Files klasörüme depolayacağım. Şimdi burada teknik bir soru soracağım: 
Hareket unsurunu gerçekleştirebilmek için ben o fotoğrafları bir şekilde indirmiş olsam bile bir 
yerden Temporary Internet Files klasörüne kopyala-yapıştır komutuyla yapıştırabilir miyim, 
yapıştıramaz mıyım?

FERRUH MAVİTUNA- Muhtemelen yapıştıramazsınız.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Üst düzey bir kullanıcıyı düşünmüyoruz burada, sadece 
ortalama bir kullanıcıyı düşünüyoruz. 

FERRUH MAVİTUNA- Ortalama bir kullanıcı yapıştıramaz, bu özel bir klasör.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Aynen öyle. Kopyala-yapıştır komutunu hâkime şöyle 
gösterdim: Kopyala dedim, ama yapıştır komutu griye döndü, yapıştıramazsın dedi, çalışmıyor. 
Hâkim şunu dedi o zaman: Burada hareket unsuru da gerçekleşmemiş. Suç unsurları yönünden 
gerçekleşmediğinden dolayı beraatına dedi. 

Bu örnek dava aslında birçok çocuk pornografisi davasında taa en baştan polisin delil 
toplamasından, dosyanın incelenmesine kadar hakikaten derslerle dolu bir dava oldu bizim için 
diğer birçok davanın yanında. Bunun aynısı bir dava Amerikan donanmasında görevli birisi 
tarafından işlenmiş, Temporary Internet Files klasöründe bulunmuş, o kişiyi jüri mahkûm 
etmiş. Niçin mahkûm etmiş? Bizdeki olayda polis sadece kişinin Temporary Internet Files 
klasöründe bulduğu görüntülerle yetinmiş, halbuki Amerika’daki olaydaki polis, bu klasörün 
dışında normal klasörleri, her şeyi de inceledikten başka, arama motoru kayıtlarında, Google 
arama motoru kayıtlarında “pedofili” izlerine rastlamış, “child, pornography” gibi birkaç tane 
daha unsura rastlamış ve bakın, bunu oradaki savcının iddiasını destekleyen bu adam diyor ki 
“ben onları kasten yerleştirmedim oraya, sadece izledim” Ama bakın arama motoru kayıtlarını 
silmemiş, silmediği için orada arama motoru kayıtlarında henüz deliller duruyor, benim iddiamı 
destekleyen bir şey bu. Dolayısıyla oradaki kişi mahkûm olmuş, ama tabii ki bizde izlemek, 
sadece tek başına izlemek suç değil, depolama fiili suç. Bu yüzden bu tür hususlar Sayın Savcım, 
çok hassas hakikaten ayırt etmek gerekiyor. 

Burada ne ortaya çıkıyor? Demiştim ya konuşmamın başında 5651 sayılı Yasayı eleştireceğiz. 
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Şimdi bu yasanın yapıcıları arasında, komisyon üyeleri arasında ben de vardım. Yasanın ilk 
halinde biz adli bilişim uzmanlığını maddelerin arasına dahil etmiştik, fakat yasanın şu an çıkan 
kısmında adli bilişim uzmanlığı yok. Niçin Adli bilişim uzmanlığının yasayla düzenlenmesine 
ihtiyaç var? Bir kere adli bilişimin sınırları belli olacak, kimlerin bunları yapabileceği belli 
olacak, izlenecek prosedürler, çıkarılabilecek alt yönetmeliklerle belirlenecekti ve bu alandaki 
bilirkişi incelemek, delil toplamak, saklama, mahkemenin önüne sunmak gibi sorunlardaki 
kargaşaların önüne geçilebilecekti, ama bu maalesef son anda yapılan bir müdahaleyle çıkarıldı. 
Niçin gerekli adli bilişim? İşte böyle olaylar için. Anlattığım gibi bir öğretim görevlisi çocuk 
pornografisiyle suçlanabiliyor, bir aile babası çocuk pornografisiyle suçlanabiliyor ya da Ferruh 
Beyin verdiği örnekteki gibi bir başkası sizin bilgisayara giriyor, sizin bilgisayarınızı zombi 
bir bilgisayar yapıyor, literatürde “zombi” diyoruz, oradan çıkıp istediği suçu işliyor, ama siz 
suçlanıyorsunuz. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA ( ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- Soru-
cevaba süre kalmayacak…

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Evet efendim, ben bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. 

FERRUH MAVİTUNA- Teşekkürler. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- Bu 
oturumdaki konuşmacı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ali Osman Bey, Ferruh Bey webloglardan bahsettiler, hani bankalardan gelmiyor, istenildiği 
zaman göndermezler diye. Bırakın bankayı, benim kendi kurumum yani devletin kurumu, çok 
masumane Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak istediğimiz bir IP numarasından sanığa 
ulaşılmasını sağlayan, anında sanığa ulaşmak için account talebinde bulunduk, her ne hikmetse 
talebimiz geri çevrildi. 

Suçlarda etkin mücadele için anında sanığa ulaşılması gerekiyor. Biz bu birimlere IP 
kullanıcılarının tespiti için yazı yazdığımız zaman cevap süresi geçen gün bir evrakıma 20-21 
günde cevap geldi, ama ondan önce genel ortalama 45 gün ile 60 gün arasında, yani bir buçuk 
ayla, iki ay arasında cevaplar geliyor. Sanık tırtıklamaya devam ediyor bankaları, vatandaşın 
kredi kartlarını, banka hesaplarına girerek oradan oraya, oradan oraya çok rahat bir şekilde 
havaleler yapabiliyor. 

Bunları aşamadıktan sonra soruşturmalarda sağlıklı sonuçları elde etmek maalesef güç 
olmaktadır. O yüzden önce bütün kurumlar, birimler, devlet içerisinde özellikle bütün birimler 
bu işte mücadeleye inanacaklar, birbirine yardımcı olacaklar, destek olacaklar. Biz Bilişim 
Suçları Bürosu olarak üç cumhuriyet savcısıyız, her üçümüzün de gerek İnternet bilgisi, gerek 
bilgisayar bilgisi, gerek bilişim suçlarının unsurları açısından bir noksanlığımızı ben görmedim, 
hep takdir alıyoruz soruşturmalar sonuçlandıkça çevreden. İddianamelerimiz geri dönmüyor, 
mahkemeler anında kabul ediyor, yani bunlar bizim iyi çalıştığımızın göstergeleri. Sonuca biran 
önce ulaşmak, suçluyla mücadelede en önemli etkenlerden birisidir. 
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Evet, sorusu olan var mı? Soruyu kime yönelteceğinizi de söylerseniz…

NİHAT SUNA (Telekomünikasyon Kurumu)- Soruyu Avukat Osman Bey’e yöneltmek 
istiyorum. Osman Bey özellikle delil karartma üzerinde durdu, yalnız “kendisine bilgisayarla 
ilgili bir dava geldiği zaman kendisinin özellikle bilgisayarı incelediğini” söyledi. Burada normalde 
delil karartma noktasında Osman Beyde tehlike altında diye düşünüyorum, en azından onun 
bir imajını alması gerekmez miydi bunu soruyorum. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Zaten imajını alıyorum, yaptığım iş imajını almak. O basamağı 
atlamıyoruz. 

NİHAT SUNA- Diğer bir sorum: “Bir örnek davada Proxy üzerinden bağlanıldığı örnek 
davada birkaç tane programın varlığını webloglardan görülebildiğini” söylediniz. Doğrudur, bunlar 
webloglardan çok kolay görünür, ama birkaç tane temel programın, Microsoft’un kendi temel 
programının bulunması bir kişinin bilgisayarında bir delil olarak nasıl kullanılıyor? Çünkü bu 
programlar milyonlarca kullanıcı düşünüldüğü zaman, milyonlarca bilgisayarda da var, bunu 
delil olarak nasıl değerlendirebiliyorsunuz? 

FERRUH MAVİTUNA- Ben biraz teknik olarak yaklaşacağım o konuya, işin kanuni, hukuki 
boyutunu gene Ali Osman Beye bırakacağım, çünkü açıkçası bilgim yok. İşin teknik boyutunda 
şöyle bir durum var; dediğiniz gibi bu program sadece işin bir örneği. Mesela, öyle weblogları 
var ki Proxy’nin tipine göre, Proxy’nin gerçek IP adresini bile gösterebilir, ama dediğiniz gibi 
bazı örnekler var, sadece programlar elinizde. Hukuki boyuta açıkça bir şey diyemeyeceğim, 
ama destekleyen delil olarak kullanma gibi mantığa gidebilirsiniz, çünkü bazı webloglar 
konusunda mesela Ali Bey bir örnek verdi, Amerika’daki “fishing” olta saldırısı olayından 
bahsetti. Mesela, oradaki olayda da aynı şekilde, çok rahat şekilde o kişinin o işini yapmadığını 
iddia edebilirdiniz. Çünkü yine o kişi vasat bir kişi olabilir ve gerçekten bir hesap açmış, o 
resimleri de indirmiş olabilir, bu bir suç değil başlı başına. Ama bu sizi bir sonraki adıma taşıyor 
ve bu kişiyi bir şüpheli olarak görüyorsunuz, gerekli kararları alır ve incelemeleri başlatırsanız, 
bu kişinin gerçekten suçlu olduğu ortaya çıkabilir. Webloglarını da bu şekilde almak lazım, yani 
webloglarını gördükten sonra, bu tarz bir ilişkilendirme yaptıktan sonra eğer elinizde kesin bir 
kanıt yoksa, benim verdiğim örnek gibi bu sadece size diyebilir ki, bu kişi muhtemelen suçlu, 
elinizde bir kişi var, hiç yoktan iyidir ve bu ikinci adıma sizi taşıyabilir. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Ferruh’un dediğinin hukuki dille söylenişi; ceza hukuku 
açısından bu tür bir delilin elde edilmesi hâkime vicdani kanata ulaşmada bir araç olarak 
kullanılacaktır. Hukuk yargılamasında ise kesin delillerden olmayacağı için sadece hâkime 
destekleyici bir delil niteliğinde olacaktır. Ferruh “hukuki bilgim yok” dedi, ama ifade ettiği şey 
tam olarak buydu. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (ANKARA CUMHURİYET SAVCISI) - Ben 
sorunun birinci kısmına küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Eğer o imaj yöntemine uygun 
alınmamışsa sanığa veya ilk aşamada şüpheliye imajın bir örneği verilmemişse veya vekiline 
verilmemişse, bana göre ne kadar delil elde edilirse edilsin o dava açılamaz, açılamamalı, 
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yasak delil niteliğindedir. Şimdi bunu ülkemizde nasıl anlatacağız, ne yapacağız bilmiyorum. 
Birçok bazı davalarda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın sistemi aracılığıyla dinlemeler 
yapılıyor. Yanlışım yok değil mi Osman Bey? Ama bir ilimizde suçu işleyen, daha çok kaçakçılık 
organize suçlarla mücadele şubeleri bu dinleme olaylarını TİB’le ortaklaşa yapıyorlar. O 
birimdeki çalışan kişi o işin içinde olduğundan herhangi bir yöntem uygulanmaksızın bir başka 
kişinin cep telefonundan dinleme yapılıyor, CD’ye aktarılıyor ve bu, bu şekilde kullanılıyor. 

Yani henüz sonuçlanmadığı için pek yorumda yapmak istemiyorum, ama bir kere eğer yasak 
delil varsa, siz bu yasak delili legal delil haline dönüştüremezsiniz, her şeyin bir yolu yordamı 
vardır. Usul Yasamız, Ceza Yasamız gayet güzel bir şekilde tarif etmiştir, bence hiçbir noksanlık 
da yoktur. Bugün Avrupa Birliği standardında hatta hatta onun da üstünde olduğu inancındayım 
delil toplama yöntemleriyle ilgili. Yeter ki, yöntemine uygun olarak yapılsın. 

Bir ceza dairemiz, yine çok meşhur bir davaydı, o davada kişinin evinin çatısında hintkeneviri 
yetiştirdiği şeklinde ihbar alınıyor, yakalanıyor, yargılanıyor, mahkeme. Sanığın savunması 
alınmıyor, arama kararı alınmıyor, doğrudan kolluk gidiyor paldır küldür giriyor içeriye, her 
türlü delilleri topluyor kendi çapında, gidiyor. Ben az önce yakınmıştım, ama bir ceza dairemiz, 
sanık ikrar etmesine rağmen, bakın bu çok önemli “evet, ben hintkeneviri ektim, bu hintkenevirini 
uyuşturucu elde etmek için ektim, ben iyi bir kullanıcıyım, kendi ihtiyaçlarımı gidermek için ektim” 
diyor. Fakat ceza dairemiz diyor ki “burada sen hukuka aykırı deliller elde ettiğinden dolayı bu 
kişinin beratı yerine mahkûmiyet hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır” şeklinde bozmuş. 
Bizim Yargıtay Başsavcılığımız itiraz etmiş, Genel Kurul’da çok yoğun tartışmalardan sonra 
sanığın ikrarından dolayı ve elde o evde hintkeneviri üretildiğinde bahisle bu delilleri yeterli 
saydı ve “ceza kurulması gerekir” dedi, dosyayı onadı. Sanırım yerel mahkeme mahkûmiyet kararı 
vermişti, bu mahkemenin kararını onadı. Tamam, burada ikrar var, elde gerçekten hintkeneviri 
de var. Ben bunu anlarım, ama bir bilgisayarın imajı alınmadan, eğer bilgisayar suçuysa imajı 
alınmadan ve bu alınan imaj sanığa, şüpheliye veya müdafiine veya vekiline teslim edilmeden 
delil toplanmışsa, bana göre bu delil yasak delil niteliğindedir, böyle de olmalı. Hukuk ya vardır, 
ya yoktur, bunun ortası yoktur. O yüzden sizin o görüşünüze katılıyorum, mutlaka imajı alınma 
mecburiyeti vardır delil olabilmesi için. 

Başka sorusu olan var mı? Buyurun. 

VOLKAN SIRABAŞI- Merhabalar. Öncelikle Ali Osman Bey’in bilişim hukuku üzerine 
yazdığı kitapları zevkle okuduğumu ifade etmek isterim. Kendisinin bir düşüncesini merak 
ediyorum; Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ülkemizde temel hak ve hürriyetler, insan 
hakları açısından eleştiriliyor doktrinde. Ancak söz konusu sözleşmenin sadece adli bilişim 
boyutunda kabul edilmesi gerektiği yönünde de yine doktrinde genel bir eğilim var. Sizin 
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin adli bilişim yönüyle ilgili kişisel düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Bu sadece tabii doktrindeki tartışma değildi, 5651’i 
hazırlarken de biz çok aramızda tartışmıştık. Avrupalıların yaptığı her şey çok güzeldir diye bir 
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şey yok tabii, ama onlar şöyle bir şey yapmışlar: Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi getirmiş 
olduğu tanımlar açısından ben onu özellikle alıyorum, hiç olmazsa bir çaba gösterdiler. Yani 
Internetteki olup biten işlerin süjelerin neler olabileceğini, neler olduğunu tanımlamaya çalıştılar 
ve örneğin trafik veri bilgileri gibi bazı kavramları ortaya koydular. Dolayısıyla ben insan hak 
ve özgürlükleri açısından değil, ama Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’ni ya da konvansiyonunun 
özellikle adli bilişimle ilgili ilkelerinden faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da 
dediğim gibi çok derin tartışmalara yol açmıştı bizim komisyonda da, ama ben katılıyorum, 
o kısmına katılıyorum en azından. Diğer kısımlar tabii tartışılabilir, bigbrother mi geliyor, 
bütün trafik verileri izlenecek mi, şunlar, bunlar gibi. Ama en azından Internete derli toplu bir 
yaklaşım sergiledi Avrupa Siber Suç Sözleşmesi. En azından içeriğini değilse bile, bu yaklaşımını 
biz kullanabiliriz diye düşünüyorum ve nitekim de kullanmaya çalıştık, bu yönde de güzel bir 
çalışma oldu, 5651 netice olarak bence hoş bir çalışma oldu. Adli bilişimde de aynı şekilde 
faydalanılabilir diye düşünüyorum.  Volkan Bey biz de sizin kitapları bu arada zevkle okuyoruz, 
çok teşekkür ediyorum. 

 KADİR ŞİMŞEK- Polis memuruyum. Siz dediniz ki, temp dosyasında geçici klasör olarak 
kullanıyor. Davalı bunu depolama, amaçlı orada kullanamaz mı? Diğer dosyaların bazılarını 
siliyor, o dosyalar orada kalıyor? 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Biz onu Ferruh Beyle cevapladık konuşmanın arasında. Oraya 
ortalama bir kullanıcının bir şey kopyalamasına zaten Windows işletim sistemi izin vermiyor. 

KADİR ŞİMŞEK- Ama genelliği bu tür işlere karışanlar bilgisayar bilgisi olan kişilerdir.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Ama adam da karışmadım diyor şimdi…

KADİR ŞİMŞEK- Artık bir de imajlar verilmediğini veyahut da… 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Verilmedi evet, sonra alınan imajından yok edildiği yazılıyor 
efendim polis tutanağında.

KADİR ŞİMŞEK- Bizlerin aldığımız imajlarla, belki sizin aldığınız imajların programları 
farklı ve hetch değerlerini alarak raporlarımıza iletiyoruz, o hetch değerinde imajda da bir 
oynama olduğunda hetch değerinde bir değişiklik olur, bu bir hard diskin parmak izi gibi, bu 
aldığımız imajları siz açabiliyor musunuz? Açamaz. Bizim aldığımız programlar farklı, sizin 
kullandığınız imaj programları farklı, her imaj programıyla da açamazsınız onları.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Tamam, sırf açılamıyor diye Sayın Savcımın da özellikle 
vurguladığı gibi, o kişiye o alınan imajı vermemek kesinlikle hukuki değil…

KADİR ŞİMŞEK- Ama dosyada zaten raporla savcılığa iletiliyor onlar. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- İletiliyor da, ben de avukat olarak diyorum ki “efendim, 
imajları değiştirmişler”, siz bunu nasıl ispatlayacaksınız? 

FERRUH MAVİTUNA- Hash değeri değiştirilemez; onu söyleyebiliriz, en azından şu anki 
şartlar altında hash değeri değiştirilebilen bir şey değil. Ama açmaya gelince, zaten piyasada 
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bildiğim kadarıyla hard disk imajı alan sayılı programlar var “encase” gibi sayılı programlar 
var ve sonuç olarak muhtemelen açabilirsiniz, hemen hemen her imaj bir şekilde çevrilebilir 
veya deneyim yazılımına veya bir şekilde açılmak istenirse açılabilir, teknik olarak onu 
söyleyebilirim. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Tabii bu anlattığım polise bir eleştiri niteliğinde değil. Biz 
Ferruh’la polisle çok yakından çalışmalar yapıyoruz ve özellikle onların ne kadar büyük bir 
gelişme kaydettiklerini Osman Nihat Şen gibi insanlarla da tanıştıktan sonra çok daha iyi 
anladık. Ama bu yapılan kötü bir uygulamadır bence; onu vurgulamak istedim, yapılmaması 
çok çok daha iyi olacaktır. Savcımızın özenle belirttiği gibi ben şunu savunurum: Kanun “talebi 
üzerine” demesine rağmen bence herhalde talep edilmese dahi, o imajın verilmesi, bir tutanakla 
teslim edilmesi ileride hem polisin, hem de mahkemenin durumu daha iyi değerlendirmesi için 
ve adaletin tecelli etmesi için çok doğru olacaktır diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- İmaj 
olayının mutlak surette iki suret çıkarılması gerekiyor. Talep etsin, etmesin verilmesi lazım. 
Bunu yarın yargılamada en ufak bir soru işareti bırakmamak açısından adına yapmak lazım. 
Zor bir şey değil, bir suret çıkacağına, iki suret çıkıverir, olur biter. Gizlimiz, saklımız yok, 
yargıda gizli saklı olmaz, hiç kimseden bir şey saklamıyoruz. Biz elbette devlet kurumlarına 
güveneceğiz. Ben kolluk gücüme asla kat’a kimseye laf dedirttirmem, ama benim kolluk gücüm 
işi yasal çerçevede yapmak zorundadır, yasa ne diyorsa onu yapacak. O yaptığı sürece biz her 
zaman onların arkasındayız, yanındayız, her türlü desteğini veririz. 

Evet, oradan bir soru vardı, buyurun. 

STEPHEN MASON (Dijital Deliller Dergisi)- Teşekkürler, Sayın Başkan. Benim adım 
Stephen Mason, avukatım. Geçtiğimiz yıl, 2007 Nisan’ında, elektronik kanıtlara ilişkin on bir 
içtihadı kapsayan ilk kitabım yayımlandı. Kitabımda, 3. Bölüm tam olarak bu konuyu ve ayrıca 
bu konunun en iyi uygulamalarını ele alıyor. Öncelikle, sizlerle bir yorumumu kısaca paylaşmak 
istiyorum. Tümü oldukça önemli olan tartışmaların ikinci kısmında, teknik meselelere 
ilişkin çok ufak, çok küçük hususlar konuşuldu ve bu hususlar, konuyu genel bakış açısından 
uzaklaştırdı. Ben bu geniş bakış açısını yarınki konuşmamda ele alacağım. Türkiye’deki her 
avukatın, İngiltere’deki her avukatın, dünyadaki her avukatın bu konuda bilgili olması gerekiyor 
ve avukatların çoğu henüz bu konudan haberdar değil. Çok fazla adaletin gözlemlendiği bu 
dönemde, bu gerçekten üzücü bir durumdur. Bunun yanında, hem avukatların hem de 
hâkimlerin bu konuda çok daha fazla bilgi sahibi olması hayati önem taşıyor ve buna ek olarak, 
avukatların teknik meseleleri de ele alması ve anlayabilmesi de bir zorunluluktur; yoksa avukatlar 
görevlerinde başarısız olacaktır. Çok küçük bir noktayı da belirtmek istiyorum. Sayın Başkan, 
Türkiye’nin kanıtların toplanması ve ele alınması konusunda Avrupa’nın geri kalanından çok 
daha ileride olduğunu belirttiniz. Günün bu ilginç ikinci yarısında dinlediğin tartışmalar, sizin 
oldukça ileride olduğunuzu açıkça gösteriyor. Editörlüğünü üstlendiğim, elektronik kanıtlara 
ilişkin olarak bütün AB içtihatlarının yanı sıra Tayland, Japonya, Rusya, Mısır, Meksika ve 
Arjantin’den alınan içtihatlar da dahil olmak üzere toplam 34 içtihattan oluşan ikinci bir kitabı 
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henüz tamamladım ve bundan yola çıkarak, size şunu söyleyebilirim; sanıyorum Malta’nın 
içtihatları haricinde, bu içtihatların çoğunluğu bu konuyu sizinle aynı düzeyde ela alıyor ve bu 
gerçekten çok sevindirici bir durum. Aslına bakarsanız, kitabımda Türkiye ile ilgili bir bölüme 
yer veremedim. Türkiye’yi ele aldığım bir bölüm oluşturmayı isterdim, ama Türk yazarım, ne 
yazık ki, o dönemde hastanedeydi. Dolayısıyla, bu konuyu daha sonra sizlerle görüşeceğim. 

Teşekkür ederim.

STEPHEN MASON (Dijital Deliller Dergisi)- Thank you, gentlemen. My name is Stephen 
Mason, I am a barrister. Last year, in April of 2007, my first book on electronic evidence was 
published, which covered eleven jurisdictions. I have an entire chapter, chapter 3, dealing with 
this very very issue and also the best practice. I’d like to comment, first of all, very briefly that 
this latter part of the discussion, all very interesting, is actually talking about very minute, very 
small things of technical issues, which are a getaway from the wider perspective, which is what I 
am going to talk about tomorrow, and that is every lawyer in this room, every lawyer in Turkey, 
every lawyer in England, every lawyer in the world should know about this topic. And most 
of them don’t at the moment, which is a shame, because a lot of injustice is being done at the 
moment and it’s crucial for both lawyers and judges to become much more familiar with this and 
it’s incumbent on lawyers to also discuss and understand the technical issues as well, otherwise 
they will fail in their duty. One, very minor point; Mr. Chairman, you suggested that Turkey is 
much more in advance than the rest of Europe in respect to collection of evidence and dealing 
with evidence. From the discussion I’ve heard, at this very interesting afternoon, it is quite clear 
that you are very advanced; but having just completed a second book on electronic evidence, 
which I edited, which covers 34 jurisdictions, all of the EU jurisdictions, plus Thailand, Japan, 
Russia, Egypt, Mexico and Argentina, I can tell you now that most of these jurisdictions, with 
the exception, I think, of Malta, deal with this level in the same way as you do, which is very 
refreshing. In fact, I did not have a chapter from Turkey. I would like to have had a chapter 
from Turkey; but my Turkish author, unfortunately, was in hospital, so I will be talking to you 
afterwards. 

Thank you. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- Biz 
teşekkür ederiz. Başka sorusu olan var mı?

Av. AYŞEGÜL ŞENASLAN- Merhaba, çok pratiğe yönelik iki sorum olacak. Ofisimde MSN 
denen programı kullanıyorum, bir gün bir mesaj alıyorum çalışırken, bir dosya gönderiliyor 
benim listemde olduğunu zannettiğim bir kişi tarafından ziplenmiş halde, “bu ne?” diye soru 
sordum, o da “aç sen bunu” diye cevap verdi. Kişiyi aradım cep telefonundan, o olmadığını hemen 
gördüm, birinci sorum ne yapılması gerekiyor böyle bir durumda? İkincisi de Sayın Savcıma 
sormak istiyorum; bu gazetelerin web sayfalarında “okuyucu yorumları” adı altında korkunç 
şeyler yazılıyor, bunlar acaba nasıl bir denetimden geçiyor? Bunlardan dolayı gazetelerin yazı 
işleri müdürü, gazete sahibiyle birlikte sorumlumudur ya da kim sorumludur? Bunları süreli 
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yayınlarda görse yapacağımız şeyleri biliyoruz, ama web sayfaları gazeteyi ne kadar bağlıyor, 
okuyucu yorumlarından dolayı hiçbir sorumlulukları yok mu? Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA (ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- Önce 
ben cevaplayayım mı? Sabahki oturumda Sayın Savcımız Kürşat Kayral o sorulara gayet güzel 
cevapları verdi, siz yoktunuz herhalde. Tabii öncelikle gönderen kişinin sorumluğu var, bir de 
moderatör dediğimiz bu işleri oraya aktaran kişinin sorumluluğu var denildi. Bizim ilgi alanımız 
bilişim suçları, o daha çok basın suçlarına giriyor, ama sabah dinlediğim kadarıyla, uygulama o 
şekilde. 

Evet, buyurun Ali Osman Bey.

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Bu MSN’yi ben çok faydalı olmasına rağmen baş belası 
olarak görüyorum, hem işletmelerde çok ciddi verimlilik kaybına yol açıyor, hem de birçok 
insan bu konudan çok rahatsız. Özellikle son zamanlarda birçok bayanın görüntüleri, MSN 
aracılığıyla kaydedilmiş görüntüleri Internette gezinip duruyor. Bir de sizin dediğiniz gibi 
olaylar var, en yakın arkadaşınız size müzik gönderiyor, bir dosya gönderiyor, ama halbuki o 
sırada bilgisayarınıza kötü kod kurmaya çalışıyor, şimdi ne yapabilirsiniz? Bir kere, Ferruh Bey 
de şimdi söyleyecektir, MSN’de karşıdaki muhatabın kim olduğunu tespit etmek her zaman o 
kadar kolay bir iş değil. Bence yapılabilecek şey, size gelen dosyanın özelliğine göre, yani hakaret, 
sövme, şu, bu içeriyorsa ya da bir virüs, Truva atı gibi bir şeyi içeriyorsa, bunu içeriğine göre 
suç haline getirebiliyorsak, bu konuyla ilgili savcılığa başvurmak ve bu şahsın tespitini istemek. 
Bu sizin dediğiniz olayda büyük ihtimalle arkadaşlarınızdan birinin MSN’si ele geçirilmiş, aynı 
zamanda da arkadaşınızla da görüşüp o kişinin de savcılığa başvurmasını sağlayabilirsiniz. Sırf 
zararlı bir kod yüklemek istiyorsa, bence bu bilişim suçlarından veriye yerleştirme gibi sisteme 
zarar vermek, amaçlı suçtan 244’tü sanırım, bu suçtan faydalanarak savcılığa başvurulabilir diye 
düşünüyorum. 

Savcılığa başvuracağız, Savcımız bahsetti işte en erken 21 günde geldi rekor, 40, 45 gün, 50 
gün zaman zaman. Ne yapılabilir bunlara karşı? Bunlara karşı bence yine en iyi teknik mücadele 
yolu, yine hızlı bir teknik analiz yapmak, bizim bununla biraz bağlantısı olacak, ama Ferruh Beyle 
bir projemiz vardı zamanında, Internetteki MP3’ten yaka silkiyor, bütün endüstri, MP3’lerden 
dolayı zarar ediyoruz falan diyorlardı. Ferruh Beyle biz çok basit bir şey geliştirmiştik; Google 
zehirleyecektik, “Google poissoning” denilen bir sistemle, MP3’ü açan herkes zehirlenecekti, 
hiçbir MP3 açılmayacaktı. Bunun gibi teknik yöntemlerle bunlar savuşturulabilir diye 
düşünüyorum. Bir de Ferruh Beye soralım, karşıdaki kişi hakikaten çok sinir bozucu olabiliyor, 
özellikle bayanların başına musallat oluyorlar. Aslında onu Prof. Richard’a da sormak lazım 
MSN ve Facebook gibi yazılımların gizlilik hukuku açısından Avrupa’daki yansımalarını da 
anlatmasını isterdim, ama vakit yok. Bu kişileri bulmak için ne yapabiliriz bir de Ferruh Beye 
soralım bunu. 

FERRUH MAVİTUNA- Ben teknik olarak çok basit bir şey söyleyeceğim bu konuda. 
Birinci olarak sizin yaptığınız çok güzel bir hareket; şüpheli bir hareket gördükten sonra 
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kimdir bu kişi, gerçekten benim tanıdığım insan bunu yapmaz noktası. Veya mesela genelde 
olan diyalogu anlatayım. Bu tarz bir olay gerçekleştikten sonra, karşıdaki kişiyle ilişkime göre 
sadece onun ve benim cevaplayabileceğim bir şeyi soruyorum, yani gizli bir kod olarak varsayın 
bunu. Dolayısıyla cevap geliyorsa o kişi, gelmiyorsa o kişi değil, bu çok avam bir çözüm tabii ki, 
pratik bir çözüm değil. Daha ciddi bir çözüm olarak bildiğiniz gibi MSN’de başka bir sorun var, 
muhtemelen kimse takmıyor, ama böyle bir sorun da var. Aslında bütün video görüntüleriniz ve 
yazılarınız, Internet üzerinden geçtiği tüm bilgisayarlar üzerinden takip edilebilir. Bunun anlamı 
şu: Aynı e-maillerinizin takip edilebilineceği gibi MSN yazışmalarınız ve videolarınızda başka 
kişiler tarafından görünmek ihtimaline sahip, bir şifreleme normal şartlar altında yok. Ekstra 
yazılımlar var, bunların ücretsizleri de var, ben kullanmıyorum, MSN kullanmadığımdan dolayı. 
İlgili şifreleme yazılımları hem karşıdaki kişinin gerçekten karşıdaki kişi olduğunu onaylatıyor 
size. Başka bir bilgisayardan ilgili kullanıcı adı ve şifreyle girse bile o kişi olmuyor. İkinci olarak 
bütün bu trafiğinizi şifreliyor, dolayısıyla bu tarz çözümlere gidilebilir, ama dediğim gibi en 
yaygın çözüm sizin yaptığınız ve olması gerekende bir yerde o. 

Av. ALİ OSMAN ÖZDİLEK- Bunlarda karşı tarafı tespit etmek o kadar kolay bir şey değil 
aslında. Internette baktığınız zaman MSN’den size saldıranları bulun falan gibi bir sürü program 
vardı, ama aslında öyle değil. Ferruh Beyin daha detaylı kullandığı teknikler var. Örneğin, o 
kişiyle tekrar irtibat kurup ona bir şekilde gönderilen bir linki, bir resmi, bir şeyi tıklatmak, bu 
sayede o kişinin IP adresini alıp ona ulaşmaya çalışmak. MSN çok derin, çok acı sonuçlara yol 
açıyor, benim girdiğim bir dava iki kardeş aileler birbirlerine düştüler, kanlı bıçaklı oldular. Bir 
sosyal yara haline geliyor, o çok uzun bir mesele belki ayrı bir oturum yapmalı.

FERRUH MAVİTUNA- Çok ufak bir şey ekleyeceğim MSN’de kişi bulma hakkında. Bu 
şekilde çözülmüş sanırım en az üç tane dava biliyorum, gerçekten MSN üzerinden birisinin 
bulunup ve gerçekten gidilip yakalanması konusunda. Dolayısıyla dediğim gibi gerçek dünyada 
birisi MSN’mi çalmış diye onu dava etmeyi çok az insan yapar. Ama bazı durumlarda gerekli 
oluyor ve bazı durumlarda başka suçları işleyen insanlar MSN kullanıyor olabiliyor. Gerçekten 
bu tip davalar genelde sonuçlanabiliyor. Çünkü MSN’de konuşan bir kişinin IP adresini Ali 
Beyin de belirttiği yöntemler, daha gelişmiş benzer teknik yöntemlerle tespit edilebiliyor ve 
çözülmüş davalar var, bunu da not düşmek istedim

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA ( ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)- En 
arkada bir arkadaşımız el kaldırmıştı, gitti mi yoksa? Buyurun. 

KÜRŞAT ERGÜN- Ali Osman Bey’e bir sorum olacak. Benim bakış açım daha ziyade 
ulusal güvenlik stratejileri açısından. Son dönemlerde özellikle belli bazı ülkelerin işletim 
sistemlerini değiştirdiğine dair değişik iddialar var. Bu sistemlerin arka kapılarının olmalarından 
kaynaklandığına dair de söylentiler var. Şimdi bir örneklemeden yola çıkarak ben soruyu 
yöneltmek istiyorum. Örneğin, “data mining” (veri madenciliği) veya yapay zeka yöntemiyle 
Türkiye’deki yargı sistemimizi koordine ve kontrol ettiğimiz bir devlet yazılım sistemi haline 
dönüştürdüğümüzü düşünelim. Bu sistem dahilinde Türkiye’nin bütün suç haritası, bir yandan 
da sosyal toplumun da gen haritası ortaya çıkmış olacak ve elbette ki bu sistemin mutlaka gizlilik 
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içermesi lazım, özellikle diğer devletlerin istihbarat servislerine karşı…. 

Prof. Dr. RICHARD DE MULDER- Yeni teknoloji, vatandaşlara yanlış davranışlarda 
bulunma imkânı tanıyor; ama aynı zamanda, devlete bu konuda bir adım atma imkânının 
yanında bazı durumlarda yanlış davranışlarda bulunma imkânı da tanıyor. Türkiye’nin yürürlükte 
olan veri alıkoyma kanunları olup olmadığını bilmiyorum. Bir Avrupa Birliği Direktifi, Avrupa 
ülkelerinin bu kanuna sahip olmasını şart koşuyor. Hollanda, hâlihazırda bu kanun üzerinde 
çalışıyor. Bu veriler yürürlüğe girdiğinde, polis güçleri bu verilerden yararlanmak ve balık avına 
çıkmak isteyecektir. Buna izin verilip verilmeyeceğinden veya bu konuda geçerli kurallar veya 
kotalar olup olmayacağından emin değilim. Ancak, aynı zamanda, polis içerisinde tamamen 
gizli olan bir alan da var: İstihbarat. Hollanda’da, Almanya’da ve İngiltere’de halkın çoğunluğu 
bu alanda ne kadar paranın harcandığını ve ne kadar emek harcandığını bilmese bile, bu alanın 
varlığına onay veriyor. Günümüzde, insanlar kendilerini sadece dine ilişkin, amaçlar güden 
grupların değil, aynı zamanda hayvan hakları aktivistlerinden oluşan grupların da terörist 
tehdidi altında hissediyor ve istihbarat, bu konularda birçok eylemde bulunuyor. İstihbarat 
hizmetlerinde, veriler üzerinde çalışan kişilerin sayısı son zamanlarda binlerce kat arttı. Birkaç 
hafta önce, Rotterdam’da üç kişi tutuklandı. Aynı haberleri İngiltere’den de duyuyoruz ve bu, 
bizim modern toplumumuzu yansıtıyor.  

Prof. RICHARD DE MULDER- The new technology gives the possibility to citizens 
to behave badly; but it also gives the possibility to the state to do something about it and to, 
sometimes, behave badly. I don’t know whether Turkey has the data retention acts in place 
now. There is a European directive that European countries should have it. Holland is still 
working on it. Once these data are available, of course, the police will be interested in having 
it and do fishing expeditions. I am not so sure whether that will be allowed and there will be 
rules and quotes for that. However, at the same time, there is a whole hidden area of police, of 
intelligence, which, most of the Dutch, most of the Germans and most of the English agree 
with, although they don’t know how much money is spent and how much work is done and 
that’s the intelligence. People now feel threatened by terrorist threats, not just form religious 
point of view, but also there are these animal welfare activist groups and there is just a lot of 
activity done by the intelligence. Intelligence services have grown by thousands of percents in 
number of people that are now working on these data and sometimes you read in the paper that 
they have arrested a group. A few weeks ago, in Rotterdam, three people were arrested, you hear 
the same from England and this is our modern society. 

OTURUM BAŞKANI MUHİTTİN KAYA ( ANKARA CUMHURİYET SAVCISI)-  
Bizden sonraki oturumun zamanına saldırıda bulunduk, bizi bağışlasınlar. Başka soruda yok 
herhalde. 

Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun. (Alkışlar)

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Hüseyin Çolak’ı sahneye davet ediyorum. (Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM VE HUKUK

BİRİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

“ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ETHEM DERMAN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  9 Ocak 2008)

 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ETHEM DERMAN- Biraz evvel “Bilişim Suçları”nda salon 
doluydu, ama “Alan Adı Uyuşmazlıkları” deyince salon boşaldı, aslında biraz yanlış oldu gibi 
geliyor bana. Çünkü avukatlara gelecekte bu yönde de çok para var gibi geliyor bana Mehmet 
Ali. 

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Türkiye’de sanırım pek olmuyor, çünkü alan adı tahsis 
kurallarımız biraz farklı sanırım ondan kaynaklanıyor. 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ETHEM DERMAN - Bu salonun daha dolu olmasını 
bekliyordum, ama bu kadar da yeter bize. Önce kendimi tanıtayım: Ethem Derman, Ankara 
Üniversitesi, Fen Fakültesinden. Hukukçuların içinde işim ne diye sorarsanız, İnternet Kuruluna 
bağlı bir GENES çalışma grubumuz var; o grubun üyesiyim uzun senelerdir. O grupta bu 
isimlerle ilgili birçok sorunu çözmeye çalışıyoruz, yeni alan adları açmaya çalışıyoruz. Av.tr’yi 
açtık, birçok yeni alan adları açtık, ama istediğimiz düzeyde değil. Bizim ülkemiz çelişkiler ülkesi 
biliyorsunuz, insanlar iki uçta toplanıyor. Mesela, normal insan bugün kendisini İnternet’te 
göstermeli artık, İnternet’te adını duyurmalı, kendi adıyla, kendi kişisel sitesi olması lazım. 
Fakat maalesef bir paket sigara fiyatına satılan alan adını dahi kimse almayı düşünmüyor, yani 
İnternet normal insanların dünyasına henüz girmedi şeklinde bir izlenimim var. 

Bir tarafta da bu alan adlarını alıp da satarak para kazanmak isteyenler var, onların da sayıları 
çok, onları durduran DNS Çalışma Grubu ODTÜ Alan Adı Yönetimi bir anlamda, onları 
durdurmaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan birçok yeni alan adı açılmasına rağmen insanlar 
kendilerini maalesef İnternet’te göstermiyorlar, onun için çelişkiler ülkesi diyorum. Ama 
eğer bugün alan adı sayısı bir milyonlara yaklaşırsa, Türkiye’de bu alan adı uyuşmazlıkları 
zannedersem sayıca çok artacak. 

İlk konuşmamızı Oslo Üniversitesi’nden Prof. Dr.Jon Bing yapacak; buyurun. 

Prof. Dr. JON BING (Oslo Üniversitesi-Norveç) - İyi günler, baylar ve bayanlar. Beni 
bu önemli kurultaya davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Bu aşamada, sizlere birkaç fikrimi 
ana hatlarıyla sunma fırsatına eriştiğim için müteşekkirim. Oslo’da küçük bir araştırma ortamı 
olan Norveç Bilgisayar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’ni temsil ediyorum. 1970’de kurulan 
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bu merkezde, bizler fikri mülkiyetten, verilerin korunmasına ve yapay zekâya kadar, bilgisayar 
ve hukukla ilintili konular üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, Hukuk ve Bilgi Teknolojileri alanında 
uluslar arası bir yüksek lisans programımız var ve bu programda Türkiye’den gelen öğrencilerle 
çalışma fırsatı bulduk. Ülkeniz ve hukukunuza ilişkin bilgilerimizin kaynağını bu öğrenciler 
oluşturuyor.

Konuşmama, İnternet’in çok temel niteliklerini sizlerle tartışarak ve güncel arama 
motorlarının öncülerinden bahsederek başlayacağım. Bu tür bilgi sistemlerinin ilk olarak 
avukatlar tarafından geliştirildiğini belirtmekten gurur duyuyorum. Bu sistemler, 1950lerin 
sonuna dayanıyor. Bu tarihlerde, Pennsylvania’da, mevzuatın tadil edilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. 
Bu, sağlık kanunuyla ilgili bir tadilattı ve bir kişi ‘özürlü çocuk’ ifadesini, daha nazik bir ifade olan 
‘ayrıcalıklı çocuk’ ifadesiyle değiştirmek istiyordu. Bu çok küçük bir tadilattı; ancak Pennsylvania 
kelimesi kelimesine değiştirme ilkesine o zaman olduğu gibi şimdi de oldukça bağlıdır ve bu 
ilke, kanunun tadili sürecinde, değiştirilmesi gereken kelimelerin yer aldığı her bir cümlenin 
belirlenmesini gerektirir. Bu muazzam bir işti ve parlamento, Pittsburgh Üniversitesi’nden 
Profesör Horty’den bu görevi üstlenmesini talep etti ve profesör bu görevi kabul etti. Profesör, 
bu sorunu profesörlerin zamanın başlangıcından bu yana bu tür sorunlar için kullandığı şekilde 
çözmek için kolları sıvadı. Bu iş için bir grup öğrenci tuttu ama bu öğrenciler profesörün kalite 
gerekliliklerini karşılayamadı. Bu noktada, Profesör Horty Pittsburgh Üniversitesi’nde iki yıl 
önce açılan bilgisayar merkezine başvurdu. Bu merkezde, vakum tüpleri ve manyetik tambur 
üzerinde duran ve yedi bin kelimelik bir belleği olan bir IBM 650 ile 650’nin bir sonraki modeli 
olan IBM 770 olmak üzere IBM markalı iki bilgisayar vardı. Daha yeni olan bu transistorlu 
model, her biri on haneli 9.990 rakamdan oluşan bir manyetik çekirdek belleğine sahipti. Bu 
bilgisayarların, kolunuzdaki dijital saatinkinden daha düşük bir kapasiteye sahip olduğunu 
fark etmişsinizdir. Bu noktada, bu teknolojiye güvenerek bir hukuki bilgi sistemi geliştirmeye 
karar vermek oldukça riskli görünebilir ama Profesör Horty’nin yaptığı tam olarak buydu. 
Mevzuatı alfabetik olarak ayıran bir sistem geliştirdi ve kelimelerin mevzuattaki yerini gösteren 
adresleri tespit etti. Bunu yaptıktan sonra, hangi cümlelerde ‘özürlü’ kelimesinin veya bu 
kelimenin değişik bir halinin ‘çocuk’ kelimesiyle veya bu kelimenin değişik bir haliyle birlikte 
geçtiğini sorgulamak oldukça kolay oldu. Böylece, Profesör parlamentoyla olan sözleşmesini 
yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda genel bir sorunu da çözmüş ve metinlerin nasıl geri 
çağrılacağını ortaya çıkarmış olduğunu da fark etti. Bu buluş, 1960’da Amerika Barolar Birliği’nin 
konferansında sunuldu. Horty, Amerikalı akademisyenlerin en muhteşem geleneklerini takip 
etmeye devam etti. Üniversiteyi terk etti ve bu hizmetleri kamuya sunan bir şirket kurdu. Bu 
teknolojiye dayanan ilk gerçek hukuki bilgi sistemi, Denver, Colorado’da Hava Kuvvetleri 
Hâkim/Avukatı ile birlikte gerçekleştirilen ‘Elektronik Bilimi Yoluyla Hukuki Bilgi’ adlı bir 
projeydi ve bu proje 1963 yılında ‘LITE olsun!’27* sloganıyla başlatılmıştır. O zamandan bu 
yana, çok basit bir şekilde kelimelerin alfabetik sırayla ayrılmasına ve özgün dosyada veya 
özgün metinde kelimenin geçtiği yerlerin adreslerinin tespit edilmesine dayanan bu teknoloji 
dünyayı fethetti. 1991 yılında World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) ortaya çıktığında, bu ağ 
27 * Orijinal slogan, ‘Let there be LITE’, İncil’deki Yeni Anlaşma bölümünün ilk cümlelerinden olan ‘Işık olsun!’ (Let there be light!’) cümlesine yapılan 

bir atıftır. 
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Tim Berners-Lee’nin özgün sayfa oluşturma sistemi olan HTML’den ibaretti. Daha sonra, 1993 
yılında, bu ağa Andreessen’in Web tarayıcıları eklendi ve bu tarayıcılar bütünleşmiş grafikler 
içeren sayfaların görüntülenmesini mümkün kıldı. Bu sistemin üçüncü yapıtaşını ise şu anda 
ekranda görüyorsunuz. Burada, ilk motorun Digital Equipment Corporation (DEC) tarafından 
1995 yılında Palo Alto’da lanse edilişini görüyorsunuz. O dönemde, DEC Alpha-Chip adı 
verilen bir çipin tanıtımını yapıyordu ve bu çipin verimliliğini ortaya koymak istiyordu. DEC 
bünyesindeki ekip, motoru 1995 yılı Ağustos ayında dizinli on altı milyon sayfa ile lanse etti 
ve aynı yılın Aralık ayında, günde 16 milyon talep alıyorlardı. Ancak, rakipleri de vardı ve iki 
yıl sonra, çok yakınlardaki bir garajda, Brin ve Page, daha sonra gelişerek çok başarılı bir arama 
motoru şirketi olan Google’a dönüşecek olan projeyi başlattı. Arama motorları konusunu biraz 
daha ele alacağız, çünkü bu hususla ilgili bazı telif hakkı unsurları bizi çok ilgilendiriyor.

Manuel, mekanik veya bilgisayar destekli bütün bilgi sistemleri, aşağıdaki üç temel işlevi 
çözmek zorundadır: (i) her bilgi sistemi arama talebine bağlı olarak bir öğeyi bulmak için 
arama yapmalıdır. Bu işlev, genellikle bir dizin yoluyla yerine getirilir ve biz bu yöntemi az 
önce anlattığımız Profesör Horty’nin hikâyesiyle açıkladık. (ii) Her bilgi sistemi, kullanıcının 
bir öğenin aramayla ilintili olmadığını bütün öğeyi okumak ve gözden geçirmek zorunda 
kalmaksızın tespit edebilmesini sağlamak için, ilinti değerlendirmesi desteğine sahip olmalıdır. 
Bu işlev, genellikle geleneksel koşullarda bir özetin sağlanmasıyla çözülür; ancak bizim içerisinde 
bulunduğumuz durumda, bu işlev bağlamda anahtar kelime fonksiyonu ile çözülmektedir. (iii) 
Son olarak, bilgi sistemi öğeyi kullanıcıya iletme sorununu çözebilmelidir. Okumanız gereken 
bir kitap olduğunu bilmek ama o kitabı okuyamamak tatminsizlik yaratacak bir durumdur. 
Dolayısıyla, işlevsel olabilmek için, bilgi sisteminin bu sorunu da çözmesi gerekmektedir. 
Bu sorun, arama motoru ile çözülür. Ekrandaki şekli gözden geçirelim. Gördüğünüz gibi çok 
karmaşık değil ve Web sitesinin tanımlanmasıyla başlıyor. Web sitenizi bir arama motoru için 
bildirebilir ve sitenizin dizine dahil edilmesini isteyebilirsiniz ama arama motorları genellikle 
bağlantıları izleyerek bir Web sitesinden diğerine geçmektedir. Bana söylenenlere göre, yine 
de, dizine ekledikleri her bir sayfa için yaklaşık on sayfa daha buluyorlar. Dizine eklemek 
istedikleri sayfa kendi alanlarına kopyalanıyor ve burada işlenebiliyor. Biraz önce belirttiğim 
gibi, bu sayfalar site içerisindeki kelimelerin alfabetik sırayla ayrılmasına dayanan bir dizinin 
oluşturulmasıyla işleniyor. Genellikle, baştan başlanıyor ve ilk kelimelerin 100 kadarı ayrılıyor. 
Burada, sitedeki metnin bütünü dizinin temeli olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla, bilgi kazanımı 
için kullanılabilecek alfabetik bir liste oluşturulmuş oluyor ve bu liste, her bir kelimenin adresiyle 
ilişkilendiriliyor. Adresler sayesinde, sitenin bütününü, dizine dahil edilmiş olan bütün sayfaları 
içeren dosyanın dizinini aramak mümkündür. Bu dosya arama motorunun kendisi tarafından 
depolanır ve yanlış da olsa ‘önbellek’ olarak adlandırılır. Burada, basit ve temel anatomisiyle bir 
arama motorunu görüyorsunuz. Motordan motora değişen birçok ayrıntı olsa da, kanımca bu 
bütün arama motorları için geçerli olan genel bir gösterimdir.

Telif hakkı sorunlarına bakacak olursak, burada kırmızıyla işaretlenmiş olanlar en önemli 
iki telif hakkı sorununu göstermektedir. Web sitesine bakarsanız, arama motorunun bu Web 
sitesini dizine dahil etmek için yaptığı ilk şey, siteyi kendi alanına kopyalamaktır. Telif hakkı 
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çerçevesinde, bu kopyalama bir çoğaltmadır. Hiç şüphesiz ki, bu bir çoğaltmadır. Bu, siteyi 
dizine dahil etmek için yapılması gereken bir işlemdir ve bir çoğaltma işlemidir. AB hukuku ve 
Avrupa hukuku nezdinde, bir çoğaltma işlemi sadece iki koşulda gerçekleştirilebilir. Öncelikle, 
söz konusu siteyi hak sahibinin onayı olmaksızın kopyalama izni veren bir yasama organı 
vardır. Bu yasama organları sayıca çok azdır ve burada kesinlikle geçerli değildir. Şüphesiz 
ki, bu organlar, bu durumda çoğaltmaya izin veren herhangi bir kanuni hüküm veya direktif 
hükmüne karşılık gelmemektedir. İkinci koşul ise, hak sahibinin onayıdır ki bu, hak sahibinin 
Web sitesinin hakkıdır. Bu tür izinlerin çoğu durumda var olduğu açıktır. Ancak, çok düşük bir 
yüzde bu tespitin haricinde kalmaktadır ve bu vakalarda, açıkça hukuka aykırı kopyalama veya 
çoğaltma söz konusudur.

Ayrıca, ikinci kırmızı kutu sizlere arama motorunun sayfaların kopyalarını önbelleği 
kapsamında uzunca bir süre sakladığını göstermektedir. Bu uygulamada da herhangi bir onay 
veya direktiflerin ya da mevzuatın sağladığı herhangi bir yetkilendirme söz konusu değildir. Bu 
da ortada bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Buradaki sorun, her zaman arama motorunun 
çözmesi gereken bir sorun değildir; aynı zamanda günden güne itimat gösterdiğimiz teknolojinin 
de bir sorunudur. Görünüşe göre, ortada çözüme ulaştırılmamış bir kanuni politika sorunu 
vardır ve birazdan göreceğimiz gibi, bu sorunların tek örneği de bu değildir.

Daha önce söylediğimiz gibi, bu ilk sorunun bir özetidir. Bir siteden alınan bölüm bir kopya 
mıdır? Evet, bir kopyadır. İkinci bir sorunla daha karşılaşıyoruz. Bu bağlamda, dizinlemeyi 
gerçekleşen robota verilen Meta imleri veya talimatlar nereye oturmaktadır? Bunlar, sitenin 
bir bilgisayar programına ilettiği talimatlardır. Bunlara nasıl bir hukuki yorumlama sunacağız? 
Bu, kısmen hukuki analize dayanmaktadır; ancak, bunun olası sonuçlarından bir tanesine geri 
dönmemiz gerekiyor. Bu sonuç, daha önce de belirttiğim gibi önbellek kopyasıdır. Önbellek 
kopyası, telif hakları çerçevesinde bir önbellek kopyasıdır. Önbellek kopyalarının iki farklı yönü 
vardır. Bunlardan ilki, birazdan göreceğimiz gibi, önbellek kopyasının ilintili işlev için gerekli 
olmasıdır. İlinti işlevinin verimli olması ise herkesin çıkarınadır, çünkü bu olmazsa, kullanıcı 
materyale erişemeyecektir. Ancak, aynı zamanda, önbellek kopyası özgün sitenin bir alternatifi 
olarak da kullanılır ve bu kullanım, özgün siteyi işleten hak sahibinin çıkarına bir aykırılık teşkil 
edebilir, çünkü özgün sitenin erişilebilir olmamasının sebebi bir tadilat süreci olabilir. Ayrıca, 
köprüler de bizim için bir sorun oluşturmaktadır. Birçok kişi, köprünün kendi başına telif 
haklarıyla ilintili bir olgu olduğunu düşünür, çünkü köprü ve bağlantısı kamunun kullanımına 
açıktır ve bu bir soruna yol açmaktadır. Burada, bir köprü örneği görüyorsunuz. Buradaki alıntı, 
kesinlikle telif hakkı hukukundaki anlamını taşıyan bir alıntı değildir. Çok kısa olduğundan, 
büyük ihtimalle özgün eserin bir çoğaltımı da değildir ama örtülü bir onay içerisine dahil 
edilebilir. Örtülü onay kavramına daha sonra geri döneceğim. Burada, bir yanda metinimiz, 
diğer yanda ise resimlerimiz vardır. Resimler küçük bir özet içerisinde sunulamaz; bunun 
yerine, resimler düşük kaliteli bütün resimler olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla, küçük resim 
alıntı değildir. Ancak, küçük resim kesinlikle özgün eserin çoğaltımıdır ve bu yüzden hukuki 
yetkilendirme veya onay gerektirir. Yine de, daha önce belirttiğim gibi, örtülü bir kavrama dahil 
edilebilir. Bu konuya daha sonra döneceğim.
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Aslına bakılırsa, elimizde sadece üç alternatif var. Bunlardan biri, hak sahibinin kontrolünü 
RoboText gibi biçimlendirilmiş ifadelerin kabulünü içerecek şekilde genişletmektir. Bu 
genişletme, prensipte, açık onaylarla çalışacağımız anlamına gelir. Bu garip bir durumdur ve 
İnternet üzerinde erişilebilir hale getirilen materyalin çoğunluğunun veya bütünlüğünün 
kapsama alınmasını veya temsil edilmesini zorlaştıracaktır. İkinci alternatif, zımni onay 
kavramına veya adil kullanımın Amerika, İngiliz, Kanada veya Avustralya versiyonuna 
dayanarak hareket etmektir. Zımni onay zor ve hassas bir olgudur, çünkü sitede yer alacak bir 
ifadeyle veya dizinlemeyi gerçekleştiren robota iletilecek bir bildirimle geri çekilebilir. Bu da, 
dizinlemenin gerçekleştirilmesinin sadece sözleşmeyi değil, aynı zamanda telif hakkını da ihlal 
edeceği anlamına gelir. Dolayısıyla, ben hukuki bir politika olarak hukuki çözümün kesinlikle 
en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Hukuki bir çözüm dört noktadan oluşur. Bu çözüm 
çoğaltıma veya dizinlemeye imkân tanıyabilir. İlinti değerlendirmesi için bağlamda anahtar 
kelimeler sağlamak için ön belleğe alma işlemine imkân tanır ve aynı zamanda, görseller için 
düşük çözünürlüklü küçük resimlerin kullanılmasına imkân tanır. Ayrıca, hak sahibini RoboText 
kontrolü ve benzer kontroller için yetkilendirebilir ama hak sahibinin siteyi bu tür komutlarla 
yönetme imkânlarını sınırlar. Son olarak, bu çözüm geçerli olduğu hallerde uyumluluğu tasdik 
etmelidir. İşte benim size söylemek istediğim buydu.

Bu hikâyenin bir ahlak dersi de verdiğini düşünüyorum. Son olarak, sadece bu ahlak dersini 
konuşmama eklemek istedim. Açıkça görüldüğü gibi, hepimiz bilgi çağırma motorlarına, 
arama motorlarına itimat ediyoruz. Açıkça görüldüğü gibi, Internet’i kullanmak için bu 
motorlara ihtiyacımız var. Ayrıca, yine açıkça görüldüğü gibi, telif hakkı kanunu, normal 
olarak kabul ettiğimiz ve herkesin düzgün bir şekilde devam etmesini istediği kullanımı henüz 
karşılayamamaktadır. Sonuç olarak, bu hepimiz için oldukça zor bir sorun haline geliyor. Bu 
çok açık unsurlar kanun yapıcılar tarafından neden hala ele alınmamış ve sorumlu ve mantıklı 
bir hukuki politika kullanılarak onarılmamıştır? 

Teşekkürler. (Alkışlar)

Prof. Dr. JON BING (Oslo Universtl/Norveç)- Good afternoon, ladies and gentlemen 
and thank you for inviting me to this important conference. I am grateful for being able to 
sketch some ideas for you at this stage. I represent a small research environment in Oslo, 
Norwegian Research Centre for Computers and Law, which was founded in 1970 and we work 
with issues related to computers and law from intellectual property to data protection and 
artificial intelligence. And we also have an international master program in Law and Information 
Technologies and have been happy enough to have students from Turkey, which is our main 
source for knowledge about your country and your law. 

I will start by discussing very simply aspects of the Internet with you. And I will start with 
the forerunners of current search engines. It is with a certain pride that I note that information 
systems of this kind were first developed by lawyers. It goes back to the end of 1950s, when in 
Pennsylvania there occurred a need to amend legislation. It was the amendment of the health 
law and one wanted to replace the two words “retarded child” with rather more polite terms 
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“exceptional child”. It is a tiny amendment but Pennsylvania adheres to the principle of textual 
replacement, which requires that the amending law identifies each sentence in which the words 
are to be replaced. This was a rather huge task and the Parliament asked Professor Horty of 
Pittsburgh University to do this and he accepted. He set about to solve it in the way professors 
have solved such problems from the beginning of time. He hired a group of students and this 
group of students failed to satisfy the quality requirements of the professor. It was at that time 
Professor Horty turned to the 2-year-old computer centre at Pittsburgh University. They had at 
their disposal two IBM computers: one IBM 650 on vacuum tubes and magnetic drum storage 
of seven thousand words and a more modern one, the later model of 650, which was called 770. 
It had transistors. It had a magnetic core storage 9,990 numbers of ten digits each. You realize 
that these computers had less capacity than your digital watch and it seems rather precarious to 
decide to develop a legal information system based on that technology but exactly that was what 
Prof. Horty did. He devised a system which sorted in the legislation alphabetically and retained 
the address where in the legislation one could find that word. And after having done that, it was 
rather easy to ask in which sentences the word “retarded”, or a version of that word, occurred at 
the same time as the word “child”, or a version of that word. So he solved his contract with the 
Parliament but he also realized that he also had solved a general problem: how to retrieve texts. 
And this demonstrated on a conference by the American Bar Association in 1960. And Horty 
went on to pursue most glamorous traditions of American academics. He left the university and 
founded a private company which offered these services to the public. And the first real legal 
information system based on this technology was a project called “Legal Information through 
Electronics (LITE) with the Air Force Judge Advocate in Denver, Colorado. And it was opened 
in 1963. And it was opened, of course, with the slogan “Let there be LITE”. And since then, 
this technology, which basically is extremely simple, sorting words alphabetically, retaining an 
address to where in the original file or the original text the word occurred, has concurred the 
world. And when World Wide Web came along around 1991, it, of course, consisted of the 
original page building system of Tim Berners-Lee, which is HTML. In 1993, one added the 
browsers of the Andreessen, which made it possible to display pages with integrated graphics. 
And the third stone is what you see on the screen. This is the launching of the first engine in 
1995 by Digital Equipment Corporation (DEC) in Palo Alto. DEC, at this time, was promoting 
a chip called the Alpha-Chip and they wanted to demonstrate how efficient it was. And the 
team at DEC started the engine in August 1995 with the sixteen million paged indexed. And 
by December the same year, they were handling 16 million requests daily. But there were 
competitors and two years later, in a garage close by, Brin and Page started the project that 
should grow into Google, a very successful search engine company. And we will discuss the idea 
of search engines a bit further because we are taking interest in some of the copyright elements 
of it. 

Any information system, whether it is manual, mechanical or computerized, has to solve 
these three basic functions: it has to search for finding an item based on a search request. That 
is usually solved by an index and we have just explained that by telling the small anecdote by 
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Prof. Horty. (ii) It must have support for relevance assessment so that the user will be able to 
determine that an item is not relevant without having to read and go through the whole item. 
And that is usually solved by an abstract in traditional terms but we will see that in our case it is 
solved by the key word in context function. And, at last, it has to be able to solve the problem of 
getting the item to the user. It is very little satisfaction-related to know that there is a book you 
should read without being able to read the book. So, to be functional, an information system 
will also have to solve that problem. And this is how it is solved in the search engine. Read this 
diagram. It is not all that complex. You see it starts by identifying the web site. You may actually 
for a search engine declare your web site and ask it to be indexed but generally they follow links 
from one web site to the other. And they are telling me that they still find about ten new pages 
for each page they index. The page they want to index is copied onto their own area, where they 
can process it. And it is processed, as we have just mentioned, by establishing an index based 
on alphabetical sorting of the words of the site. Usually one starts at the top and sorts some 100 
of the first words and does not use the whole text of the site as a basis of the index. Then, one 
has the alphabetical list available for retrieval and this is associated with the addresses of each 
word and the addresses make it possible to look up the index to the file containing all the site, 
all the pages which have been indexed, which is stored by search engines themselves, what they 
somewhat misleading call a cash. So this is a search engine in its simple, basic anatomy. And I 
think this is a general description of any search engine though, of course, there will be many 
details different from engine to engine. 

If you look at the copyright problems, here are in red the two major copyright problems. If 
you look at the website, the first thing the search engine does for indexing this website is to copy 
it to its own area. That is a reproduction under copyright terms. There is no doubt about it. It 
is a reproduction. It is necessary in order to index it and it is a reproduction. A reproduction 
can under EU law and the European law can only take place in two instances: first, there is a 
legislative authority giving you the permission to copy it without the consent of the right holder. 
These are very few and they certainly do not apply here. There is no doubt about they are not 
being a statutory provision or a provision in any of the directives which permit reproduction 
in this case. The second is the consent of the right holder; that is the right holder’s website. It is 
clear that such permissions exist in most cases, not only most cases but in with an exception of 
a small percentage of a percentage. So it is clear that it is an unlawful copy or reproduction. 

And also, the second red box tell you that a search engine retains the copies pages for a long 
period in its cash and that is also without any consent and that is also without any authorization 
from the directives or legislation. So this simply means that there is a problem. The problem 
is not necessarily a problem for the search engine; it is a problem for the technology we are 
relying upon from day to day. It seems that there is an unsolved legislative policy problem. And 
as we shall see, it is not the only one. 

This is as we said the summarization of the first problem. Is the extract from the site a copy? 
Yes, it is a copy. And we have a second issue. What about the Meta tags or instructions to robot 
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doing the indexing? These are instructions from a site to a computer programme. What sort 
of legal interpretation do we want to give them? This depends a bit on the legal analysis but 
we shall return to one possible consequence of this. We have, as I said, the cash copy. The cash 
copy is a cash copy in copyright terms. There are two different aspects of cash copies. One is 
it is necessary for the relevance function, as we shall see. And everybody wants the relevance 
function to be efficient because otherwise the user is not able to access the material. But also, it 
is used as an alternative to the original site. And this may be in contradiction with the interest of 
the right holder maintaining the original site because the reason the original site is not available 
may be that it is amended. We also have the problem of hyperlinks. Many will think that 
hyperlink itself is a copyright-related act because it is available to the public, what it is linked 
to. And that will be a problem. This is an example of a hyperlink. It certainly is not a citation 
in the meaning of citation in copyright law. It is probably not a reproduction of the original 
work because it is too brief but it may be included in implicit consent. An implicit consent is 
a concept I will return to. One think is our text and another thing is our pictures. Pictures can 
not be served up in a small extract but they are served as whole pictures with a low quality. So a 
thumbnail picture is not a citation. It is, however, certainly a reproduction of the original work, 
which requires again legislative authority or consent. But it may be included, as I said, in an 
implicit concept. I will return to that. 

We have, in fact, only three alternatives. One is to extend the right holder’s control to 
acceptance of formalized statements like robotext and so on. And this implies that we, in 
principle, will work with explicit consents. It is awkward and it will make it difficult to contain 
and represent the majority or the integrity of the material made available on the Internet. 
The second is to rely on some implied consent or American, English, Canadian or Australian 
version of fair use. Implied consent is difficult; it is brittle because it can be withdrawn either 
by an expression on the site or a statement to a robot doing the indexing. And this would also 
imply that it is not only breach of contract to do the indexing but it will be an infringement of 
copyright. So I think that as a legal policy it is certain that the legislative solution is the best 
one. And a legislative solution can contain these four points. It could permit reproduction or 
indexing. It can permit cashing for providing key words in context for relevance assessment and 
also permit low resolution thumbnails for images. It could authorize right-holder control to 
robotext and similar controls though it limits the right holder’s possibilities in controlling and 
managing the site by such commands. And then it should, of course, sanction like compliance 
when that is valid. That was what I wanted to tell you. 

I think the story has a moral as well. I just wanted to add the moral. It is obvious that we 
all rely on retrieval engines, search engines. It is obvious they are necessary for our use of the 
Internet. It is also obvious that copyright law does not currently accommodate the use that we 
think is normal and which everybody wants to be in place. And then it becomes a rather difficult 
problem for us why these obvious elements have not already been addressed by legislators and 
repaired by a responsible and sensible legal policy. Thank you.



120

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ETHEM DERMAN- Arama motorlarından DNS’e 
dönebiliriz şimdi. Türkiye’ye İnternet’i getiren projenin başında olan, o günden bu yana da 
DNS yönetiminin başında olan Atilla Özgit’i dinleyeceğiz şimdi. DNS ile ilgili bize biraz rakam 
verir misiniz Atilla Bey?

Dr. ATİLLA ÖZGİT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
Öğretim Üyesi)- Teşekkür ederim. Merhabalar, 1991 yılında Türkiye’yi ilk İnternet’e 
bağlayan projeyi gerçekleştirdiğimiz için ve İnternet’e bağlanınca da ister istemez bir alan adı 
kullanmak zorunluluğu gündeme geldiği günden bu yana da de facto olarak 15 yılı geçkin bir 
süredir yürütücü konumundayız. Başlarda bu işin yürütme, yargı ve yasama işlerinin tümünü 
yapıyorduk 98 yılına kadar, ancak İnternet gerek dünyada, gerek Türkiye’de büyümeye başladığı 
o yıllardan itibaren bunun yasama, yargı, yürütme işlevlerini ayırma noktasına geldik, onu biraz 
sonra anlatacağım. 

Bugün itibariyle Türkiye’de “tr” ile biten alan adları 145 bin civarında. Ağırlıklı olarak tabii 
2000 yılı sonrası daha hızlı bir gelişme gözleniyor, o sayıları vererek başlayayım. Bir kısa tarihçe 
anlatacak olursam; 91-95 İnternet’in sadece akademik dünyayla kısıtlı kullanıldığı yıllardı ve 
bir miktar bizim çabalarımızla İnternet’i geliştirmek adına, altyapısını güçlendirmek adına, 
çünkü orijinal proje parasını TÜBİTAK’a başvurarak TÜBİTAK’tan almıştık. Daha sonra tabii 
bu altyapıyı çalıştırmak için belli bir fon gerekti, bu fon arayışları içine girerken de kamudan ilk 
Dışişleri Bakanlığı’nı İnternet’e bağladık. O zamanlar Tanıtma Fonu diye çoğumuzun bilmediği, 
benimde bu nedenle öğrendiğim Türkiye’nin önemli bir kaynağı var. Şu anda ne için, nasıl 
kullanılıyor bilemiyorum, ama, amaç oradan fon almaktı. 

Böylece Dışişleriyle başlayınca kamuda duyulur oldu. Arkasından Hazine, Merkez Bankası 
gibi yerler, anımsıyorum hemen İnternet’e bağlanan kurumlardı. Fakat 95 yılına kadar özet 
olarak, üniversitelerin arasında kullanılan bir teknoloji ve kamunun sınırlı sayıda kurumunun 
bağlandığı bir ağ idi. Bu arada bir parantez açıp aslında bütün gereksinimin akademik 
dünyadan başladığını söylemeliyim. Çünkü akademik dünya 1986’dan beri İnternet değil, 
ama ağ teknoloji olarak elektronik mektup taşıyan bir sisteme sahipti. Ancak bu sistem marka 
bağımlı ve üniversitelere gerek satın alma, gerek yıllık bakım anlamında ciddi bütçelere mal 
olan bir teknolojiydi ve o zamanlar veri iletişim olanakları da oldukça sınırlı olduğundan, 
gerek performansta yığılmalar, yani öğretim üyeleri 91-92 yıllarında yurtdışından elektronik 
mektuplarını bir hafta gecikmeli falan alıyorlardı, böyle bir sıkışma söz konusuydu. İkincisi 
de, İnternet’in bu kullanılan teknolojiye göre interaktif olması, web erişimi gibi önemli 
özelliklerinin olması nedeniyle teknolojik de bir ihtiyaçtı. Dolayısıyla bu ihtiyaçtan hareketle 
bunu projelendirip TÜBİTAK’tan başlangıç parasını aldık. 95 yılına kadar gerek ODTÜ’nün 
olanakları, gerek TÜBİKAK’ın olanaklarıyla yürüttük. 

Bu arada bu kamuya genişleme sürecinin arkasından anımsarsınız 95’lerde İnternet’in 
dünyada hızlı bir ticarileşmesi, doğal olarak onun arkasından Türkiye’de de hızlı bir ticarileşmesi 
ve kamuya mal olması süreci yaşanmaya başladı. Hatta Türkiye’de kurulan İnternet servis 
sağlayıcıların tarihçesi de o yıllara denk gelir, 95-96’dır ilk İnternet servis sağlayıcı örneklerinin 
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Türkiye’de gündeme geldiği yıllar. 

Daha sonra İnternet’in Türkiye’de yaygınlaştırılması çabalarımız çeşitli platformlarda sürdü. 
Burada çoğul konuşurken, “çabalarımız” derken örneğin, Ethem Hocamın, Mustafa Akgül’ün, 
Ufuk Çağlayan’ın da olduğu 4 kişilik grup olarak 95’ten bu yana yıllık İnternet konferansları 
düzenlemek dahil, çok çeşitli çabalar gösterdik. Bu çabalardan birisi de; İnternet Üst Kurulu diye 
bir kurul kuralım, İnternet’in altyapısından içerik yönetimine kadar değişik boyutlarına bakan, 
o konularda Ulaştırma Bakanlığı’nı alacağı kararları yönlendiren bir kurul oluşturalım istedik. 
Bu kurul önerisi 98 yılıydı Necdet Menzir’in Ulaştırma Bakanı olduğu yıl, ilgi gördü. 30 kadar 
üyenin bulunduğu bir “İnternet Kurulu” oluşturuldu, ancak devletimizin genel anlamda bugün 
bile hâlâ sürdüğünü söyleyebileceğimiz ataleti (diyelim) nedeniyle, bizim hayal ettiğimiz hızda 
geliştiğini söylemek çok zor. Toplantıları yapıldı, yılda belki her ay bir toplantı yapılarak sürdü, 
en sonunda da geçen sene İnternet Kurulu Ulaştırma Bakanlığınca lağvedildi, bugünlerde de 
tekrar yeniden yapılandırılmasının olduğunu duyuyoruz. Henüz bir şey görmedik, ama sanırım 
yakında onu da göreceğiz. 

98’de kurulduktan sonra 2000 yılında bu kurulun altında bir DNS Çalışma Grubu oluşturalım 
istedik. Temel amaç o güne kadar de facto sürdürdüğümüz yasama, yargı, yürütme işlevlerini 
ayırıp, ODTÜ’nün sadece yürütme işlevinde kalması. Yasama kısmını, yani İnternet’te alan 
adlarını kim, hangi haklarla alabilir, alamaza karar vermek, com.tr gibi değişik alt alan adları 
neler olmalıdır, bunlardan yenilerinin açılmasına ihtiyaç var mıdır gibi, kural ve işleyişleri 
belirleyecek bir, amaçla kuruldu DNS Çalışma Grubu. O günden beri de başarıyla görevlerini 
sürdürüyor. Böylece biz yürütmeyle-yasama işlevini birbirinden ayırabilmiş olduk 2000 
yılından başlayarak. 

Son iki üç yıldır, bunun yargı kısmını nasıl ayırırız diye düşünüyoruz, çünkü uluslararası 
arenada biliyorsunuz “.com, .net, .org gibi alanlarda ilk gelen alır ve herhangi bir belgeye ihtiyaç 
yoktur” kuralı var, bu da ihtilafların ciddi şekilde sayısını arttırıyor. Bunu üzerine İnternet’i 
uluslararası arenada yöneten ICANN, kabaca 3-4 yıl önce bizim “Uzlaşmazlıklar Çözüm Kurulu” 
diye Türkçeleştirdiğimiz, İngilizce’siyle “Domain Name Resolution” denilen bir mekanizma 
kurdu. Dünyada şu anda ICANN’in yetkilendirdiği herhalde 100’e yakın bu işlevi gören 
kuruluş var. Bir ihtilafınız olduğunda, mesela atillaozgit.com’u birisi almış, siz de kullanmak 
istiyorsunuz, sizi kötü sergiliyor olabilir ya da hiç olumsuz bir şey yapmıyor olabilir, ama siz alan 
adınızı geri istiyorsunuz. Bunu yapabilmenin yolu; bu uluslararası şirketlerden birini seçmek, 
kabaca maliyeti 2 000-5 000 dolar arası bir parayla dosya hazırlayıp, parasını yatırıp, itirazınızı 
oraya yönlendirmek. “Dispute resolution” dediğimiz bu işlevi yapan şirketler, bu dosyayı 
aldıktan sonra alan adını haksız olduğu varsayılan kişiye bir savunma hakkı tanıyorlar. Çok 
uzun sürmeyen, birkaç aylık bir süreçte sanıyorum en fazla iki tur soru-cevap verildikten sonra 
bu kurul bir mekanizmayla bir karar veriyor. Fakat kurulun verdiği karar ICANN tarafından 
geçerli bir karar, yani hukuki olarak doğru bir şey söylemiyor olabilirim, ama kabaca “tahkim” 
mekanizmasına benziyor bu. Bu karar örneğin lehinize gelişirse “evet, Atilla Özgit sen haklısın, 
bunu geri alacaksın” dediği anda o kurul, konu bitiyor, karşı tarafa doğal olarak bir ceza yok. 
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Karşı tarafı çoğu kez bulmanız bile mümkün olamayabiliyor, tamamen sanal kişilikler İnternet 
üzerinden bu alışverişi yaptıkları için. Bu nedenle karşı tarafa ceza verilmiyor, sadece elinden 
alan adı alınıp hak sahibine veriliyor ya da hak sahibi olduğunu varsayan ve o itirazı gerçekleştiren 
kişiye “kusura bakma, şu, şu, gerekçelerle bu alan adı sana geçemez” de denilebiliyor. 

Bunun bir benzerini Türkiye’de oluşturabilmek için iki-üç yıldır fikir jimnastiği yapıyoruz. 
Önce Barolar Birliği’yle konuşma sürecine girdik bir dört yıl ya da üç yıl kadar önce, çok hızlı 
gelişmedi. Daha sonra Odalar Borsalar Birliği son bir yıldır konuya ilgi gösteriyor, onlarla da 
nasıl çözeceğimizi hâlâ yavaş bir tempoda da olsa konuşuyoruz, ama fikrin orijinali; bunu 
Barolar Birliği’nin altında yaparsak, Barolar Birliği sonuçta hukuk sisteminin bir parçası 
mahkemeler nihai hak arama noktaları olmakla birlikte onu kapatmıyoruz, ama mahkemede 
bir hâkimin karşısına dava çıktığında eğer Barolar Birliği’nin uzlaşmazlıkları çözüm kurulunun 
bir kararı varsa, bu karar yüksek oranda saygı görecektir gibi bir varsayımımız vardı, sanıyorum 
bu varsayım hâlâ geçerli. Sanıyorum değil, ben kendi adıma bu varsayımın hâlâ doğru olduğuna 
inanıyorum. Sonuçta o süreç de bir yandan sürüyor, eğer Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri 
öncesinde hızlı bir şekilde bir uzlaşmazlıkları çözüm mekanizması oluşturabilirsek, böylece bu 
işin yasama işlevini de ayırabilmiş olacağız. 

Şu anda 11 kişilik DNS çalışma grubu geçici olarak bu yasama işlevini de sürdürüyor. Bu 11 
kişi değişik alanlardan, örneğin 2 ISP temsilcisi var, Barolar Birliği’nden 1 temsilci var, Patent 
Enstitüsü’nden 1 temsilci var, üniversitelerden 1 temsilci var. 11 kişinin oluşturduğu bir kurul. 
Uzlaşmazlıkları çözüm oluştuğunda da bu paralı bir işlev olacağı için, olmak zorunda, çünkü 
sonunda sabit hakem modeliyle ya da bir kurul modeliyle ya da bir hakem havuzundan değişik 
dosyalara,  değişik uzmanlar atayacak bir hakem havuzu modeliyle yapılabilir. Hangi modelle 
yapılırsa yapılsın, bu hakemlik işlevini yerine getirenlerin de emeklerinin karşılığının ödenmesi 
gerekeceğinden ya da belki bir kamu kuruluşumuz çıkıp da “biz bunu yaparız, bu bir kamu 
hizmetidir, para almaya da gerek yok” demediği sürece. Sonuçta bunun hangi modelle, nasıl bir 
pratik modelle yapılacağının tartışmaları da bir yandan sürüyor. 

Bir önemli ayırt edici unsur da şu: Birinci günden beri tabii işin başında yasama bizdik, belki 
bizden kaynaklandı. Değişik zaman dilimlerinde çok yoğun eleştiriler de aldık, ama birinci 
günden beri alan adlarının belgeli tahsisine karar verdik. Yani abc.com.tr’ye başvurduğunuz 
zaman, abc adıyla sizin özel ya da tüzelkişiliğiniz arasında bir ilişki olmasını belgeli olarak 
kanıtlama kuralını getirdik. O yıllar içinde esnedi, esnedi derken tümüyle serbestleşmedi, ama 
örneğin Ticari Sicil Gazetesi kopyası ve marka kopyası isteyerek sadece iki kalemle başlamıştık, 
şu anda yanılmıyorsam 19 ya da 20 değişik yere com.tr veriyoruz. Örneğin, yıllar içinde şöyle 
şeyler gelişti, o biraz da hayatın pratiği oldu: Kitaplarına com.tr  almak istediler. Bir kitap adı 
düşünün kitap adı.com.tr ya da bir film çıkıyor film adı.com.tr gerekti. Yıllar içinde bu tür 
kuralları ekledik, ama ne yaptık? Hep belgesini koyduk arkasına. Örneğin, kitap için Kültür 
Bakanlığının bir ISBN numarası verdiğini biliyoruz, işte o belgenin kopyasıyla kitabin bir 
kopyasını görmek istedik. Çünkü ISBN’yi bir faksla alabiliyorsunuz Kültür Bakanlığı’ndan, 
ama kitabı hiç basmıyor olabilirsiniz ya da dergiyi keza olabilir. Bunun dışında filmler için yine 
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benzer bir mekanizma var filmlerin kaydedildiği, bu türden 19-20 değişik alanda alan adı yıllar 
içinde genişleyerek verilmeye başladı. 

Son yıllarda model ister istemez zorlamalarla da bir kısmı doğal olarak liberalleşmeye başladı, 
daha serbestleşmeye başladı. Mesela, ad-soy ad.com.tr’ye başladık birbuçuk yıl önce. Şimdi 
ad-soy ad.com.tr’yi daha özendirebilmek için sadece T.C. kimlik numarasını verip yüzde 50 
indirimle yıllık 12 lira -normalleri 25 lirayken- bunun kararı alındı DNS Çalışma Grubunda, 
sanıyorum bir hafta sonra servis başlayacak. Yine “ilk gelen alır.com” modelinde olduğu gibi serbest 
olabilecek “web.tr”, “gen.tr” diye alt alan adları açtık. Oralarda gerçekten sadece giriyorsunuz, ad, 
soy ad, adres belirttikten sonra kredi kartından ödemeyi yapıp, alıyorsunuz, ama itiraza açık 
tabii, yani birisi itiraz ettiğinde yine DNS Çalışma Grubunda bu karara bağlanabiliyor. Ancak 
ağırlıklı belgeli model uyguladığımız için Türkiye’de ihtilaf sayısı çok çok az, neredeyse yok 
denilebilir durumda. 

Biz ODTÜ olarak 10 küsur yıllık uygulamamızdan doğru bugüne kadar 4 davaya muhatap 
olduk, 4’ünden de beraat ettik. Kuruluşlar arası dava sayısı 10 küsur yıl içinde bugüne kadar 
100 civarında bizim bilebildiğimiz rakam, çünkü doğal olarak mahkemeler bizden de o tür 
ikili ihtilaflarda bilgi belge istiyorlar. O nedenle bu sayının kabaca kaç olduğunu bilebiliyoruz. 
Ağırlıklı belgeli olduğu için hukuki dosya sayısı oldukça az. Son birkaç yılın en önemli konularıysa 
ikili ihtilaflar. abc.com.tr’yi birisi almış, birisi diyor ki “bu ticari şirket olarak almış, ama benim 
markam vardır, marka tanınmış markadır, bunun ticari sicil belgesine göre daha öncelikli olması 
gerekir” savıyla dava açıyor. Ya da ikisi de ticari şirket; biri anonim, biri limitet, aynı ada sahipler. 
Anonim şirket sonradan gelmesine rağmen “bu küçük bir şirkettir, ben çok büyük şirketim” gibi 
savlarla açılan davaları bilgi-belge verdiğimiz için biliyoruz. 

DNS’in genel tarihçesi ve özeti kanımca bunlar. Soru-cevap kısmında daha ayrıntısına 
gireriz. 

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ETHEM DERMAN- Atilla biraz bahsetti genellikle 
insanlar, şirketler, ticari kurumlar “bizim İnternet’te yer almamız gerekir” düşüncesini çok zaman 
sonra fark ettiler ilginç bir şekilde. Ondan sonra da bir baktılar ki, kendi isimleri alınmış “vay, 
benim ismimi kim aldı?” müracaat ediyor. DNS Çalışma Grubu da bu şekilde her toplantısında 
en azından 20-30 problemi çözüyor. Nasıl çözüyoruz? “sen daha yeni fark etmişsin, İnternet geleli 
çok oldu neredeydin, bu ismi almış insanlar, gayet güzel belgeli olarak da kullanıyorlar senin hakkın 
yok” dediğimiz zaman karşı taraf neyse ki susuyor. Mahkemeye de gidebilir, ama giderse de 
kaybedebilir, o da sorun değil. 

Peki, Mehmet Ali bu uyuşmazlıkları nasıl çözeceğiz, senin PowerPoint sunumunda var. 
Buyurun. 

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL (Ankara Barosu)- Merhabalar. İnternet’in tarihi konusunda 
burada, iki kişi konuştu, tüm alan adı sistemimizi ve Türkiye’de nasıl bir İnternet geçmişimiz 
olduğunu kısaca özetlediler. İki hocama da çok teşekkür ediyorum. Ben de İnternet’i ilk 
kullanıldığı günden bu yana kullanan bir kişi olarak alan adıyla ilgili benim çok soru ve sorunum 
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oldu. Bu yüzden de bir sunum yapmaktan çok sunumda sorular hazırladım, bunları özellikle 
ben meslektaşlarım adına, hocalarıma sormak istiyorum ki bu işi nasıl çözeceğiz, hep birlikte 
konuşalım. 

Bir alan adı hepinizin bildiği gibi, ortadaki boş yer haricindeki kısımdan oluşuyor. Bu 
alan adımızın önemli kısmı Sayın Atilla Özgit’in açıkladığı gibi, marka, ticaret sicil belgesi, 
kitap, gazete, dergi yani mecmuanın adı veya şimdi daha da artırdıkları isim ve soy isim dahil 
belgelendirilebilen herhangi bir bilgiye dayalı olarak veriliyor. 

Peki, alan adına önce niye ihtiyaç duyuyoruz, bu soruyu net bir şekilde cevaplamak gerekiyor. 
Bir bilgisayar İnternet’e bağlı olduğunda bir IP adresi alıyor ve bu IP adresini hatırlamak zor 
olduğu için bir isimle o bilgisayara ulaşmak için ikisini eşleştiriyoruz, sistem bundan ibaret. 
Yani benim Türkiye Barolar Birliği ve DNS Çalışma Grubunun ortaklaşa aldığı karar gereği 
koksalgenc.av.tr alan adımın yayın yaptığı sunucunun IP adresi 71.18.82.115, ben hangi 
müvekkilime ya da müvekkil adayıma bu rakamları söylediğimde hatırlayabilir, hiç kimse 
hatırlayamayacağı için bunu alan adıyla ifade ediyoruz. Bu alan adını ifade ederken iki temel 
ayırım söz konusu: Bir, uluslararası tescil diye de isimlendirdiğimiz genel üst seviye alan adları ki, 
bunlar “com”, “net”, “org”, “gov” gibi kısaltmalarla alınıyor. Bunun dışında bir de ülke kısaltmasını 
içeren alan adlarımız var, örneğin Almanya’yı simgeleyen “de” gibi. 

“Alan Adı Sorunları ve Uyuşmazlıkları Çözümü” dediğimizde karşımızda iki durum söz konusu: 
Uluslararası alan adları ve Türkiye’de tescilli alan adları. Türkiye’de tescilli alan adlarının nasıl 
tescil edileceği, tescil edilmiş bir alan adının nasıl devam edeceği ve alan adına ilişkin bir ihtilaf 
çıktığında ihtilafın nasıl çözümleneceği konusundaki kurallar, DNS Çalışma Grubu tarafından 
oluşturulan “Nick TR Kuralları” isimli belgede yayımlanıyor. Bu belge uzun bir belge ve bu 
belgede birçok değişik kural var. Bunun dışında uluslararası tescilde ICANN’in tanımladığı 
kurallar ve ICANN adına uyuşmazlığı çözmeye yetkili kılınmış tahkim mercileri söz konusu. 

Türkiye’de hocamın da kısaca ifade ettiği gibi, alan adları esas olarak belgeli sisteme dayanıyor 
ve belgeli sistemde uyuşmazlıkların çoğunluğu ticari alan adları dediğimiz “com.tr” alan adından 
çıkıyor. Com.tr alan adında uyuşmazlıkların yine çoğunluğu Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından 
verilen “ticaret sicil tescil belgesi” ve Patent Enstitüsü tarafından verilen “marka tescil belgesi”ne 
dayalı olarak çıkıyor. Bunun nedenini de yine hocam bir örnekle açıkladı, rastlantı örneğimiz 
aynı olacak. 

ABC Danışmanlık Limitet Şirketi, ABC Organizasyon Anonim Şirketi ve XYX A.Ş. isimli üç 
tane şirketimiz söz konusu olsun. Bunlardan ODTÜ’ye ilk başvuran alan adını alma hakkına 
sahip, ilk kim giderse o alan adını alabilir. ABC Danışmanlık veya ABC organizasyon şirketleri 
ticaret unvanına dayanarak, XYX A.Ş. ise ABC markasını Patent Enstitüsünde tescil ettirmiş 
kişi olarak bu alan adını alma hakkına sahipler. Sorun burada ilk başvuran marka hakkı sahibi 
olduğunda yaşanabilir, ticari tescil belgesine dayalı olarak başvurulduğunda yaşanabilir. Nick.
TR’nin bu konudaki çözüm kuralları arasında “İlk gelen alır” kuralı olduğu için, ilk alan da 
haklıdır, eğer belgeli bir şekilde almışsanız, şirketinizin adı ABC Danışmanlık Limitet Şirketi 
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ise siz ilk başvuran olarak alırsınız ve ister ABC Organizasyon A.Ş., ister ABC markasının 
sahibi XYX A.Ş. itiraz etsinler, itirazınız üzerine herhangi bir işlem yapılmaz, daha doğrusu 
başvurunuz, itirazınız reddedilir ve size mahkemeye başvurabileceğiniz de bildirilir. Oysaki 
Türkiye’deki hukuk kuralları gereği, marka hakkı sahibinin bir üstünlüğü var. 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği, marka hakkı sahibi 
tescilli markasının ihlal edildiği iddiasıyla ticaret sicilindeki kaydı sildirme hakkına sahip. Ticaret 
sicilindeki kaydı sildirme hakkı olan marka hakkının aslında bir üstün hakkı olduğu halde DNS 
Çalışma Grubu bunu gözeterek alan adı tescil sistemi kurmuş değil. Tam aksine örneğin, siz 
gidip ABC Danışmanlık olarak alan adına ticaret sicil belgesine dayalı olarak başvurursanız, 
tescil talebiniz belgelendirdiğiniz anda kabul ediliyor ve kural olarak itiraz askısına tabii değil. 
Ama marka hakkına dayalı olarak başvuru yaparsanız, itiraz askısına tabii oluyorsunuz. Bu 
nedenle özellikle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gözetilerek DNS Çalışma 
Grubunun evrakını bir gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Benim burada asıl sorunum şu: “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” diye bizim baromuzun 
da, Türkiye Barolar Birliği’nin de yeni gündemine aldığı bir konu var. Avrupa’da çok yaygın, 
hükümette Avrupa Birliği Uyum Yasaları gereği bu konuda çalışıyor. Alternatif uyuşmazlık 
çözüm mekanizmasıyla çözülebilecek alanlardan biri de gerçekten alan adı ihtilafları. Alan adı 
ihtilaflarının çözümü konusunda öyle bir yapı kurulabilmeli ki, mevcut yasal düzenlemeyle 
DNS Çalışma Grubu tarafından kabul edilip, hızla uygulanabilsin ve yine hocamın belirttiği 
gibi mahkemeye de gittiğinde o karar genel olarak benimsensin, çok ciddi fahiş bir hata yoksa 
benimsensin. 

Bunun için ne yapmak gerekiyor? Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki ihtiyari 
tahkimle bunu çözemiyorsunuz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bu işi tahkimle ben çözerim 
diyor, kendi kuruluş yasasındaki oda mensupları arasındaki ihtilafları tahkimle çözülmesine 
ilişkin bir maddesine dayanarak çözebileceğini iddia ediyor, bence yanlış. Çünkü alan adı sistemi 
için bir uyuşmazlık çözüm mekanizması oluşturacaksanız Türkiye’de alan adına başvuran 
herkes Türkiye Odalar Birliği mensubu değil, bu nedenle de oradaki tahkim mekanizmasının 
Türkiye’deki herkese uygulanması söz konusu değil. 

Yasal bir düzenleme yapmaktan başka bir çözümü yok, yasal düzenleme yapacağız ya da 
ihtiyari tahkim müessesini kullanacağız, ona uygun bir metin hazırlayacağız. Kabul edenler 
arasında ihtiyari tahkim söz konusu olacak. 

Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Tüm konuşmalar bitti, biraz 
sonra soruları alacağım, ama önce Mehmet Ali’nin değindiği bir konuyu gündeme getirmek 
istiyorum. Bilmem kaç numaralı yasaya göre markaların üstünlüğü olduğunu dile getirdi. Çok 
doğru olabilir bu, ama bir de İnternet dünyasında bir hukuk var, o hukukla bu yaşadığımız 
hukukun bir şekilde birleşmesi gerekir. İnternet dünyasındaki hukuk, hiçbir zaman dikkate 
alınmıyor. İnternet dünyasında alan adı “ilk gelen alır” prensibine dayalıdır. Almışsınız, 5 sene 
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kullanmışsınız, gayet büyük bir web sayfası yapmışsınız, kendinizi İnternet’te göstermişsiniz, 
dünyanın alışverişini yapmışsınız, para kazanmışsınız, biri gelip Patent Enstitüsü’ne başvuruyor 
500 lira vererek marka alıyor, ondan sonra da DNS Çalışma Grubuna gelip “markanın üstünlüğü 
var bu isim bana ait olacak” diyor, bunun mantığı yok tabii ki. 

Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mıydı?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Ben de benzer bir şey söyleyecektim, aynı konuya değinecektim. 
Bunun bir de İnternet dünyasında başka bir yansıması daha var. Örneğin, bizim alan adlarımızın 
ABC’yi haklı bir nedenle kapatıyoruz, sonra başka bir ABC’ye veriyoruz, haklı olunan durumlar 
da var tabii karar alındıktan sonra. Bu uygulamayı yaparken de 3 aylık bir duraklatma dönemimiz 
var, çünkü şöyle bir şey düşünün; siz ABC’siniz, bir başka ABC geldi, aranızda da başkaca 
hiçbir ihtilaf yok, sadece diğeri bir üstünlük nedeniyle ABC’yi istiyor ve de haklı. Haklı bile 
olsa, İnternet’te bunu bir geceden ertesi sabaha ya da bir saatten bir sonraki saate yapamazsınız. 
Çünkü abc.com.tr’yle ilgili sizin tanınmışlığınızdan, kurduğunuz ticari ilişkilerden dolayı, size 
doğru gizli ticari sır niteliğine giren e-mailler geliyor olabilir. Bu akşamdan kapatıp ertesi gün 
bir başkasına abc.com.tr’yi verdiğiniz anda size doğru gelen bütün mailler, o adamın server’ında 
depolanacak. Bu türden de ayrıca bir teknik sıkıntı var. Bu teknik sıkıntı nedeniyle de bunu 
giderebilmek için bizim şu andaki kurallarımızda herhangi bir alan adı bir tüzelkişilikten ya 
da özel kişilikten bir başka kişiliğe geçiyorsa, bunun arasında 3 aylık bekleme süresi vardır. 
Diyoruz ki, o 3 aylık bekleme süresi içinde mail atanlara mail geri dönsün “abc.com.tr diye 
bir şey yok” şeklinde ya da düşünün art niyetli olarak kullanıldığını, aynı görüntüde bir başka 
web sitesi hazırlayıp, bir saat sonra yeni tüzelkişilikle bunu yayınlayabilirsiniz. Uç noktadaki 
web servislerinizi kullanan kişi nereden bilecek ben hangi ABC’ye gidiyorum diye. Belki yeni 
ABC’de, eski ABC’yi mağdur edecek, gizli olarak mağdur edecek bir dizi yeni web uygulamaları 
var. Dolayısıyla bir de ayrıca hukuki olarak ya da vicdani olarak doğru bir karar olsa bile, teknik 
olarak bunun hemen yapılmaması, araya mutlaka bir bekleme periyodu konması gibi bir başka 
teknik zorunluluk da var. 

Prof. Dr. JON BING – Teşekkürler Sayın Başkan. Ben, ICANN içerisindeki Sosyal İsim 
Hizmetleri Örgütünde konsey üyesi olarak görev yapmaktayım. Dolayısıyla, tartışmakta 
olduğunuz soru, konseyin tartışmalarına belirli bir düzeyde de olsa benziyor. Bildiğiniz gibi, çok 
yakın bir zamanda yeni kuşak üst seviye alan adları ortaya çıkacak. Anladığımız kadarıyla, bu üst 
seviye alan adlarında herhangi bir sınırlama olmayacak. Bu alanlar konusundaki tutumunuzun 
ne olduğunu merak ediyorum. Tartışmalarda, bu alan adlarının başkalarının haklarıyla olan 
ilintisi sadece ticari markalar açısından değil, aynı zamanda ortaya çıkabilecek diğer hak türleri 
açısından da ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Yeni üst seviye alan adlarının ortaya çıkarılmasından 
önce – ki ‘.istanbul’ bunun için tipik bir örnek olacaktır – bir Ön Başvuru Süreci (Sunrise 
Period) olacaktır ve çatışmalardan kaçınmak veya ortaya çıkabilecek çatışmaları çözümlemek 
için oldukça ayrıntılı öneriler veya planlar oluşturulacaktır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, alan 
adlarını işletenlerle temasa geçebileceklerini ve böylece sivil toplum kuruluşları ve alan adlarıyla 
ilintilendirilen kısaltmalar arasındaki çatışmaları çözümleyebileceklerini veya ele alabileceklerini 
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uzun bir süredir iddia etmektedirler. Sanıyorum, bu yeni uluslar arası alan adları dalgası ile 
karşılaştığımızda ve alan adlarında yeni komut dizileri -sadece Türkçe değil, aynı zamanda 
Arapça komut dizileri veya Endonezya dilinde komut dizileri- kullanmak istediğimizde, ortaya 
çıkan sorunlardan dolayı, Ankara’daki ve başka yerlerdeki baroların önemli bir rol üstlenmesi 
kaçınılmaz olacaktır.

Teşekkürler.

Prof. Dr. JON BING – Thank you Mr. Chairman. Even my role is to be a council member 
in the Generic Name Service Organization within DICAN. So, the questions that you are 
discussing are, of course to some extent, familiar to the discussions of the Council as well. As 
you know, they are about to release a new generation of top-level domains. I would be very 
interested in hearing what your own attitude is towards these new top-level domains which 
will be without any limits as we understand it. There they have discussed very closely the 
relation to the rights of others, not only the trademarks but other types of rights that may exist. 
Prior to the release of new top-level domains, like for instance ‘dotistanbul’ would be a typical 
example, there is the Sunrise Period; rather elaborate suggestions or plans for how to avoid 
conflicts and resolve conflicts under way. Also, non-governmental organizations, NGOs, have 
for a long time claimed to be able to get in contact with those operating domain names in 
order to resolve conflicts, proceed conflicts between the abbreviations associated with non-
governmental organizations and domain names. I suspect that when we get this new wave of 
international domain names and we also want to introduce a new script in the domain names, 
nor only Turkish, but also Arabic scripts or Indonesian script, there will be lots of problems that 
will guarantee the necessity for the bar association in Ankara and other places to have a major 
role. Thank you. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Sorularınızı alabiliriz. Buyurun.

Av. ONURCAN ÖZÇELİK- Bildiğim kadarıyla markalar hakkında, şu an yürürlükteki 
kanun olarak 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname olarak uygulanıyor, uygulamadaki kanun 
o. Bundan dolayı şu an biz ICANN tahkim usulüne de tabii olmadığımızdan bunun dışında 
“ilk gelen ilk alır” sisteminin Türk hukukunda pozitif bir yansıması bildiğim kadarıyla aslında 
yürürlükteki hukuku uygulamamız gerekli. Bu durumda 556 sayılı Kanunu uygulamak doğru 
bir yöntem olarak kabul edilebilir gibi düşünüyorum. Yürürlükteki kanunu uygulamamanın 
birtakım sonuçları var fiili olarak, ama düzenlenmemiş bir alan olmasına rağmen, birebir 
doğrudan hukukumuzu ihlal eden bir çözüm yöntemiymiş gibi geldi sizin açıklamalarınız. Bu 
konu hakkında biraz daha beni aydınlatabilir misiniz acaba?

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- O konuda ben yanıltmış olabilirim. 556 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname’nin uyuşmazlık çözümlerine doğrudan uygulanması ya da uyuşmazlık 
çözümlerinde sadece 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi esas almak mümkün değil. 
Ama yürürlükteki hukuku esas almak konusunda haklısınız, tabii ki yürürlükteki hukuk esas 
alınacak. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu ve 56 ve devamı maddelerindeki haksız rekabetle 
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ilgili hükümler göz önüne alınacak, diğer benzeri adın korunmasıyla ilgili hükümler dikkate 
alınacak. Yani bunların hepsinin ortaklaşa düşünüldüğü bir metin yaratılacak. Benim oradaki 
eleştirim, alan adı kurallarını yazarken, alan adı kurallarını sonuçta bir uyuşmazlık çözümünde 
hukuka göre çözeceğiz ve alan adını da yine bu 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 
ya da Türk Ticaret Kanunu’na göre verilmiş olan bir unvana ya da markaya dayandırıyoruz 
temel olarak, Diğer belgeler için çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Temel olarak bu iki belgeye 
dayandırıyorsak, bu durumda yapmamız gereken bu iki belge arasında hukukun tanıdığı bir 
üstünlük var mıydı, yani sadece 556’ya mı dayanmalıyız? O nedenle doğru bir çözüm değil. 
Öbür taraftan sorunun çok daha temel başka bir boyutu var, alan adını kim veriyor, satıyor mu, 
kiralıyor mu, bu işlem ne tür bir işlem; yani daha Türkiye’de bu tartışılmış değil. 

Alan adını ODTÜ veriyor. ODTÜ’nün bir ticari işletmesi var, size bir fatura kesiyor. Siz alan 
adını satın alan ve mülkiyetine sahip olan değilsiniz, siz bence kiralıyorsunuz. Bana göre oradaki 
işlem, kiralama ya da marka benzeri bir tescil mekanizması diye düşüneceğiz. Markada da tescil 
süresinin sonunda ücretini yenilemezseniz, marka sona eriyor. Onun gibi kendine özgü bir hak 
diye düşüneceğiz. Eğer marka gibi kendine özgü bir haksa, bu durumda bu hak aynen markada 
olduğu gibi mevzuatı olmadan, uygulanmaya başlanan bir hak. Yani ekonomik dünyada gelişmiş 
ve hukukça tanınması beklenilen bir hak. O zaman da en doğru çözüm; bunu yasal olarak bir 
düzenlemeye kavuşturmak ya da içtihat hukukuyla ciddi bir çözüm üretmek şeklinde olacak. 
Yani 556’yı burada  tek başına ele almıyoruz.

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Ben de bu soruyla ilgili olarak açıklama yapmak istiyorum. Demin 
Ethem Hocam biraz değindi, ama tam anlaşılamamıştır belki endişesiyle tekrarlamak istiyorum. 
Demin sözünü ettiğim bu araya zaman koymak, yani değişikliği hızlı yapmama konusunun 
dışında, bir de İnternet’te uzun süre bulunarak bir doğal hak elde etmek gibi başka bir olgu 
daha var. Çünkü İnternet sonunda eski iletişim teknolojilerinin olmadığı dönemdeki haklarla 
aynı haklar değil, burada görünürlüğünüz, tanınmışlığınız çok hızlı gelişiyor, hatta burada elde 
ettiğiniz görünürlük ve tanınmışlık size çoğu kez bir dezavantaj olarak geri dönüyor. Çünkü 
sürekli içeriğinizi güncellemek, daha iyi olmak falan gibi de sıkıntılarınız var. 

Örneğin, yine biz son 2 yılın bir küçük revizyonudur kurallarımız içinde DNS Çalışma 
Grubunda tartışarak buna karar verdik. Biz marka istediğimiz zaman tabii şöyle bir sıkıntıyla 
karşılaşıyoruz: Marka belgesi başvurduğunuz anda itibaren kesinleştiği güne kadar yaklaşık 1 
yılla 2 yıl alan bir süreç ve tabii ki başvuranlar bize itiraz ettiler dediler ki “ne olacak, bize 2 sene 
sonra mı vereceksiniz bunu markamız çıktığı zaman”. Dolayısıyla baktık ki bu pratik bir sıkıntı, 
Patent’ten de üyemiz var kurulun içinde. Bunun üzerine notlu ya da şerh düşülerek alan adı 
tahsisi modeline geçtik. O da şu: Patent Enstitüsü’nden marka başvurunuz kabul edildi yazısını 
aldıktan sonra başka biriyle çelişmiyorsanız veririz, altına da not düşeriz “marka reddedildiği 
takdirde alan adı hakkınız düşer” diye. Bununla 3-4 yıl yaşadık, daha sonra başka sıkıntılar 
gelmeye başladı. Demin sözünü ettiğim iki şeyi birbiriyle ilişkilendireceğim şimdi; Marka 
başvurusu 2 yıl boyunca sürüyor ya da belki 3 yıl sürüyor, 3 yılın sonunda reddediliyor. Bizim 
kurallarımıza göre de adam marka başvuru belgesiyle 3 yıldır İnternet’te var abc.com.tr olarak ve 
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iş yapıyor. Daha sonra markası reddediliyor, bir başkası bu aralar ABC’ye başvuruyor ve geliyor. 
Yanılmıyorsam bunun kararını da şöyle revize ettik: “Marka başvuru belgesinden itibaren 2 yıl 
içinde kullanılan ve bu dönem içinde herhangi bir itirazla karşılaşmayan alan adı, daha sonradan 
markası düşse ya da bir başka itiraz gelse bile ilk başvuranda kalır” dedik. Bunun gerekçesi, 11 
kişinin bu kararı alma gerekçesi de 2 yıl ya da 3 yıl belli bir tanınmışlığı var. Bir nedenle markası 
reddedilirse ki, markasının, örneğin reddedilme gerekçesi de diğer yandan tartışılabilir bir şey 
olabilir. Yani Patent Enstitüsü’nün marka kabul ya da ret konusunda verdiği bütün kararların 
yüzde yüz doğru ve kesin kararlar olduğunu düşünmek de çok doğru olmayacağına göre, 
dolayısıyla bir kazanılmış hak kavramı da var bütün bunların içinde. Sanıyorum eğer bütün 
bu geri beslemelerden doğru kuralları, prosedürleri tekrar gözden geçireceksek, bu kazanılmış 
hakkında bütün bu tartışmaların içinde önemli bir boyut olarak yerini alması lazım diye 
düşünüyorum. Kişisel düşünmekten öte gerçekten de 10 yıldır önümüze gelen çeşitli itirazlar, 
başvurular da bunu bize gösterdi.

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Soru? Buyurun. 

SALONDAN- Ben aslında somut olay üzerinde bir şey sormak istiyorum, bir müvekkil 
şirketimizin yaşadığı bir sorun. Az önce com’la biten alan adlarında “ilk gelen kazanır” kuralının 
uygulandığını söyledik, şimdi muhtemelen iki rakip şirket bizim uyuşmalık yaşadığımız. Rakip 
şirketimiz daha önceden bu com alan adını sizin anlattıklarınıza göre bizden önce almış, bizim 
markamızda Patent Enstitüsü’nde tescilli bir markamız com.tr olarak da bizim web sitemiz var. 
Yalnız rakip şirketimiz şunu yapıyor: Bizim kullandığımız unvanı kullanarak bir web sitesini 
almış, o web sitesi tıklandığında kendi şirketine otomatikman yönlendirme yapılıyor İnternet 
ortamında. 

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Yanlış anlamamak için sormak istiyorum, rakibiniz .com’u almış, siz 
com.tr’ye sahipsiniz. 

SALONDAN- Evet. Bizim tescilli unvanımız aynı zamanda söylediğim gibi. Yalnız şöyle 
bir sorunumuz da var bana göre, bizim markamız tescilli olmakla birlikte aynı zamanda 
faaliyet alanı tiyatro sahne dekor sistemi, sinema dekor sistemi üzerine, tescilli unvanımız da 
bir terim üzerine kurulu. Şimdi o terimi onların da kullanmaya hakları var gibi görünüyor. 
Çünkü benim ticaret hukukundan hatırladığım kadarıyla bazı terimlerin Patent Enstitüsü’nde 
kendi adımıza tescil ettirmek gibi bir hakkımızın da olmaması gerekiyor, ama nasıl olmuşsa, 
şirket unvanı olarak biz bunu tescil ettirmişiz daha öncesinden. Şimdi biz bu sorunu haksız 
rekabet hükümlerine göre çözebilir miyiz diye sormak istiyorum. İkincisi, bu konuda avukat 
arkadaşımın da fikrini almak açısından bizim bir tespit yaptırmamıza gerek var mı, fikri sınai 
haklar mahkemesine direkt başvurduğumuzda çözüm alabilir miyiz, biraz önce uluslararası 
alanda başvurulup çözülebileceğini söylediniz, ama Türkiye’de bu sistemin çok da işlemediğini 
anladım konuşmalarınızdan. 

Bunun cevabını aldıktan sonra bir şey daha sormak istiyorum, hemen de sorabilirim. Sorayım 
mı?
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Dr. ATİLLA ÖZGİT- Peki, ben hemen bir yanıt vereyim size. .com’u siz almak istiyorsunuz, 
.com.tr’ye sahipsiniz, .com’u alabilir miyiz? Cevap teorik olarak evet, bu yüz kadar sayfasına 
gideceksiniz, oradan “domain name disput resolution”dan ilgili firmalardan birisini seçeceksiniz, 
dosyanızı hazırlayıp 2 000-5 000 dolar arası bir parayı vereceksiniz. Eğer Türkiye’de bu alan adına 
sahip olduğunuzu ispatlamak istiyorsanız, bir delil belgesi sunmak istiyorsanız, bize başvurup, 
bizden “Türkiye’de şu tarihlerden, şu tarihe kadar hâlâ kayıtlıdır” diye de bir belge veririz. Ama 
çözmek istediğiniz problemi Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri bile çözemiyor olabilir, biz ise 
hiç çözemeyiz, dolayısıyla muhatabınız tümüyle dışarıda, teorik olarak da çözüm var. 

SALONDAN- Türkiye’de hukuki olarak çözemez miyiz?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Türkiye’de hukuki olarak Türkiye mahkemelerinin  dat.com’u bir 
başkasından almak gibi bir yetkisi yok, bu ICANN’i Türkiye mahkemelerini ne kadar tanıdığıyla 
ilgili ve ICANN’in kurallarında biz bütün ulusal mahkemeleri tanıyoruz ve onların kararlarına 
saygı duyarız ya da kabul ederiz gibi de bir ibare yok. 

SALONDAN- Yani haksız rekabetin men’i hükümlerine göre biz bir tedbir kararı alarak bunu 
ben meslektaşıma sorayım daha çok, bunun mümkün olması gerekirmiş gibi geliyor bana, ama 
siz ne dersiniz. 

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Aynen hocamın dediği gibi bir davada dat.com bir Türk 
mahkemesi tarafından neredeyse iptal ediliyordu, Allah’tan bilirkişi raporuna rağmen hâkim 
son anda iptal etmeyip sadece isim hakkına tecavüzden dolayı yönlendirmenin iptaline karar 
verdi. 

Burada sizin yapmanız gereken şu kısaca; hocamın dediği gibi bir dosya hazırlayıp, alan adının 
sizin adınıza tescilini talep edeceksiniz. Onunla ilgili girişim bir taraftan yapılırken, Türkiye’de 
de marka hakkına dayanarak tecavüzün men’i davasını açacaksınız, yapacağınız işlem bu. Tespit 
yaptırmanız gerekiyor mu? Evet gerekiyor, şundan dolayı gerekiyor: alan adının yönlendirilmesi 
işlemi 1 saniyelik bir işlem, siz dava açtığınızda yönlendirme iptal edilecek, boş bir sayfaya 
açılacak. O yüzden bir an önce alan adının yönlendirildiğinin tespitini yaptırın. Bu tespit ve 
marka belgesine dayanarak fikri sınai haklar hukuk mahkemesinde, tecavüzün men’i davası açın 
ve diğer talepleriniz varsa onları açın ve bununla birlikte haksız rekabete ilişkin taleplerinizi de 
tabii ki dile getirin. 

SALONDAN- Peki, tespit yaptıracağımız mahkeme fikri sınai haklar mahkemesi özellikle 
olmalı mı, sulh hukuk mahkemesinden de…

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Delil tespiti genel hükümlere göre sulh hukuk mahkemesinden 
de yaptırabilirsiniz. 

SALONDAN- Bu üst alan hakları neye göre belirleniyor, mesela belli bir sayıya göre mi, 
konuya göre mi ya da başka bir şeye göre mi?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Üst alan adları dediğiniz zaman bir “Level Domain” dediğimiz bütün 
dünyanın kullanabildiği “.com”, “.net”, “.org” gibiler var, onların belirlendiği yer ICANN dediğimiz 
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İnternet’i yöneten uluslararası örgüt. Türkiye’deki belirlendiği yerse, bizim DNS Çalışma 
Grubu dediğimiz grupta, doğal olarak 91’lerde ilk başladığımızda klasik şablonu Türkiye’de 
uyguladık, “com.tr”, “org.tr”, “gov.tr”, “net.tr” gibi daha sonra yıllar içinde ihtiyacı göre bunu 
geliştirdik. Örneğin, belediyelerin sayısı nedeniyle ve belediyelerin aslında ne kadar “goverment” 
olduğu “gov” uzantısına sahip olduğu tartışmaları nedeniyle bundan 4-5 yıl önce “bel.tr” yani 
“yenimahalle.bel.tr” şeklinde alan adı çıkarttık. Örneğin, “ilk gelen alır, belgesiz verilir” diye “web.
tr”, “gen.tr” gibi uluslararası karşılığı olmayan, tamamen Türkiye’ye özgü bunu çıkarttık. Yine 
emniyet teşkilatımızın yaygınlığı nedeniyle “pol.tr”yi çıkarttık, bütün polis birimleri şu anda 
“İstanbul.pol.tr”, “Ankara.pol.tr” gibi isimler alabiliyorlar. “av.tr” tamamen Türkiye’ye özgün 
bir karardır, arkasından pek ilgi görmemiş olmasına rağmen örnek olarak verirsem “dr.tr” yani 
doktorlar için, şimdi eczacılarla ilgili ve muhasebecilerle ilgili konuşuluyor. Yakında sanıyorum 
muhasebeciler için ve eczacılar için böyle alanlar açılacak. Dolayısıyla ihtiyaç belirdikçe sözünü 
ettiğim bu 11 kişilik DNS Çalışma Grubunda veriliyor kararlar. 

SALONDAN- Hukukçular için düşünülmüyor mu?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- av.tr avukatlık anlamında açtık, ama genel anlamda hukukçu olarak 
başka bir ibareye ihtiyaç olduğu düşünülüyorsa, bu elbette tartışılır. “hukuk.tr” diye de açılabilir, 
ama tabii bir ihtiyacın için doldurmak lazım. Örneğin, bunu duyurabilmek  de çok önemli, 
“dr.tr”yi açtık, bir şekilde avukat ya da hukuk camiası kadar ilgi henüz görmedi, yanılmıyorsam 
60-70 doktorumuz kayıtlı. 

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Hocam, biz ilgi göstermedik, gösterttiler. Bize zorunlu hale 
getirildi. Siz biraz önce konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki yıllardır İnternet’te bir tanınmışlık 
var. Ben 94’ten beri kullanıyorum, diyelim ki 99’dan beri kendime ait alan adı var, o alan adını 
kullandığım için beni şikâyet ediyorlar, çünkü o alan adını kullanamazsınız av.tr’yi kullanmanız 
gerekiyor diye. Neden? Çünkü siz av.tr’yi açtınız Barolar Birliği’yle birlikte, yanlış bir karardı 
bu. Yolun sağında avukatlık bürosu olur, solunda olmaz gibi, bizde eğer sağına avukatlık bürosu 
kuruyorsanız artık disiplin suçu işliyorsunuz. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Bu top domain dediğimiz dat.com, 
.gov gibi, .net gibi yerlerde bir baktığınız zaman belli grup insanın orada olması lazım. Mesela, 
ticaret şirketleri, .com’un altında olması lazım, devlet, .gov’un altında olması lazım. Ama bizim 
insanımız böyle değil. İnternet böyle çıkınca .com çok meşhur oldu, herkes ille com domaini 
almaya çalışıyor, çok yanlış bir kavram. Yani hangi meslek grubundaysanız, Türkiye’de belki de 
ilktir bilmiyorum, ama diğer ülkelerde böyle ülkeye özgü alt domain adları açılıyor, ama bizdeki 
kadar fazla değil, biz daha da açmak istiyoruz, bunu genişletmek istiyoruz aslında. Hangi meslek 
grubundaysanız o alt domaini almanız lazım bir anlamda. Avukatsanız av.tr’de bulunun, com.
tr’de ne işiniz var, para mı kazanıyorsunuz avukat olarak? 

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Ben başladığımda siz com.tr’e vermiş olsaydınız olurdu. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Peki, buyurun.

SALONDAN- Diğer sorum da avukat meslektaşıma. Öyle anlaşılıyor ki bu tür ihtilafların 
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çözümünde mevcut mevzuatın zorlaması görülüyor. Özellikle bu iş için bir özel kanun 
çıkarılması şart gibi algıladım ben, bu hususta herhangi bir girişim olacak mı ya da var mı?

Av. MEHMET ALİ KÖKSAL- Bu konuda benim bildiğim kadarıyla bir çalışma kamu 
makamlarınca yok. ODTÜ’nün ya da DNS Çalışma Grubunun şu an için böyle bir talep, 
çalışması ya da ihtiyaç belirlemesi yok. Özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması 
benimsenirse bunun hukuki altyapısını nasıl kurarız konusunda hem Barolar Birliği’nden, hem 
de Odalar Borsalar Birliği’nden bir rapor bekliyorlar. O raporlar gelmediği için, o konuda da şu 
an yasal anlamda bu zorunluymuş diye bir karar almadılar diyebiliyorum. O yüzden sorunun 
cevabını asıl hocam net şekilde verebilir. 

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Bizim tarafımızda biz öneriyi götürdükten sonraki uygulamaya 
karışmıyoruz. Demin Mehmet Ali’nin söylediği av.tr yanlış uygulanıyor eleştirisi evet, kendi 
camiasının içinde geçerli bir eleştiri olabilir, biz bir talep gördüğümüzde ilgili yerlere önerip 
aradan çekiliyoruz. Nitekim av.tr’de bir avukatın başvurup onaylanması için karar merci biz de 
değiliz, yani barodan uygundur diye kaydını aldıktan sonra biz sadece klik deyip onaylıyoruz. 
Bu bütün sektörler için de böyle, yarın öbür gün eczacılık içinde, muhasebeciler için de böyle 
olacak konu bu. 

Diğer yandan ayrı bir konu da bu “.com”, “.org”, “.net” gibi ülke kodlarının olmadığı “Generic 
Top Level Domain” dediğimiz yerde bulunma ihtiyacı. Bu çeşitli nedenler oluşabiliyor, şu andaki 
kurultayımızın bile web sayfası hukukkurultayi.org diye bitiyor, niye org.tr diye bitmiyor? Bu 
sorulabilir bir soru, ama bu diğer yandan da çok net bir ihtiyaç, yani birileri gerçekten hem tr’de, 
hem uluslararası alanda bulunabilmek istiyor. Örneğin, bugün yanlış örnek hatırlamıyorsam 
BEKO, AKBANK. BEKO, com.tr’yi de kullanıyor, beko.com’u da kullanıyor, AKBANK da 
keza aynısını yapıyor, kliklediğinizde aynı yere gidiyorsunuz, mail attığınızda mailiniz aynı 
yere gidiyor, ama bu ilgili kurumun hem uluslararası tanınmışlık, tanınma ihtiyacından, hem 
yerel tanınma ihtiyacından kaynaklanan bir ihtiyaç. Ama bunun dışında kısa olması var, yani 
niye arkasında bir de tr olsun. abc.com ne güzel, atilla@abc.com diyorsunuz bitiyor. Söylerken 
kolay, anlatırken kolay gibi o generic top level domainlerin kaçınılmaz bir büyüsü var ve onun 
bence sıfırlanması, her şey tr olsun denmesi de diğer yandan mümkün değil. 

SALONDAN- Teşekkür ederim öncelikle, sormak istediğim soru şu: tr uzantılı alan adlarının 
tahsisinde ODTÜ tek yetkili kurum, com.tr uzantılı alan adlarının tahsisinde de ODTÜ’nün 
getirmiş olduğu bir yöntem var, marka tescil belgesi istemi ya da ticaret sicil gazetesi isteme 
gibi. Ama tr alan adı dışındaki “ilk gelen ilk alır” ilkesinin geçerli olduğu alan adlarında ve yine 
ODTÜ’nün uyguladığı tr uzantılı, ama ilk gelen ilk alır ilkesinin geçerli olduğu org.tr, gen.tr gibi 
alan adlarının uygulanmasında alan adı sağlayıcısının sorumluluğu sizce nedir?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Alan adı sağlayıcısından kastınız arada servis veren kuruluş mu?

SALONDAN- Servis olarak konuşuyorum evet. 

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Bize kayıtta şöyle bir yapı var; elektronik bir varlık olarak, bir birey 
olarak, birey olarak ya da tüzelkişiliği temsil eden biri olarak bir kuruluş unvanı yazıyorsunuz. 
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Bireyseniz kuruluş unvanım yok ben bireyim diyorsunuz, tüzelkişilikseniz bir kurum unvanı 
yazıyorsunuz, adres, telefon, şu, bu falan gibi bilgileri dolduruyorsunuz. Biz bu bilgileri “alan 
adı sahibi” diye bir yere işliyoruz. Ondan sonra bu alan adını elektronik yönetebilmek için, idari 
sorumlu, teknik sorumlu ve mali sorumlu diye 3 tane yine elektronik varlık var. Elektronik 
postayla erişilen ya da web’den kullanıcı kodlarıyla bize girip işlem yapabilme yetkisine sahip. 
Eğer ilk başvuru sırasında alan adı sahibi bilgisi doğru doldurulmuşsa ki, bizim zaten yaptığımız 
en temel kontrol o. ABC Limitet, şu adres, şu telefon diye dolduruluyor, bir elektronik başvuru 
geliyor, başvuruyu bekletiyoruz, belgelerinizi yollayın diyoruz. Belgeler geliyor, belgelerle 
birebir kontrol ediliyor, yani web sayfasından beyan ettiği unvanıyla, belge olarak yolladığı 
belgenin içinde geçen unvanı birebir eşleniyorsa, bu alan adı tahsis edildiği anda o tüzelkişiliğe 
ya da o özel kişiliğe ait. Bu da şu demek: Arada sizin alan adınızı, idari sorumlu, teknik sorumlu, 
mali sorumlu yetkileriyle yöneten bir ISP, bir servis sağlayıcısı olabilir, hiçbir hakkı yoktur 
sadece yönetme yetkisi vardır. Bir tek kâğıtla doldurup tüzel ya da özel kişilik unvanınızla 
imzalayarak ve bu belgeyi bize yollayarak gerekli kuruluşla ilginizi anında kesersiniz, belgeniz 
ulaştıktan 1 saat sonra ilişki kesilir. Dolayısıyla alan adı ilk o unvanda özel ya da tüzelkişilik 
olarak beyan edilen ve belgeyle birebir kontrol edilip desteklenmiş olan kişilik neyse özel ya da 
tüzel onundur, aracı kurumların üzerinde hiçbir hakkı yoktur. 

SALONDAN- Peki, bütün bu alan adı sağlayıcılarının bir belge isteme gibi bir sorumluluğu 
var mıdır?

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Tabii, arada size hizmet verdikleri için teknolojiden anlıyorsanız, 
şuradaki nick.tr sayfasına gidip, şu boş formu indirin, onun içini gerekli kendi bilgilerinizle 
doldurun, ondan sonra da bunu şuraya fakslayın diye bunu sizden de isteyebilirler. Ama benim 
bilebildiğim kadarıyla ağırlıklı kendileri o hizmeti vermek istiyorlar. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Başka soru? Kalmadı herhalde artık. 

Dr. ATİLLA ÖZGİT- Bu arada uluslararası arenada ise bu işin nasıl olduğuna dair bu 
“.com”, “.net” gibi yerlere gittiğinizde dikkat etmeniz gereken bir konunun altını çizeyim. Biz 
şimdi artık pek eleştirilmiyoruz da geçmişte “fiyatlarınız çok yüksek, dışarıda 5 dolara alırken 
siz 25 liraya satıyorsunuz” gibi eleştirilerle karşılaştık. Ama yurtdışında dat.com, dat.net gibi 
belgesiz, ilk gelen alır prensibiyle çalışan alan adlarında satan çok yer var. Her ne kadar arkada 
teknik olarak tek bir yere kayıt yaptırılıyor olsa da, önde satan çok yer var. Biz de bu öndeki 
satıcı sayısını 10 kadar bir sayıyla başlangıçta sınırlayıp 2008 yılı içinde bu türden hizmetler 
de vermeye başlayacağız, parantez içinde de onu söylemiş olayım ve fiyatları da çok değişik, 
bunu kulaktan da duyuyorsunuzdur. 6 dolara da, 5 dolara da, 3 dolara da bulduğunuz gibi, 18 
dolara da buluyorsunuz, 35 dolara da buluyorsunuz. Aralarındaki temel fark şu; size EULA 
denen “End-User License Agreements” denilen İnternet üzerinden klikleyerek onaylattığı bir 
yer var, bizim sitemizde de var. “Bu koşulları okudum, anladım, kabul ediyorum” diye bir klikten 
mutlaka gerekiyor, geçemiyorsunuz ileriye. Bu agreementlerin içinde küçük puntolarla yazılmış 
şu türden ibareler var, örneğin 3 dolara satan yer gibi. Onlar diyorlar ki, “aslında bu alan adı 
benimdir, senin değildir, ben bunun bütün hakkını alıyorum. İleride bir yerde benimdir” diye bunu 
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transfer etmeye falan kalkarsan, “yok böyle bir şey” diyor. Kimisi “ben bunu 7 liraya satıyorum 
sana” sizin de ilginizi çekiyor onaylıyorsunuz, ama sözleşmesinde diyor ki “bu alan adı senindir, 
fakat transfer etmek istediğin zaman bana transfer ücreti ödersin”. Dolayısıyla transfer edeceğiniz 
gün aslında size 7 dolara gelmiyor onun maliyeti, belki 40 dolara geliyor. Dolayısıyla böyle 
“end-user” sözleşmelerinin içine serpiştirilmiş, küçük küçük değişik sigorta poliçeleri gibi ilginç 
cümleler içeren agreementler imzalıyorsunuz, o fiyat farklılığı da oradan kaynaklanıyor, yani 
3-5 dolardan 35 dolara. Ama örneğin, 35 dolarlık bir hizmet alıyorsanız, ozgit.com diye bir şey 
alıyorsanız muhtemelen tüm haklarını size veriyor, “ne istiyorsan yap” diyordur, dolayısıyla buna 
da dikkat etmek lazım. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Buyurun.

Av. DEMET USLU- Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz tabii uygulayıcılar olduğumuz 
için daha somut örnekleri gündeme getirmek istiyoruz. Ben de uzun zamandır bu işin 
uygulayıcılarındanım, savunmanlık yapıyorum. Eğer ihtilafta iki taraf Türk’se biraz daha 
işiniz kolay oluyor, çünkü mahkemeler üstün hak tartışmasını değerlendiriyorlar. Elbette sizin 
kurulunuzda da hukukçular vardır, ama sonuçta üstün hak tartışması kurulda nasıl yapılıyor; 
marka mı üstündür, ticaret unvanı mı üstündür? Bunun tartışması mahkemelerde yapılıyor ve bir 
değerlendirme oluyor, bir tedbir kararı alabiliyorsanız, com uzantılı olsa dahi eğer karşınızdaki 
hasmınız Türk’se Türkiye’de bunu uygulamanın yöntemi var, götürüyorsunuz tedbir kararını 
kendilerine tebliğ ediyorsunuz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 113/a maddesi hükmüne 
göre, eğer o tedbir kararını uygulayıp yayınına son vermezse cezai hükümleri var. Dolayısıyla 
taraf Türk’se Türkiye’de uygulamak çok daha kolay oluyor bizim usul kanunlarımıza göre. Ancak 
eğer bir taraf yabancıysa, o zaman biraz önce sizin de arz ettiğiniz gibi uluslararası arenada 
bunun dosyalanması ve diğer işlemlerinin yapılması gerekiyor. Sizin biraz önce Mehmet 
Ali arkadaşımızın söylediği marka mı üstün olur, ticaret unvanı mı üstün olur, bazen ticaret 
unvanının üstünlüğü söz konusu olabilir, bazen markanın. Dolayısıyla kurulda böyle bir karar 
verilse dahi, sonuç itibariyle bu bir idari karardır, idari bile demeyelim sanıyorum bir şirket 
orası da netice itibariyle, o karar yargıya götürülür. 

Bunun dışında basiretli bir tacir olarak mutlaka markaya ya da üstün hak sahibi her kimse, 
ticaret unvanından yana markasından doğan üstün hak sahibi bunu takip etmek zorundadır. 
Yani İnternet sayfasında yayınlanıyor com ya da herhangi bir uzantıyla, bunları takip etmek 
durumundadır ve gerekli girişimleri de zamanında suskun kalmadan yerine getirmek zorundadır. 
Bu hususları daha spesifik bilgi anlamında aktarmak istedim, bilgilerimi paylaşmak istedim. 
Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI Prof.Dr. ETHEM DERMAN- Biz teşekkür ederiz. Ben bu panele 
katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, siz katılımcılara teşekkür ediyorum, burada paneli 
sona erdiriyorum. Teşekkür ederim. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Mahmut Karatekin’i sahneye davet ediyorum. (Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“BİLİŞİM VE MEVZUAT ÇALIŞMALARI”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL (Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU, 10 Ocak 2008)

----&----

SUNUCU- Ankara Barosu “Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008”in ikinci gününe hoş geldiniz. 
Bugün yine birbirinden değerli konuşmacılarımızla birlikte dört oturum gerçekleştireceğiz. 

“Bilişim Mevzuat Çalışmaları” konulu ilk oturumumuzun oturum başkanı Bilkent Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Akgül. Konuşmacılarımız Ankara 56. Noteri Orhan 
Turan ve Avukat Yasin Beceni.

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL - Günaydın. Ben hukukçu değilim, 
aslında bilişimci de değilim desem çok yanlış olmaz, Endüstri mühendisliğinde hocayım. İlk 
derecem İnşaat, ama son 15 yılımı Türkiye’de İnternet’i yaymaya, sorunlarını topluma anlatmaya, 
geliştirmeye harcadım. O arada mecburen hukuk tarafına eğilmek zorunda kaldık, çünkü birkaç 
yıl önce benim RTÜK tokadı dediğim bir tokadı parlamentomuz bilişim camiasına attı, hukuk 
camiasına attı, ondan sonra da bu işin içindeyiz arkadaşlarla birlikte. Yıllardır karınca kararınca 
bağırıp çağırıyoruz, öneriler getirmeye çalışıyoruz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. 

Bugün “Türkiye’deki Bilişim Mevzuatı” konusunda iki arkadaşımız belli boyutlarını 
anlatacaklar. En başında şunu söylemekte büyük yarar görüyorum: Bilişim ve hukuk aslında 
birazcık çelişkili iki kavram. Hukuk daha oturmuş, çerçeveleri çizen ve kolayca değişmeyen 
bir şeyleri temsil etmeye çalışıyor, genel eğilimi o, otursun istiyor. Bilişim de çok kaygan, şu 
anda İnternet’le ilgili sorunlarda sınırlar yok, suçun nerede işlendiğini bilmiyoruz, kimin yetki 
alanında olduğunu bilmiyoruz, birtakım şeyleri nasıl yapacağımızı bütün dünya bilmiyor, 
monotoryum alıyor. Teknoloji o kadar kaygan, bir yıldan öbür yıla teknolojiyi tanımlamaya 
kalkarsak, somut olarak baktığımız teknoloji değişiyor. Dolayısıyla ciddi bir sorun var ve burada 
çok önemli ihtiyaç; bilişimciler, hukukçular ve tabii başkalarının da, diğer sosyal bilimcilerin 
de içinde olduğu, insanların içinde olduğu farklı bakış açısının olduğu yapılarla birlikte bu 
düzenleme sürecinin olması gerekiyor. 

Türkiye’de ciddi bir eksik, yönetişimin eksik oluşu, burada kamu idaresinin ciddi eksiği 
çekingen davranması, halbuki bu işlerde daha atak olup, birlikte düzenleme süreçlerini 
oluşturmak, bunları da çok sık gözden geçirmek gerekiyor. Tabii Türkiye’de bu değişimi daha 
hızlı yaşamak için bir taraftan eğitim süreci içine bunları koyabilmek, bir taraftan yasa yapma 
süreci içine koymak, öbür taraftan da uygulamada çok daha aktif gözden geçirici yapmak ve 
bütün bu çemberi de birbirine bağlamak gerekir. Bunları rahat konuşamıyoruz, toplum olarak 
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konuşamıyoruz, burada konuşmak için bir aradayız tabii ki burada konuşuruz ve bu oturumda 
da iki konuşmacı var, dolayısıyla soru-cevap konusunda da, etkileşim konusunda da bayağı bir 
vaktimiz olacak diye düşünüyorum. Bu anlamda yeni bir başlangıç. 

İlk konuşmacımız Sayın Orhan Turan, kendisi kendini e-noter olarak görüyor, Türkiye’de 
noterliğin bu yeni teknolojilere uyum sağlaması, ona öncülük etmesi kavgasını verdi şimdiye 
kadar, vermeye devam ediyor. Buyurun Sayın Turan.

ORHAN TURAN (56. NOTER)- Herkese günaydın, hoş geldiniz. Bugün şanslıyım çünkü 
sabahın ilk konuşmacısı benim. Malum insanların dikkatleri 20 dakikadan sonra dağılıyormuş, 
ben o yüzden Yasin Bey’e biraz yorgun bir salon bırakacağım için şimdiden özür diliyorum. 

Ben Ankara 56. Noteriyim, 22 yıldır noterlik yapıyorum, daha önce 5 yıl yargıçlık yaptım, 
4 yıla yakın avukatlık yaptım, 1 ay mesleğin ilk başında savcılık yaptım, 22-23. yıldır noterlik 
yapıyorum. Meslek yaşamımda teknoloji daima benim en önemli ilgi alanlarımdan biri 
oldu. Hâkimlik yaptığım Siirt’te de fotoğraf teknolojisini keşiflerde kullanmam nedeniyle 
“fotoğrafçı hâkime” çıkmıştı adım. Çünkü arıza keşiflerine gidiyordum dağın tepesinde heyet 
bana güveniyordu, fakat benim heyete olayı iyice sunabilmem için biraz da rejisörlük yapmam 
gerektiğini anladım. Çünkü klasik krokilerle, uzman çavuşların, başçavuşların tuttuğu krokilerle 
ben bir yeri tam olarak heyete anlatamayacağımı anladım. Adaletin bu anlamda eksik, aksak 
olabileceğini düşündüğüm için böyle bir şey geliştirdim. Hatta Yargıtay’da bile benim baktığım 
dosyaları eline alan üyeler hafif gülüştüklerini daha sonraki yıllarda bana ifade ettiler. Yani bu 
merak, yeni bir merak değil. 

Noterlik mesleğinde de 1998 yıllarında Mersin’de 3. Noter olarak görev yaptığım sırada bir 
gün “Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu” diye bir kurulun bir toplantısından haberim oldu. 
Atladım geldim Ankara’ya, bu toplantıya davetli değildim, kendiliğimden resen geldim, izledim 
ve orada yapılan sunuşların birisinde, “elektronik noterlik” diye bir kavramı ilk kez duydum. 
Duydum, şaşırdım, tıpkı benim bazı meslektaşlarımın şimdi benim anlatacağım bazı şeylere 
şaşıracakları gibi. Bu şaşkınlık bende bir merak unsuru oldu ve olayı çok sıkı bir şekilde takip ettim. 
1998 ve sene 2008; 10 yıldır ben onlarca toplantıya katıldım, onlarca panelde ve sempozyumda 
konuştum, izledim, takip ettim. Merak ettim yurtdışına gittim, 2005 yılında Amerika’da Las 
Vegas’da Amerikan Noterler Birliği’nin yapmış olduğu bir toplantıya katıldığımda elektronik 
noterlik olayını somut olarak orada, önümde görünce “biz bunu şaka maka veya çok uzak bir 
ihtimal gibi düşünürken”, okyanusun öbür tarafından bugün Amerika’nın 21 eyaletinde bunun 
başladığını gördüm. Bu sene yine 27 Mayıs 2008 tarihinde New Orleans’ta yine Amerikan 
Noterler Birliği, 2 500-3 000’e yakın noterin katıldığı bir toplantıda “e-Notarization, e-Apostille” 
programıyla bunun beşincisini yapacak, sürekli bu konuda bir eğitim var. 

Böyle olunca “e-Türkiye”, “e-devlet”, “e-adalet”, “e-tapu” bir baktık ki, bir “e” salgını gidiyor, 
“e-baro” en son. Sayın Baro Başkanımıza öncelikle beni buraya davet ettikleri için bir teşekkür 
edeyim, Ahsen Bey’i şimdi fark ettim. Çok sağ olsun, bir noter olarak burada bulunmaktan 
gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Birçok meslektaşımın da bugün bana manevi yönden 
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burada destek vermiş olmasından dolayı da ayrıca gurur duyuyorum. Çünkü bu salonlarda 
her zaman çok sayıda noteri bir arada göremediğimi de burada itiraf etmek istiyorum. Belki 
buna arada bazı yanlış anlaşılmaların, meslektaşlar arasındaki iletişim bozukluğunun, meslek 
grupları arasındaki iletişim bozukluğunun da yol açtığını burada söylemeden edemeyeceğim. 
Geçmişte buna benzer bir şeyi yaşadık, ama ben bu tür olayların hukuk camiasında olağan 
şeyler olduğunu düşünüyorum ve bunları çok fazla abartmamanın, çok fazla bunların üzerine 
düşmemenin, daima diyalog içinde, hukukun ve adaletin bu ülkede daha iyi gerçekleşmesi 
için herkesin puzzle’ın parçası olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir 
tanemizin eksik olması halinde, puzzle’daki fotoğrafın bozuk olduğunu düşünüyorum. 

Bu girizgâhtan sonra yansıda da gördüğünüz gibi çok çarpıcı iki konuyu alt alta yazdım. 
Bunların birçoğunu bu salondakilerin ilk kez duyduğunu zannediyorum, çünkü böyle bir sunuş 
bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda Bilişim Şûrasında yine benim tarafımdan sunulmuştu. O 
salonda da yine sanıyorum 40-50 kişi beni dinlemişti, onlardan birkaç tanesinin şu anda burada 
olduğunu görüyorum. Bu konu onlar için tekrar olabilir, ama ben bir yandan zaten ülkede çok 
tanınmayan noterlik mesleğiyle ilgili çok küçük bir girizgâhla sözlerime başlamak istiyorum. 

Türk noterleri, son yıllarda gelişen e-devlet, e-adalet, e-Türkiye ve buna benzer kavramlarda 
hiç de geç kalmış değillerdir, işi çok güzel takip ediyoruz, 6 yıldan beri adım adım takip ediyoruz. 
Ben son 4 yılımı yönetim kurulu üyesi ve Bilişim Komisyonu Başkanı olarak geçirdim, o 
dönemde çok ciddi çalışmalarımız oldu. Şu gün itibariyle 1 537 noterimiz görev yapıyor, 8 500 
personelimiz var çalışan. Çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Her yıl bu salonlarda benim elimde 
bir “elektronik imza anahtarı” (e-token) görenler şöyle bir anahtarı salladığımı çok iyi bilirler 
daha önceden beni izlemiş olanlar. Maalesef o zamanlar bir tek benim cebimde olan dijital 
imza anahtarı (e-token), bu ay itibariyle 3000’e yakın noter ve personelinin elinde, cebinde ve 
bilgisayarının başında olacak. Bu tabii gerçekten ciddi bir sıçrama, çünkü geçtiğimiz yıllarda bu 
salonda bulunan değerli meslektaşlarım benim elektronik imza ve dijital imza laflarımdan çok 
ciddi anlamda alınıyorlardı, kırılıyorlardı, bozuluyorlardı, tepki gösteriyorlardı, ben de bunu 
çok doğal karşılıyordum. Çünkü bir körün fili tarifi gibi hakikaten elektronik imzayı tarif etmek, 
elektronik imza uygulamalarını anlatmak sanıldığı kadar kolay değildi. Onlarca toplantıya 
katıldığımda, her çıktığımda yine bir sürü eksik, kafamda soru işaretiyle çıkmıştım. 

Geçtiğimiz yıl başlattığımız enteresan bir çalışma; elektronik evrak transferi konusunda 
Türkiye noterleri bildiğimiz klasik yazı usulü, yani yazıyı yazıp bir zarfa koyup Noterler 
Birliği’ne, Noter Odası’na, Adalet Bakanlığı’na gönderme sürecinden bugün için 1537’nin 
945’inin elektronik evrak transferi için altyapısını tamamlamış vaziyettedir ve noterliklerin 
tamamı sevindirici bir haber 31.12 tarihi itibariyle hepsi İnternet’e girmiştir ki, bu 2-3 sene önce 
3 veya 5 sayısıyla ifade ediliyordu. Yani, Türkiye’de bir hızlı değişim ve dönüşüm var, Türkiye 
hızla değişiyor, dönüşüyor, dünyaya, çağa ayak uyduruyor ve biz bugün bunu zamanında fark 
etmiş olmanın avantajlarını konuşacağız. 

Ben bu “notop” ile bazılarının dalga geçmesi nedeniyle daha sonra “noter.net” diye adını 
değiştirdiğimiz projeyi ilk hazırlarken bazıları beni “no top” şeklinde enteresan bir vurguyla 
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anlatınca arkadaşlar dediler ki “gelin, bunun ismini biz değiştirelim, fornet’i var, bilmem neti var 
haydi bizimki de ‘noter.net’ olsun” dediler, ben de tamam dedim. İsminin ne olduğunun önemi 
yok, 14 alt bacağı olan bu projenin, 10 alt bacağı bitmiştir şu anda. Bugün “Elektronik Yönetim 
Kurulu Projesi” olan zannediyorum ender kurumlardan biriyiz. Yani elektronik ortamda 
yönetim, uzaktan dahi olsa birçok kararı alabilecek süreci tamamlamış, gerçekleştirmiş, hayata 
geçmiş geçmemiş tam olarak o konuyu tartışmaya açık buluyorum. 

“Online Noterlik” bu eski bir basıydı, Türkiye Bilişim Derneği’ni kuran Sayın Prof. Aydın 
Köksal’ın, yine benim böyle sunuş yaptığım bir sırada en önde “Orhancığım bir dakika, bu online 
lafı sana yakışmadı, lütfen bunun adını hemen ‘çevrimiçi’ olarak düzelt” uyarısı üzerine projenin 
adını “Çevrimiçi Noterlik” yaptık, çünkü online İngilizce bir kelimeydi, “çevrimiçi” Türkçe ve 
herkesin anlayabileceği bir kelime. 

Bugün bu sistem çalışır vaziyette, faal vaziyette. Arka planları, menüleri çok kullanışlı 
olmayabilir, henüz çok amatörce bir çalışmaydı. Ama yakında profesyonel bir çalışmayla 
Türk Hava Yolları’nın e-bilet (check-in) olayında olduğu gibi noterliklere gelmeden önce, bir 
noterliğin adresini, telefonunu, faksını, bir işlem için nelerin gerektiğini, işlemi önceden noterliğe 
gönderip ondan bilgi almak mümkün olacak. Bizde noterlik fiyatlarının standart olmaması 
vatandaşın çok sık sıkıntı çektiği bir konudur, onunla ilgili bilgi almak gibi. İşlemi önceden 
söyleyip, sipariş edip, bittiği zaman haber sağlanmak cep telefonuyla ve normal telefonla, buna 
benzer kolaylıklar içeren bir sistem bu. O nedenle “notop” veya “noter.net” daha sonraki adıyla, 
bizim ana projemiz, tıpkı UYAP gibi. UYAP nasıl ki bir büyük projenin adıdır, bir büyük hayalin 
adıdır ve bu hayal dün dinlediğimde yüzde 70’ler-80’ler oranında gerçekleşmiş vaziyettedir. Bu 
nedenle bunu da bizim UYAP’ımız olarak, noterler birliğinin, noterlik mesleğinin bir UYAP’ı 
olarak düşünebiliriz. 

Çevrimiçi noterlik meselesini, ben Mersin’de Noter Odası Başkanıyken ilk kez gündeme 
getirdiğimde, Mersin’de de çok ciddi anlamda tepki aldım. Mersin’de 23 tane mülhakatla beraber 
noter vardır. Bunları tek tek anlatarak, izah ederek, ikna ederek hepsini İnternet’e soktum. Bu 
sistemin nasıl uygulanacağını anlattık, fakat çok rağbet görmedi; ne noterlik camiasında rağbet 
gördü, ne vatandaş kesiminde rağbet gördü, çünkü Mersin rahat yaşanılacak bir kent, ulaşımı 
kolay bir kent. Oradaki insanların notere gittiği zaman çok fazla beklemek gibi bir problemleri 
olmadığı için, trafik sorunu olmadığı için, park sorunu fazla olmadığı için çok tutmadı bu sistem. 
Ama ne zamanki Ankara’ya geldim -18 ay oldu -, Ankara’da bu sistem tuttu arkadaşlar. Çünkü 
Ankara’da bulunduğum Gaziosmanpaşa’da trafik derdi var, insanların Ankara’da zamanı çok 
daha kıymetli, kimse bir notere gidip 3 saat, 5 saat beklemek istemiyor veya gittiğinde yanına 
bir nüfus cüzdanı almamış da ehliyet almışsa, tabii bir vekâletname yapmak istiyorsa, tapuda 
işlem yapmak istiyorsa, geri çeviriyoruz. Bu zor bir hadise veya bir işlem yapıyoruz, 50 milyon 
lira diye tahmin ediyorsunuz cebinize koyuyorsunuz, biz 100 milyon lira istiyoruz yaptığımız 
işlemin şekli ve yasadan kaynaklanan ücret tarifesine göre. Tabii bunlar sıkıntılar yaratıyor, 
bunlar insanlarla aramızdaki empatiyi koparttı, bunlar sürtüşmelere, şikâyetlere, gerginliklere 
yol açtı. O zaman anladım ki, gerçekten böyle bir sisteme belki bundan çok daha iyi bir sisteme 
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ihtiyaç var, daha güzel bir sisteme ihtiyaç var. 

Bunu ben geliştirdim, şu anda bütün noterlikler İnternet’e girdiği için bunu buradan çok 
rahatlıkla söyleyebiliyorum, yakında, belki Haziran ayında inşallah yönetimimiz bunu karar 
olarak aldı, çevrimiçi noterlik meselesi gündemimizdedir, böylelikle biz de bu çevrimiçi yaşama, 
sanal yaşama, uzaktan işlem yapma geleneğine bir noktada katılmış olduk. Bunun çok büyük 
avantajları var, belki noterlerimizin henüz daha bilgisayar, İnternet’le olan samimiyeti benimki 
kadar çok değil, personellerinki öyle değil, ama ben zaman içerisinde tıpkı elektronik imzadaki 
atılım gibi, tıpkı elektronik evraktaki atılım gibi, bunun da tutacağına inanıyorum. 

Bu nedenle işlemi yaptırmadan önce daha sonra açıklayacağımız web sitelerine girerek, web 
server üzerinden formları doldurmak suretiyle şu gördüğünüz Mersin Noter Odası’nın web 
sitesindeki çevrimiçi noterlik işlemi diye gördüğünüz, en baştaki üçüncü sıradaki link devamlı 
dönen bir linktir. Oraya girildiğinde yavaş yavaş önünüze gelecek olan menülerden istediğinizi 
-vekâletname, taahhütname, oto satış her ne ise- seçmek suretiyle buradan istediğiniz 
vekâletnamenin türünü; avukat vekâletnamesi, gümrük, ihale her neyse bunları doldurmak 
suretiyle işlem yapacaksınız. Bu eskiden yapılmış bir tasarımdır, bu tasarım tutmadı, çok soru 
sormuşuz, biraz bıktırmışız milleti. Mesela, kimlik bilgilerine gerek kalmadı, çünkü KPS’ye 
bağladık. KPS’ye bağlandığımız için artık bir tek vatandaşlık kimlik numarasını yazmanız 
halinde, biz sizin bütün kimlik bilgilerinizi oradan çekip alıp, sisteme monte edeceğiz. Altında 
vekâletnameye süre koymakla ilgili mahallinde yapılıp istenilmesiyle ilgili, kaç adet istediğinizle 
ilgili, bir de okudum-anladım şeklinde İngilizcedeki “I agree”nin karşılığını ve altında da 
istediğiniz noterliğin mail adresleri bunun altında, üstüne gelip “işlemin hazırlanmasını istiyorum” 
tuşuna bastığınız zaman o ilgili noterliğin mail kutusuna düşecek. Onlar size “çevrimiçi cevap 
formu” diye bir formu doldurup, size geri dönüş yapacaklar. Bu şekilde noterliğe gelmeden, 
yüzde 80 noterlikteki yapılan işler bitmiş olacak.

Bu zamandan çok ciddi anlamda bir tasarruf sağlayacak. Noterle, vatandaş ve devlet arasındaki 
ilişkileri bence çok daha güzel bir hale getirecek. Sürtüşmeler, kavgalar, tatsızlıklar, şikâyetler 
azalacak, bunlarla uğraşmayacağız. Öyle zannediyorum ki bu sistem tabii ben 3-5 senedir kafa 
yordum, ama kolay değil, Türkiye’de henüz İnternet penetransyonunun yüzde 17’lerde falan 
olduğu bir ülkede öyle birden bire küt diye bir noktaya gelinmediğini biz de yaşayarak öğrenmiş 
olduk. 

“The national e-noteria registry”, buradan elektronik noterlik konusuna geçmek istiyorum, 
çevrimiçi noterliği iyi-kötü anladığınızı zannediyorum, sorularınızla buna daha açıklık 
getirebilirim. Zaman dar, çok hızlı anlatmam lazım, 3 saat burada anlatacak kadar aslında 
materyal var, ama zamanımızın dar olduğunu bildiğim için…

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL- Orhan 5 dakikada toparlayabilir 
misin?

ORHAN TURAN ( 56.Noter )- Hemen toparlıyorum. Bu slaytları özellikle gösteriyorum ki 
“electronic notarial for secure notarization” diye Amerika’daki sistemden alıntılar. Bunlar benim 
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Amerika’ya gittiğimde aldığım elektronik-noterlikle ilgili sertifika falan. 

Amerika’daki noterlik sisteminin, Türk noterlik sistemiyle uzaktan yakından alakası yok, 
hatta hiçbir alakası yok desem daha doğru. Çünkü bir kere sayısal olarak o kadar çoklar ki, noter 
kavramıyla pek de böyle telif etmek mümkün değil. Fakat Amerika farklı bir ülke, farklı bir 
dünya, apayrı bir dünya, biz de gidinceye kadar pek anlayamadığımızı oraya gidince anladık. 
Teknolojide çok ileri, fakat beni Amerikan hukuku falan ilgilendirmiyor, Amerika’daki noterlik 
süreçleri de ilgilendirmiyor, beni Amerika’da noterlikle ilgili işlemlerin yapılma süreçleri 
ilgilendiriyor. Nasıl noterlik yapıyor Amerikalı, ben o tarafıyla ilgiliyim. Yoksa ne Amerikan 
sistemini alternatif dava çözümlerinde olduğu gibi kes-kopyala-yapıştırla Türk hukuk sistemine 
monte etmek mümkün, ne Amerikan noterlik formatını alıp Türk noterine yukarıdan aşağıya 
giydirmek mümkün, bunlar mümkün değil. 

Ama bazı mümkün olan şeyler var, nedir mesela? Bizim şu anda elimde gördüğünüz bu 
NGUA projesinin bütün Amerikan noterliklerine dağıtılmış olan bir argümanı. Nedir? Üzerinde 
parmak izi alan bir bölümü var, imzayı da evrakın üzerine direkt buradan atan kalemi var, bir de 
bunun kamerası var.  Amerikan noteri anında işlemi yapacak olan kişinin parmak izini, imzasını 
ve fotoğrafını çekmek suretiyle noterlik evrakının üzerine bunların üçünü de alıyor. 

Bunlar bugün bizim uygulamamızdan daha garantili, daha iyi uygulamalar, sahteciliğin 
önüne geçmeye dönük bana göre çok daha ileri aşamalar. Biz insanların imzasını alıyoruz, 
parmak izini “okuma yazma bilmeyenlerden” alıyoruz. Oysa Amerikalı, okur-yazarından, 
profesöründen, başkanından da parmak izini alıyor, bizden çok farklı bir olay. Biz parmak izini 
basmayı sevmiyoruz, çünkü o ıstampa itiyor bizi. Seçimlerde mürekkep tırnağımızın üzerine 
sürülüyor diye kıyamet kopartıyoruz, çünkü kendimizi bir acayip hissediyoruz, gerçekten garip 
bir uygulama bu tırnak boyama uygulaması. Istampaya parmağınızı basmakta aynı bunun gibi 
insanı iten bir uygulama. Oysa burada insanı iten bir olay yok, rahatsız eden bir olay yok, elinize 
bir şey bulaşmıyor. 

Burada insan haklarıyla ilgili bazı söylemler gündeme geliyor, parmak izi alınsın mı alınmasın 
mı, insanlar fişleniyor-mişleniyor, ama Amerika’da kimsenin böyle bir derdi yok. Bana göre 
vatandaş Orhan Turan olarak benim de böyle bir derdim yok, birçoğunuzun da böyle bir derdi 
olduğunu tahmin etmiyorum, eğer illegal işlerle meşgul değilseniz, bu parmak izinin sizi ilerde 
devletin yakalamasında bir argüman olarak kullanılacağı bir şık söz konusu değilse alınabilir. 

Amerika’daki bu uygulamaların tabii ben tercümelerini yaptım, birçok araştırmalar, 
incelemeler yaptım. Bununla ilgili birçok tebliğler sundum, isteyenler Google’da e-noter veya 
noterlik yazdığı zaman elektronik noterlikle ilgili yüzlerce dokümanı bulabilirler.  

Tabii birden bire klasik noterlikten hop diye, güp diye bir günde elektronik noterliğe 
geçeceğimizi düşünmüyorum, ama ben bu salonlarda iki günden beri birçok şeyi dinledim. 
Kâğıtsız ofis ortamı, kâğıtsız ortam, yani bizim için bir felaket, çünkü noter önüne gelen kâğıdın 
üzerine mühür vuruyor, imza atıyor. Eğer kâğıtsız ortam olacaksa -ki, UYAP’ın da ana, temel 
esaslarından o, ki Sayın Müsteşarımızın 18 Aralık’ta en son yayınlamış olduğu genelgesinde 
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okudum, o da kâğıtsız ortamı öneriyor- adalet camiasının en tepesindeki kişinin de böyle bir 
yol haritası varsa, bizim hemen bu yol haritasına uygun yeni yapılanmalara, yeni süreçlere, yeni 
argümanlara ihtiyacımız var demektir. Yani biz kâğıdın olmadığı ortamda da noterlik yapmak 
zorundayız, kâğıt olmadığı zaman da damgasını vurmak zorundayız, bu tür imzaları atabilmek 
zorundayız, güvenli elektronik imzamızla işlemleri belki bir gün tasdik etmek zorundayız. 
Bunları düşünmek zorundayız, bunlar bugün olacak diye bir şey yok, bugünden yarına da olacak 
bir şey yok, ama bir hedefimizin olması lazım, bir vizyon ve misyon çalışmasına ihtiyacımız 
var. 

Biz 21. Yüzyılda bugünün klasik noterleri, nasıl noterlik yapacağız? Bu soruyu bir kere 
kendi kendimize sorup, cevabını bulmamız lazım. Aksi takdirde benim birçok konuşmamda 
söylediğim, “nalbantların uğradığı akıbete Allah korusun noterlik mesleği uğrayabilir”. Dünyada 
tasfiye süreci en sert, en radikal olan meslek grubu; nalbantlık mesleği olmuştur. Var mı nalbant? 
Yok. Niye yok? At yok at. Ulaşım aracı olarak artık at kullanılmıyor, otomobil kullanılıyor. Peki, 
ne oldu nalbantlar, yok mu oldular, hepsi birden intihar mı ettiler? Hayır, bunlar otomobilin 
çıkmasıyla beraber güzel kaportacı oldular, çünkü o atın mıhını vurmaktaki yeteneklerini, 
kaportayı düzeltmekte gösterdiler, başka bir isim altında, başka bir unvan altında yaşamlarını 
devam ettirdiler. Ben de aynı şeyi söylüyorum, netice itibariyle Noteryus’dan, Tabelyus’dan 
başlayan, kâtibi adillikten devam eden, Cumhuriyet döneminde 1972’den sonra “noter” 
unvanını alan noterler, yakında elektronik noter, hatta belki ondan sonra mobil noterliğe doğru 
geçecekler. Amerika’da mobil noterliğin binlerce örneği var. 

Amerika, Amerika, ben çok, aman da Amerikan hayranı bir tip falan da değilim. Yaşım 55, 
yetiştiğim dönemler Amerika’nın aleyhine atıp tuttuğumuz dönemlerdi fakültelerde, ama o ayrı 
bir olay, o siyasi bir olay, siyasi bir bakış açısı tabii. Ama Amerika’nın teknolojide bu alanda 
geldiği noktayı yadsımak, inkâr etmek mümkün değil, onun için ikide bir böyle Amerika’yı 
referans gösterip de örnekler veriyorum. Bunları göz ardı etmememiz lazım. 

Bilgi Üniversitesiyle bu konuda noterlik kurumunun ve hizmetlerinin e-dönüşüm stratejisiyle 
ilgili 2004 yılında bir protokol yaptık. Hayata geçti mi? Hayır, geçemedi, inşallah geçecek. 
DPT’nin bir çalışmasına ben katıldım, sağ olsun DPT’deki uzmanlar beni büyük bir sabırla 
dinlediler. Vatandaş odaklı hizmetlerde bu slaytımı yapan arkadaşım sağ olsun düzenini yanlış 
yapmış, bir PPT yapmış, PPS yapacağına, onun için kendi bana sormadan böyle şak, şak 
geçiyor, kusura bakmayın. Teknolojiden ben de o kadar anlıyorum, çok fazla anladığım yok, 
teknik adamlarım hazırlıyor bunların çoğunu. Netice itibariyle Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
olan çalışmamız, bu e-noter hizmetleri önemli, çünkü Nisan 2008’de başlayıp ki, bir şey 
kalmadı şurada 3-4 ayımız kaldı, Eylül 2009’da 18 aylık dönemde Noterler Birliği’ne “siz Türkiye 
noterliklerinin hepsinin noterlik altyapısını e-noterlik -derken tabii Amerika’daki e-noterlikten 
bahsetmiyorum- bilgisayarlaşma, İnternet, elektronik imza, elektronik evrak gönderim, çevrimiçi 
noterlik gibi tasarımlarınızı yapın, artık hayata geçirin, artık yeni bir e-Türkiye’ye yakışan, e-adalete 
yakışan, e-devlete yakışan bir yeni yapılanma kurun” dedi ve bize böyle bir talimat verdi, biz de bu 
yolda bir yılda ciddi anlamda değişim ve dönüşümü sağladık. 
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Bununla ilgili olarak o zamanlar yönetim kurulu üyesi olarak görevli katıldığım “9. Kalkınma 
Planı”nda ilk kez “Adalet Hizmetleri ve Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”na elektronik 
noterlik konusunu ilk kez yazdırdık. Yani 2007-2013 aralığında artık devletin en önemli 
vesikalarından biri olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın Dokuzuncu Kalkınma Planı çalışmalarına 
da bu konu girmiştir. Yani bu konu dün bir hayaldi, bugün artık hayal değil, bugün artık 
gerçekleşme süreci içerisinde gitmekte olan bir yolculuk bu; nereye gideceği, nerede biteceği, 
ne kadar süreceği bilinmeyen upuzun bir yolculuk. 

Anlatacak çok şeyler vardı, ama bu slaytları hiçbir zaman, hiçbir sunuşumda sunamadım, 
buradan okumayı da sevmiyorum, çünkü empati kuramıyorum salonla, ama bunu isteyenlere 
verebilirim, zaten yayınlanacaktır da büyük bir ihtimalle. O nedenle ben noterlik mesleğinin 
tarihsel sürecinde Noteryus ve Tabelyus’dan kâtibi adilliğe, kâtibi adillikten noterliğe, noterlikten 
elektronik noterliğe. Bu sunuşumu dün akşam yazdım, baktım ki elektronik imzanın yerine 
mobil imza alınca, dedim ki anlaşıldı biz elektronik noterliği konuşuncaya kadar, herhalde 
dünya mobil noterliğe doğru gidiyor diye. En sonunda da elektronik noterlikten mobil noterliğe 
yolculuk devam edecektir dedim. 

Size saygılar sunuyorum, çok uçuk kaçık bir konuyu, böyle çok çabuk, alelacele parça parça 
anlattığım içinden hepinizden özür diliyorum. Çok teşekkürler. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. MUSTAFA AKGÜL- İkinci konuşmacımız Avukat Yasin 
Beceni. Yasin genel olarak Türkiye’deki bilişim hukuku mevzuatını ya da bilişim mevzuatının 
çerçevesini çizmeye çalışacak. Buyurun. 

Av. YASİN BECENİ (İstanbul Barosu)- Sağ olun Hocam. Öncelikle herkese hoş geldiniz 
diyorum. Orhan Bey’i dinlediniz, ben bu konuşmada hem Orhan Bey’in, hem de Mustafa 
Hoca’nın yanında bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Kendileri çok fazla kendilerinden 
bahsetmediler, ama İnternet’in ve aslında bilişim hukukunun gelişiminde ikisi de Türkiye’nin 
en önde gelen insanlarıdır. Mustafa Hoca, bizim camiada “İnternet’in babası” olarak da geçer. 
Orhan Bey’in zaten konuşmalarındaki heyecanını, konuşmalarındaki bu işe tutkusunu hepiniz 
gözlemlemişsinizdir. Onlarla birlikte olmaktan da burada onur ve keyif duyduğumu sunuma 
başlamadan önce ifade etmek isterim. 

Orhan Bey üstadımız sunumu biraz geniş tutunca, ben biraz daraltmak durumunda kalacağım. 
Ama yine Orhan Bey’in dediği gibi eğer ilgili olan arkadaşlar varsa, ben sunumun tamamını 
kendilerine elektronik ortamdan iletebilirim. 

Sunumun belli bölümlerini hızlı hızlı geçmek durumunda kalacağız. “Avrupa Birliğinde 
bilişim mevzuat çalışmalarına kaynaklık eden politikalar”dan kısaca sizlere bahsedeceğim. İkinci 
bölümde “küresel bilişim mevzuatının oluşumuna kaynaklık eden çalışmalar”dan bahsedeceğim. 
Üçüncü bölümde “Türkiye’de bilişim mevzuat çalışmalarına kaynaklık eden gelişmeler nelerdir” 
onlar hakkında bilgilendireceğim ve “Türk bilişim hukuku mevzuatı”nı genel çerçeve itibariyle 
sizlere kısaca tanıtmaya gayret edeceğim. 

Malumunuz, buradaki toplantının içerisinde birçok oturumda bilişim hukuku mevzuatı 
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içerisinde bulunan birçok kaynakla ilgili özel oturumlar yapıyorlar. Dolayısıyla o özel 
oturumlarda gerektiği kadarıyla zaten kapsamlı bilgi verilecek, o yüzden ben sadece bu 
çalışmalar bizim hukuk mevzuatımızın neresinde bulunuyor, nereden geldiler, niye bunlar 
bizim mevzuatımızın içerisine girdiler, onu kısaca arz etmek isteyeceğim. 

Bilişimle ilgili mevzuatlar yapılırken, bu mevzuatların temelinde üç unsur var: Strateji, 
politika ve yöntem. Dolayısıyla dünyadaki bütün ülkelere baktığınız zaman bir bilişim hukuku 
mevzuatı kapsamı içerisine giren bir mevzuat çalışması yaratırken, bu çalışmaların mutlaka 
belli bir stratejiye öncelikle dayandığını, bu stratejinin arkasında belli bir politika tasarımının 
olduğunu ve bu politika tasarımıyla beraber belli bir yöntem içerisinde bu mevzuatların 
yaratıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla birazdan bu strateji neymiş, politikalar neymiş, yöntemler 
nasıl oluyormuş kısmına da değineceğiz. 

Avrupa Birliği’ne geldiğimiz zaman, Avrupa Birliği’nde “e-Avrupa” programı adı altında bir 
program düzenlenmiş durumda. Orhan Bey, Amerika’dan çok önemli bir şekilde bahsetti, 
Amerika Birleşik Devletleri, dünyada bilgi ekonomisi veya bilgi toplumu olarak adlandırılan 
süreçler içerisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Avrupa Birliği de, Amerika’nın 
bu elde etmiş olduğu rekabetçiliğin belli bir düzeyde yanına yaklaşabilmek için e-Avrupa 
programını dizayn etti ve bu e-Avrupa programının hedefini de; Lizbon Stratejisiyle 2010 
yılında dünyanın en dinamik ve rekabetçi bilgi ekonomisi olmak olarak belirledi. Baktığımız 
zaman, bu önemli bir stratejidir, önemli bir vizyon hedefidir. Dolayısıyla bu vizyon hedefine 
ulaşmakta kullanılacak birçok enstrüman var, bunlardan en önemlilerinden biri de hukuk. 
Tabii bununla ilgili Avrupa Birliği yine çerçeve programlarını dizayn ederek, ortaya koydu. 
Nedir bunlar? İlk önce “e-europe2002”yle başladı, daha sonra 2005’e geçti, “e-europe plus 2003” 
denilen bir program daha var ve bunlar en sonunda şu anda Avrupa Birliği’nin içinde olduğu 
“e-2010” projesini oluşturmuş durumdalar. 

e-europe 2002 projesiyle neler ortaya konuldu, hangi alanlarda Avrupa Birliği yetkinlik 
geliştirmeye çalıştı diye baktığımızda, öncelikle İnternet’i ucuzlaştırmak, çünkü insanların 
bilgi ekonomisiyle ilgili bir yetkinlik kazanabilmesi ve İnternet üzerinde birtakım işlemler 
yapabilmesi için bu kaynağın ucuz olarak insanlara sunuluyor olması gerekmekte. Dolayısıyla 
önce ucuz İnternet konusunda altyapı çalışmalarını yaptılar, daha sonra İnternet ve ağ 
sistemleriyle birbirine bağlanılan ortamların katma değeri de arttıracağını düşünerek, 
elektronik araştırma, elektronik güvenlik, elektronik eğitim, elektronik çalışma, elektronik 
erişim, elektronik ticaret, e-devlet, e-sağlık, e-içerik, e-ulaştırma üzerinde çalıştılar. Baktığınız 
zaman bu alt başlıklar içerisinde yapılan o kadar kapsamlı çalışmalar var ki, bunların hepsi 
Avrupa Birliği’nde belli bir şekilde ya bir direktifin konusu olmuş, ya bu direktifle beraber bir 
regülasyonun konusu olmuş veya bir tavsiye kararının konusu olmuş veya bir Avrupa Birliği’nin 
açıklamasının konusunu oluşturmuştur. Çünkü biz hukukçular olarak belki kanunlardan şunu 
biliriz; bir kanun yaratılır, kanun yaratıldığı zaman bu kanunun yorumunda öncelikle bu işin 
akademisyenlerinin bu konuyu bizim hukuk sistemimizin içerisinde nereye oturtturduğuna 
bakarız. Daha sonra kanunu yaratan kanun koyucunun iradesini öğrenebilmek için meclisteki 
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kanunun genel gerekçesine veya özel madde gerekçelerine bakarız. Daha sonra bu kanun 
uygulamaya girdikten sonra içtihatlar yaratılmaya başlandıktan sonra da bu kanunun, bizim 
hukuk sistemimiz içerisindeki uygulayıcılar tarafından nasıl yorumlandığını düşünürüz ve 
hukukun kaynaklarında bu şekilde bir çerçeve de oluştururuz. Ancak temel sorunlardan biri; 
ikincil mevzuatın yaratılması noktasında ve bu mevzuatların özellikle bilişimle ilgili mevzuatlar 
yaratılırken mesela elektronik imza kanunu çıktı, ama bu kanun niye çıktı diye sorduğumuzda 
çoğu hukukçunun buna cevap veremediğini görmekteyiz. Sonuçta “bir stratejinin bir parçası 
olarak mı Türkiye’de bu kanun yasalaştı, yoksa elektronik ortamda işlem yapılıyor, buna da bir 
hukuki geçerlilik lazım, Avrupa ne yapmış bakalım, elektronik imza direktifi çıkarmış”, “bizim hukuk 
sistemimizin tabii olduğu, hukuk sistemimize kaynaklık eden İsviçre’deki, Almanya’daki, Fransa’daki 
çalışmalara da bakalım, onlar da neler yapmışlar?”, “mehaz kanunları bir şekilde oluşturalım…” 
şekilde mi ortaya kondu? Dolayısıyla bunları tamamen ve rasyonel bir şekilde yorumlayabilmek 
için, hukukçular olarak bu konularda bilgi sahibi olmamız lazım. En azından bu stratejilerin 
bizim ülkemizde oluşturulan politika ve stratejilerle nasıl örtüştüğünü ortaya koyabilmemiz 
lazım ki, Türkiye’de bir çalışma yapılırken bu çalışmaların kaynaklık ettiği özellikle Avrupa 
Birliği’ndeki çalışmalarla mukayese edilebilirliğini daha net bir şekilde ortaya koyabilelim. 

E-Avrupa 2005 programında, Avrupa Birliği belli bir yetkinlik kazandıktan sonra artık altyapı 
yetmemeye başladı. Ne dediler? Artık geniş banda geçeceğiz, yani daha hızlı erişim, daha fazla 
veri transferi. Geniş bant stratejisini ortaya koydular ve bununla beraber bu geniş bant stratejisiyle 
Avrupa Birliği bu noktada çok rasyonel çalışan bir kurum. Ülkeler bu konudaki geliştirmiş 
oldukları strateji ve politikalarla nasıl hedefler ortaya koydular, birbirleriyle karşılaştıralım ve 
bunların sayısal bir şekilde analizini yapalım diye “benchmarking” çalışmalarını da başlatmış 
oldular. Dolayısıyla yine; e-devlet, e-sağlık, e-iş, e-katılım, sayısal haklar yönetimi ve güvenlik 
alanında da yapılmış olan çok önemli çalışmalar var. 

Avrupa Birliği bu aşamaları geçtikten sonra şu anda hedefi olan 2010 yılına gitmiş olduğu 
vizyonda yine alt başlıklar içerisinde birtakım hedeflere koşuyor. Bu hedeflerin bir kısmı bizim 
ülkemizde de belli mevzuatlar çerçevesinde hayata geçiriliyor. Nedir bu hedefler diye baktığınız 
zaman veya hangi konular üzerine odaklandılar; yakınsama. 

Yakınsama önemli bir konu, çünkü İnternet artık birçok medya içerisinde, birçok ağ 
sistemleri üzerinden ulaşılabilir bir kavram bizim için. Sadece telefon hattı üzerinden İnternet’e 
çıkmıyoruz, cep telefonumuz üzerinden kablosuz olarak İnternet’e çıkıyoruz, uydu üzerinden 
İnternet’e çıkıyoruz. Mesela, televizyon kablosu üzerinden yine İnternet’e çıkıyoruz, eskiden 
sadece televizyon yayını antenle televizyondan alırken, şimdi IP bazlı televizyon yayınları 
alıyoruz, bu televizyon yayınları üzerinden dijital televizyon denilen ortamda İnternet 
üzerinden işlem yapıyoruz ve bununla beraber birçok ağa bu şekilde birbirine yakınsıyoruz. 
Klasik sistemlerde biliyorsunuz radyo-televizyon mevzuatı başkadır. Bu radyo-televizyon 
mevzuatıyla beraber giren telekomünikasyon mevzuatı ayrı düzenlenmiştir. Bunun dışında 
biraz önce bahsetmiş olduğum özellikle İnternet altyapısına ilişkin sistemlere ilişkin mevzuatlar 
da ayrı düzenlenmiştir. Ama baktığınız zaman, şimdi platformların hepsi birbirini yakınsıyor ve 
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dolayısıyla bunların hepsinde de biraz önce bahsetmiş olduğum o mevzuatlara ilişkin işlemler 
yapıyor. Mesela, İnternet’ten televizyon seyrediyorsunuz. Seyrettiğiniz televizyon RTÜK 
mevzuatına tabii olacak mı olmayacak mı? İnternet’ten yayın yapacak televizyon kuruluşu, 
RTÜK’ten gidip izin alacak mı almayacak mı? RTÜK mevzuatını açın bakın, orada bununla 
ilgili herhangi bir nokta yoktur. Dolayısıyla bu sistemler birbirlerine yakınsadığı için, bunlar 
için ortak ilke ve politikalar geliştirilmesi gerekmekte ve bununla ilgili çalışmalar yapılması 
lazım. Dolayısıyla biz bir konuyu yorumlarken ve düşünürken sadece belli bir teknolojinin 
altyapısı bazında düşünmemeliyiz, çünkü o altyapı bazında düşündüğümüz teknoloji, yarın 
başka bir teknolojiyle birlikte bizim karşımıza çıkabilecek. Örneğin, GSM teknolojisi ilk başta 
sadece telefondu bizim için, sadece komünikasyondu, sadece iletişimdi, şimdi GSM teknolojisi 
bizim için müzik, şimdi GSM teknolojisi bizim için Internet, şimdi GSM teknolojisi bizim için 
televizyon. Dolayısıyla bunlar kapsamı içerisinde düşünmek lazım ve hukukta bu konulara bu 
şekilde yaklaşması lazım. 

Elektronik iletişimle ilgili düzenleyici çerçeve; radyo spektrumu, mobil televizyon, görsel-
işitsel medya hizmetleri, Avrupa Birliği’nin çok kapsamlı bir çalışması var bu konuda. Bizde 
nereleri etkileyecek derseniz? Radyo-televizyon mevzuatını etkileyecek, telekomünikasyon 
mevzuatını etkileyecek ölçekte çok kapsamlı çalışmalar. Film, içerik, online yapılabilmesi, telif 
haklarıyla ilgili, medya çoğulculuğu, medya okur-yazarlığı, tüketici koruma, kamu sektörü 
bilgileri Türkiye’de hiç olmayan bir şey. 

Avrupa Birliği’nde kamu sektöründeki bilgilerin kullanılması çok önemli bir pazar, 
dolayısıyla Türkiye’deki kamu sektörü bilgilerinin kullanılarak özel sektör tarafından katma 
değer yaratılmasıyla ilgili herhangi bir mevzuatımız yok. Sayısal ortamda bir iş yaptığınız 
zaman, sayısal ortamdaki ticaretin potansiyelini ve kapasitesini büyütüyorsunuz ve bu verileri 
de güvenilir birtakım kaynaklardan almak durumundasınız. Kamu sektörü bu noktadaki en 
güvenilir kaynaktır, mesela istatistik bilgileri açısından, GPS bilgileri açısından. Bunlar kamu 
sektörünün elinde var olan bilgiler ve bunlara özel sektör katma değerli servisler haline getirerek 
ülke ekonomisine sokuyorlar dolaşımı. Dolayısıyla bunlar nasıl kullanılacak, bunlarla ilgili usul 
ve esaslar ne olacak? Avrupa Birliği’nde bu konuda düzenlemeler var, bizde yok. 

Elektronik ödeme sistemleri; çok çeşitli ödeme sistemleri Avrupa Birliği’nde şimdi “Tek 
Avrupa Ödeme Ağı” şeklinde birleşiyor, yani “Single European Payment Area” olarak geçiyor. 
Dolayısıyla bunun elektronik fatura, elektronik arşivleme gibi birtakım sistemlere entegrasyonu 
var. Yine güvenlik stratejileri, “spam” ve “güvenli İnternet”le ilgili çok önemli çalışmalar var. 5651 
güvenli İnternet konusunda Türkiye’de önemli bir açılım getirebilmiş bir yasa. Dün Osman Bey 
ve diğer arkadaşlar bu konuda çok değerli bilgiler verdiler, detayına girmeyeceğim. 

Araştırmalara ve inovasyona yatırım; siz bilgi toplumu olmak istiyorsanız bir araştırma ve 
inovasyon yapmak zorundasınız, dolayısıyla dünyadaki rekabetçiliğinizi ancak bu şekilde 
arttırabilirsiniz. Türkiye’de de biliyorsunuz Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tartışılan 
bir tasarı vardı. Bu tasarının içerisinde -özellikle “AR-GE Kanun Tasarısı” olarak kamuoyunda 
ortaya konuldu- özel şirketlerin yapacağı AR-GE yatırımlarında nasıl devlet teşvik ve destekler 
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sağlayabilir şeklinde bir tasarı ortaya konulmaya çalışıldı. Bunun dışında bizim teşvik ve 
desteklerle ilgili önemli bir KOSGEB mekanizmamız var, TÜBİTAK’ın kurmuş olduğu 
birtakım mekanizmalar var, Avrupa Birliği hibe fonlarıyla ilgili birtakım mekanizmalar var 
ve bunların doğru bir çerçevede ulusal bir stratejinin bütünü olarak yönlendirilmesi lazım ve 
mevzuatlarının da buna göre hazırlanıyor olması lazım. Yani bir hükümetin gelip “araştırmayı 
destekleyelim, ne kadar kaynak var, 30 trilyon, hemen yatıralım” demesi şeklinde değil. Çünkü 
bunların hepsi uzun dönemli stratejilerin ürünü olması gereken konular. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı yoluyla değer yaratmaktan baktığınız zaman, e-devlet 
konusu burada çok önemli. Sayısal okur-yazarlık, sayısal kütüphaneler, sürdürülebilir kalkınma 
için öğeler.

Elektronik iletişimle ilgili düzenleyici çerçeveyi şöyle bir kapsamı için sizlere gösteriyorum. 
Kusura bakmayın birtakım slaytlar İngilizce, ama bunlar Avrupa Birliği’ndeki direktifler, yani 
genel çerçeveyi oluşturan direktifler. Türkiye’de bu müktesebatın tamamı şu anda yasalaşmış 
durumda. Sadece düzenleyici çerçeveyle ilgili daha önce meclis adalet komisyonuna geldi, 
meclisten genel kurula sevki “Elektronik Haberleşme Kanun Tasarısı” geçen dönem yasalaşamadı 
malumunuz. Elektronik Haberleşme Kanun tasarısı, Avrupa Birliği normlarına uygun bir kanun 
tasarısı, dolayısıyla bu dönemde yasalaştığı zaman bizim de Avrupa Birliği’nin bu düzenleyici 
çerçevesinin kanunsal anlamda da tamamlanmış bir hedefe ulaşmış oluyoruz. Buradaki görülen 
direktiflerin hemen hemen hepsi Türkiye’de Telekomünikasyon Kurumu tarafından ikincil 
mevzuat olarak ortaya konulmuş ve bu ikincil mevzuat olarak Telekomünikasyon Kurumu’nun 
web sitesinden erişebilirsiniz, hemen hemen hepsi Avrupa Birliğinin bu çıkarmış olduğu ilkeler 
ve çerçevelerle uyumlu düzenlemelerdir. 

Diğer küresel politikalar oluyor? Hukukun kaynaklarına baktığımız zaman hukukun 
kaynakları; kanun diyoruz, yönetmelik diyoruz, birtakım ikincil mevzuatlar diyoruz, mahkeme 
kararları diyoruz. Dolayısıyla bunların hepsine baktığınız zaman bunlar nerede oluşuyor diye bir 
soru akla geliyor. Çünkü biz hukukçuların olaya bir yönden de entelektüel birikimimizle, olayın 
bütününü görebilmek adına bakabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu politikalar şekillenirken, 
dünya üzerindeki birtakım kurumlar nezdinde şekilleniyor. Mesela, Türkiye’nin de katkıda 
bulunduğu en son 2005’te Tunus’ta düzenlenen “Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi” gibi. Burada 
birtakım küresel politikalar oluşturuluyor ve bu küresel politikalar, Türkiye’nin de dahil olarak 
içerisinde oluşturmuş olduğu birtakım mekanizmaların içerisine aktarılıyor. Dünya Bankasının 
“Bilgi Ekonomisi Forumu” yine aynı şekilde önemli bir kuruluştur. OECD, Türkiye’nin üye 
olduğu, bu konuda yapılan inovasyon, bilgi toplumu, e-devlet çalışmaları. Bunun Türkiye’de 
birtakım yansımalarını görürsünüz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kapsamında yapılan 
çok önemli çalışmalar vardır standartlaşmaya yönelik. UNESCO’nun “Gayri Maddi Kültürel 
Mirasın Korunması” hakkındaki uluslararası sözleşmesi var, imzaya açılmıştır, Türkiye imza 
koymamıştır. Onun içerisinde özellikle çok önemli olan birtakım hükümler var, bizim kültürel 
mirasımızın sayısal ortama aktarılarak korunmasına ilişkin. Çünkü Türkiye çok önemli bir 
kültürün sahibi olan bir ülke, çok önemli bir tarihi var. Dolayısıyla bu tarihin bütün dünya 
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milletleriyle paylaşılabiliyor olması bizim içinde çok önemli ve bu mirasın da korunabiliyor 
olması da önemli. Dolayısıyla bununla ilgili bir uluslararası sözleşme taslağını UNESCO ortaya 
koymuş durumda. UIPA biliyorsunuz “Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü”, bu konuda alan adı 
uyuşmazlıklarından özellikle birtakım uluslararası telif haklarının dijital ortamda korunmasıyla 
ilgili uluslararası sözleşmelerin yaratılmasına kadar çok değerli çalışmaları var. Dün bahsedildi, 
alan adı uyuşmazlıklarıyla ilgili genel politika ve çerçeve belirleyen ICANN isimli birtakım 
kuruluşlar var. 

Türkiye’de alan adıyla ilgili ODTÜ bir politika geliştiriyor. ODTÜ’nün, ICANN’in 
geliştirmiş olduğu stratejilerin dışında bir politika geliştirmesinin imkânı yok. Benim burada 
size söylemek istediğim şey şu: Dünyadaki bu stratejileri takip etmeden, Türkiye’de yapılacak 
her yasal düzenleme kadük kalır. Dolayısıyla bizim, dünya, küresel ve entegre olan bir bütün 
olduğu için öncelikle bu çalışmaların takip edilip, bu çalışmaların yorumlanarak bizim hukuk 
sistemimiz içerisine aktarılması ve bu hukuk sistemimiz içerisindeki yerinin de ona göre 
belirleniyor olması gerekmekte. 

Türkiye’deki gelişmeler nelerdir diye baktığınız zaman: Türkiye’de bu konuda en yüksek 
derecede karar verici organ aslında strateji bakımından Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu. Her 
sene 2 defa toplanması gündemde olan bir kurul, sanırım Hocam daha iyi bilir, benim yaşım o 
kadar çok müsait değil, ama 1982 yılında kurulan kurulun her sene 2 defa toplanması gerekiyor, 
işte hesabını yapın, bu zamana kadar 8 defa toplanabilmiş diyebilirim. Türkiye’de bilim ve 
teknoloji alanında ne yapılması gerektiğinin stratejisini belirleyen kurum budur. Dünyadaki 
medeni devletlerin ulusal bilim teknoloji politikaları, ulusal inovasyon sistemleri vardır, bizim 
ülkemizde maalesef ki uzun zamandır oluşturulmaya çalışılıp, oluşturulamayan sistemlerdir ve 
dolayısıyla strateji dediğim, bizim kanun yaratırken uygulamak durumunda olduğumuz ve bir 
yerlere entegre olmasını düşündüğümüz sistemler, işte bu ulusal otoriteler tarafına dayalıdır.

“e-Dönüşüm Türkiye Projesi” var, e-Avrupa Projesi’nin bir parçası, biraz önce göstermiş 
olduğum o slaytlardaki her şey Türkiye’de de uygulanmak durumunda, çünkü Türkiye Avrupa 
Birliği’ne entegre olmak isteyen bir ülke olarak bunları yerine getirmekle kendini mükellef 
kılmış durumda. Dolayısıyla bunları nasıl biz icra ediyoruz, nasıl hayata geçiriyoruz, bunlar 
nasıl müktesebat haline geliyor, nasıl meclise geliyor diye baktınız zaman, belli bir süreç 
içerisinde gelişiyor. Türkiye’de bu konuyla ilgili bir “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” kuruldu. 
Bu e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunda bu stratejilerin tartışılıp, değerlendirilip, ilgili kamu 
kurumlarına yönlendirildiği bir mekanizma var. Daha sonra bu konuya ilişkin sekretarya 
vazifesini Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı yapıyor. Türkiye’de Bilgi 
Toplumu Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu bu sekretaryayla beraber Türkiye bir strateji belgesi 
yarattı, çok önemlidir. bilgitoplumu.gov.tr adresine girer, bakarsanız, o strateji planını ve eylem 
planını indirebilirsiniz, yani devletimiz bize şunu dedi: “Ben bilgi toplumu olmak istiyorum, şu 
eylemlerle olmak istiyorum, bu strateji çerçevesinde olmak istiyorum”. Dolayısıyla baktığınız zaman 
bunların hemen hemen hepsi bir yasal düzenleme konusu olabilecek, bizim hukuk sistemimiz 
içerisinde belli bir düzenleme çerçevesi içerisine girebilecek bir durum. Bunların hepsi 
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kamu kurumları tarafından hayata geçirilecek mekanizmalar olduğu için, kanuni idare ilkesi 
gereğince kamu kurumu bu işlemleri vatandaşa yönelik olarak yapsın veya kendi iç ilişkilerinde 
bunları gerçekleştirsin, bunların illaki bir mevzuata dayanılarak yapılması lazım. Dolayısıyla 
bu mevzuatlarında doğru yaratılabilmesi çok önemli. O yüzden bu stratejinin kaynaklık ettiği 
biraz önce göstermiş olduğum politikalar çok önemli, çünkü oradaki bilgi toplumu stratejisini 
açarsanız, bu stratejilerin hepsi biraz önce sizlere slaytlarda gösterdim, Avrupa Birliği’ndeki bu 
çalışmalara dayanıyor. 

“Türkiye Bilişim Şûrası” konusunda Mustafa Hocam sürekli Türkiye’deki katılımcılıktan 
bahsetti, katılımcı demokrasiden bahsetti, Türkiye’de bu stratejiler oluşturulabilmesi için 
herkesin bu konuda farkındalığının olmasından bahsetti. Mustafa Hocamın önderliğinde 
“Türkiye Bilişim Şûrası” Türkiye’de 2 defa düzenlendi, ondan sonra artık düzenlenemiyor. 
Türkiye’de bilişimle ilgili stratejilerin oluşturulması, amacıyla katılımcı bir organizasyon 
kurmaya çalışıldı, ancak maalesef ki sürdürülebilirliği sağlanamadı. 

“Türkiye İktisat Kongresi”nde -biliyorsunuz Ulu Önder Atatürk zamanında İzmir’de düzenlenen 
İktisat Kongresi’nin- yaklaşık 3-4 sene önceydi galiba “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi” başlıklı 
bir bölüm açıldı ve Türkiye İktisat Kongresi’nde ulusal stratejisinin ne olması gerektiğini orada 
ortaya koymaya çalıştı,  “İnternet Kurulu” aynı şekilde. 

Mustafa Hocam bir şeyden bahsetti dikkatinizi çekmiştir; “yönetişim”, “koregülasyon” gibi 
birtakım kavramlardan bahsetti. “Bunları nasıl yapıyoruz?” konularını “Düzenleyici Etki Analizi” 
başlık içerisinde kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’ndan 
birtakım slaytlar koydum buraya, onlar bizim mevzuatımızı etkileyecek şeyler. Özellikle 
“İnternet güvenliği” konusu. Bireylerin bilgi iletişim teknolojisi kullanırken motivasyonunun 
arttırılması, amacıyla İnternet ortamını güvenli hale getirecek yasal düzenlemenin yapılması. 
Adalet Bakanlığı’na sorarsanız bu 5651’le kabul edilmiş olabilir diye düşüncesini ortaya 
koyabilir, ama daha kabul edilmedi, daha birçok çalışmanın yapılması lazım bununla ilgili; ama 
5651 önemli bir adımdır. 

“İş süreçlerinin elektronik ortama entegrasyonu”, bu konuda önemli bir adım. “Çevrimiçi çevre 
izinleri”, “çevrimiçi şirket işlemleri”, yani ticaret sicilinde şirket kuracaksınız, anonim şirket 
kuracaksınız, yönetim kurulu yapacaksınız, evrak göndereceksiniz, tescil ettireceksiniz, şirketle 
ilgili tüm işlemlerinizi İnternet üzerinden yapabilmenizin altyapısının oluşturulması noktasında 
devlet şu anda çalışmalara başlamış durumda. Bu neyi değiştirecek? Ticaret Sicil Tüzüğü’nü 
değiştirecek. Bu neyi değiştirecek? Türk Ticaret Kanunu’nda birtakım hükümlerin değişmesini 
gerekli kılacak, dolayısıyla baktığınız zaman bu politikalar ve stratejiler buraları etkiliyor. “Dış 
ticarette e-belge kullanımı”, “e-ticaret güvenlik altyapısı”, bu da çok önemli e-ticaret güvenlik altyapısı 
nasıl kurulacak? “Elektronik ticarette olan sorunlar”, “bankacılık” dünkü oturumda konuşuldu, 
kredi kartıyla ilgili dolandırıcılıklardan tutun da, İnternet bankacılığı dolandırıcılıklarına kadar 
neler yapılması lazım, devlet bu konuda nasıl bir adım atıyor, birazdan bu konuya ilişkin hususu 
söyleyeceğim. 
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Orhan Bey’in mimarının kendisi olduğu, alçakgönüllü olduğu için söylemez, ama Bilgi 
Toplumu Stratejisi Eylem Planı 54. maddesinde “elektronik noter hizmetleri”dir. Bu Resmi 
Gazete’de yayımlanmış devletin “ben bunu yapacağım” demiş olduğu ve 2008’de başlayıp, 18 ay 
sürmesini planladığı bir başlıktır.

“Merkezi Tüzelkişilik Bilgi Sistemi”, “Şirketler Bilgi Sistemi”, “Elektronik Fatura ve Defter 
Uygulaması konularına gelince, elektronik fatura çok önemli, Türkiye’de de şu anda çalışmaları 
başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde e-fatura.gov.tr girerseniz, orada gerekli olan çalışma 
grubuyla ilgili bilgileri alırsınız. Türkiye 2008’in ortalarında elektronik fatura konusunu hayata 
geçirecek. Elektronik fatura, şirketler için çok önemli bir kazanç getiren, çok önemli bir sistem. 
Avrupa Birliği’nde bu 2001/115 sayılı Direktifle ortaya konulmuş olan sistemin, Türkiye’ye 
yansıması. İşte burada da önemli “nasıl bir sistem hayata geçirilecek” kısmı. 

“Kamudaki sayısal bilginin paylaşımı ve tekrar kullanımına yönelik esaslar”; İşte biraz önce 
bahsetmiş olduğum konu, yani kamu kaynaklarındaki sayısal bilgi çok önemli, bunun İnternet 
ortamında dolaşıma açılması çok önemli, elektronik ticaret altyapısı için çok önemli olan bir 
kavram. Devletimiz bunu da üzerine almış, bunu yapmak için hedef koymuş durumda. 

“Sayısal Hatlar Yönetimi” (Digital Right Management) olarak geçen sisteme gelince, bununla 
ilgili altyapının oluşturulmasıyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda ortaya 
konulmuş bir eylem var. 

Bilgi Güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması. “Ulusal Bilgi Güvenliği Nasıl Olacak?”, 
“Ulusal Bilgi Güvenliğimizi Nasıl Koruyacağız?”, “Bununla ilgili altyapı nasıl oluşturulacak?” Bu da 
eylem içerisinde olan bir husus, “Ulusal Bilgi Sistemleri ve Güvenlik Programları” da yine aynı 
şekilde hayata geçirilmesi düşünülen eylemlerden birisi. 

“Elektronik Kamu Satın Alma Platformu”: Bununla ilgili Kamu İhale Kurumu çok ciddi 
çalışmalar yapıyor Dünya Bankasıyla da ortaklaşa olarak. Kamu ihaleleri özellikle Avrupa 
Birliğinde çok önemli olan bir konu. Çünkü Avrupa Birliği, yanlış hatırlamıyorsam Gayri 
Safi Milli Hâsılasının 13.4’ü kamu satın almaları yoluyla yaratılıyor. Çok büyük bir rakam ve 
bunun 2012 yılı sonuna kadar kamu satın almanın tamamının elektronik ortamda yapılması 
planlanıyor. Dolayısıyla Türkiye’de bu sistemin parçası olarak altyapı çalışmalarına başlamış 
durumda. Önemli bir özellikle katalog tasarım tarafı tamamlanmış, bundan belli bir dönem 
sonra artık Türkiye’de de elektronik satın almaların yani kamu ihalelerinin elektronik ortamda 
yapılabilmesi mümkün hale gelecek. 

Bu “düzenleyici etki analiziyle” ilgili bir süreç tasarımı anlatıyor. Düzenleyici etki analizi, 
bizim de üyesi olduğumuz OECD ülkelerinde yıllardır uygulanan bir sistem. Biz de herhangi bir 
kanun, düzenleme, mevzuat nasıl yaratılır? Belli bir yöntemi var mıdır? Tabii ki vardır. Bununla 
ilgili mevzuatlar var mıdır? Tabii ki vardır, ama bunların belli bir süreç içerisinde yönetilip, 
sayısal değerler haline getirilebilecek bir altyapımız var mıydı bu zamana kadar? Yoktu. Bunun 
diğer ülkelerle karşılaştırmasını yapabilecek bir süreç bütünlüğümüz var mıydı? Yoktu. 

Düzenleyici etki analizlerinden bir şey ortaya çıktı: Bu düzenleyici etki analizi özellikle 
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önemli miktarlarda ekonomik etki yaratan düzenlemelerin yapılmasında kamu kurumlarının 
uygulaması gereken stratejiyi ortaya koyan bir sistem. Bu sistem Hocamın da söylemiş olduğu, 
aslında katılımı, birlikte düzenlemeyi veya hiç düzenleme yapmamayı veya alternatif düzenleme 
mekanizmalarının ortaya konulmasını sağlayan bir raporun oluşturulmasına kaynaklık eden bir 
sistem. Yani bir kamu kurumu, bir konuyla ilgili bir düzenleme yapacaksa problemi önce tespit 
edecek, daha sonra bu problemin çözümüyle ilgili hedefleri ortaya koyacak. 

Hedefleri ortaya koyduktan sonra; “bunu illa bir düzenleme yaparak mı çözmeliyim?”, “bunun 
yöntemleri neler?”, “düzenleme yaparım, yönetmelik çıkarırım”, “yok yönetmelik çıkarmam, bununla 
ilgili sektörü bir araya getiririm eğitim veririm”, “düzenleme yapmamı gerektiren bir konu yok. Zaten 
bana verilmiş yetki çerçevesinde şu kanunun, şu maddesiyle ben bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum, 
dolayısıyla hiç düzenleme yapmama gerek yok”, bu etkilerin birbiriyle analizi. “Düzenleme 
yaparsam, bunun etkisi ne olacak?”, “bunun maliyeti ne olacak?”, “bunun fayda, maliyet, analizi nasıl 
ortaya konulmalı?” Bunların hepsinin yapıldıktan sonra alternatif çözüm yollarının birbiriyle 
karşılaştırılması, danışma ve katılım süreci burası çok önemli. Yani burada her türlü kamu 
kuruluşu, artı sivil toplum örgütleri, bu konuda, bu düzenlemeyle ilgili kendini paydaş hisseden 
herkesin danışma ve katılımının oluşturulduğu bir süreç. Uygulamayı izleme ve değerlendirme, 
artık en sonunda da düzenleyici etki analizi raporu, bunların hepsi çok önemli bir bilimsel 
süreç. OECD ülkelerinin uzun yıllardır uygulanıyor. 

Türkiye’de de 2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle milli güvenliği ilgilendiren kanunlar, 
artı kesin hesap dönemiyle ilişkin olan kanunlar hariç olmak üzere, Başbakanlığın hazırlamış 
olduğu tüm kanun tasarıları, kanun hükmündeki kararnameler, yönetmeliklerin ve Başbakanlığa 
bağlı olan tüm ilgili kurumların yapmış olduğu ikincil düzenlemelerde artık bu yöntemi takip 
ederek düzenlemeleri yapmaları zorunluluğu getirilmiş durumda 2 Nisan 2007’den itibaren. 
Dolayısıyla bundan sora “Bilişim Mevzuatı” olarak adlandırdığımız hemen hemen tüm mevzuat, 
çünkü bu kapsam içerisine giriyor, bu düzenleyici etki analizinin tasarımında onu soracak. 
İçimizde belki sivil toplum örgütlerini temsilen gelen avukatlar vardır, kamu kurumlarını 
temsilen gelen arkadaşlarımız vardır, dolayısıyla bunlar hem mevzuatlar hazırlanırken, hem de 
bu mevzuatlara görüş bildirirken düzenleyici etki analizi kapsamı içerisinde görüş bildirmenin 
gerekliliği de burada ortaya çıkmaktadır, dolayısıyla bunu da bilmemiz lazım. 

“Bilişim Hukuku Mevzuatı Türkiye’de Nedir?” diye ayrıntısına girmeyeceğim. Dediğim gibi 
ilgili toplantılarda çok detaylı olarak konuşuluyor, dolayısıyla o arkadaşlarım çok nitelikli 
bilgiler sizlere verecekler. Ben sadece genel kapsamıyla ilgili Türkiye’de Türk Bilişim Hukuku 
Mevzuatını Neler Oluşturuyor bu kapsamda?  

“Resmi Yazışmalarda Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelik özellikle 
de kamu kurumları arasında yapılacak yazışmalarda, hangi usul ve esasların uygulanacağını 
ortaya koyan bir yönetmelik. Bu yönetmeliğin bir kısmı “kamu kurumlarında elektronik 
ortamdan nasıl yazışmalar yapılır, yani elektronik yazışma nasıl yapılacak, kamu kurumları 
bunları birbirine nasıl gönderecek?” gibi konuları düzenleyen hükümler var. Çok önemli 
hükümlerdir, ama bunların nasıl uygulanacağı konusunda birtakım tereddütler var. Dolayısıyla 
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bizim hukukumuza kaynaklık eden önemli kaynaklardan birisi bu. 

İkincisi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da “mesafeli sözleşmeler” 9/a maddesi, 
özellikle elektronik ticarette “işten tüketici elektronik ticaret” olarak tabir ettiğimiz elektronik 
ticaretin önemli bir unsurudur. Bu mesafeli sözleşmeler Avrupa Birliğindeki şeyle beraber 
uyumlu olarak düzenlenmiştir, yalnız daha sonra 2007 yılında yapılan yönetmelik değişikliğinde 
birtakım hatalar yapılmıştır. Özellikle şu anda elektronik ticaret şirketleri bunu çok yoğun bir 
şekilde yaşıyorlar. Avrupa Birliği direktifinde geçen “tüketiciyi bilgilendirme” yükümlülüğünün 
bir uzantısı olan, sizin elektronik ortamda satın almış olduğunuz malın özellikleri, nitelikleriyle 
ilgili bir bildirimin yapılması lazım. Bunu elektronik ticaret şirketleri kolaylaştırmak için belli 
bir medya vasıtasıyla yapılmasını zorunlu kıldılar. Bu konu elektronik ticaret şirketlerinin 
işini daha da zorlaştırdı. Aslında Avrupa Birliği direktifine baktığınız zaman, 20. paragrafında 
bu konuya ilişkin; bunun kişinin kendi bilgisayarı da olabileceğini bahsediyor. Şimdi bütün 
elektronik ticaret şirketleri, siz elektronik bir siteden herhangi bir mal aldığınız zaman size 
CD içerisinde veya yazılı olarak bunu teslim etmek zorunda kalacak. Her teslim ettiği mal ayrı 
olacağından dolayı, her teslimatta ayrı mala ilişkin, ayrı bir CD yazması gerekecek o şirketin, 
dolayısıyla bu şirketleri çok daha zor bir duruma getirdi, oysaki elektronik ortamda da bu işin 
bildirimi yapılabilirdi. 

5846 sayılı Yasa, malumunuz “Fikir ve Sanat Eserleri” Kanununda ek madde 4 var. Ek 
madde 4’ün düzenlediği kapsam özellikle İnternet üzerinde yaratılan bu telif haklarıyla ilgili 
mekanizmanın nasıl işlediğini, savcılık tarafından nasıl bu konulara müdahale edilebileceği 
konusu ortaya konulmuş durumda. 

Bilgisayar yazılımları 38. madde, bunların hepsi Avrupa Birliği’ndeki ve Wiper 
sözleşmelerindeki müktesebatla uyumlu olan düzenlemelerdir Türkiye’de.  “Entegre, devre, 
topografyanın korunması” hakkındaki kanun vardır.  “Mesafeli sözleşmelerle” ilgili biraz önce 
bahsetmiş olduğum sistemle ilgili yönetmeliklerimiz vardır. Bu çok önemli; “bankalarda 
bilgi sistemlerinin yönetiminde esas alınacak ilkelere ilişkin tebliğ”, 1 Ocak 2008’den itibaren 
yürürlüğe girmiştir. Dünkü oturumda bilmiyorum bahsi geçti mi, ama bundan sonra İnternet 
bankacılığında herhangi bir dolandırıcılıkla karşılaşıldığı zaman “bankalar ne yapmalı, neresinden 
sorumlu olmalı, nedir bankaların sorumluluğu?” dediğiniz zaman ilk bakmanız gereken kaynak 
burası olacak. Çünkü bundan sonra bankaların İnternet bankacılığında hangi önlemleri alması 
gerektiği, bu İnternet bankacılığına ilişkin nasıl bir sistem kurması gerektiği, müşteri tarafından 
ne yapması gerektiği, özellikle en fazla karşılaşılan sorunlardan birisi budur. Dolayısıyla bu tebliğ 
ile bu düzenlenmiştir. Bankalar iki sene içerisinde sistemini bu tebliğdeki hükümler içerisinde 
düzenlemeye gayret edeceklerdir. 

Türk Ceza Kanunu “bilişim suçları” bölümü malum. Bu da yine Avrupa Birliği ve özellikle 
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Konvansiyonu’ndaki maddi ceza hukuku hükümleriyle uyumlu 
bir bilişim hukuku mevzuatımız var. 

5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınlar ve Bu Ortamda İşlenen Bazı Suçlarla 
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Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun çok eleştirdiğim bir kanun, ama detayına burada 
dediğim gibi girmeyeceğim, belki sorularınız olursa dönerim. Ama sonuç olarak bu da önemli 
bir kanundur. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve özellikle birtakım suçlara 
ilişkin güvenlik tedbirlerinin alınması bakımından çok anlamlı bir kanundur. Bu konuyla ilgili 
detayı Komünikasyon İletişim Başkanlığı görevlendirmiş ve çok değerli çalışmalar yapmıştır 
bu zamana kadar. 

5071 sayılı  Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat yine aynı şekilde. Şunu gururla 
söylemek lazım ki, Türkiye’nin elektronik imza mevzuatı Avrupa Birliği’nin bile ötesinde olan 
bir mevzuat, gerçekten çok iyi bir mevzuat. Tamamen şu anda Avrupa Birliği’nde, Avrupa 
Birliği’nin iki standartlar kuruluşuna dayanarak çıkartılmış bir mevzuat, “CEN” ve “ETSI”nin 
standartları burada ortaya konulmuş durumda. Komünikasyon Kurumu da bu konuda çok 
önemli çalışmalar izliyor. 

Biraz önce size büyük ekranda bir tablo gösterdim; “telekomünikasyon mevzuatı”. 
Telekomünikasyon mevzuatı açısından şu anda Avrupa Birliği’nin “Çerçeve Regülasyonu” diye 
tabir ettiğimiz “Frameway Crugulasgen”da belirtilen tüm kapsamı içeren bir telekomünikasyon 
mevzuatı altyapısına sahibiz. 

Türk Ticaret Kanunu tasarısında çok önemli hükümler var, sadece başlık başlık söyleyeceğim, 
bunlar çok önemli. Tacirler arasında Türk Ticaret Kanunu tasarısı çok önemli hükümler getiriyor. 
Bunlar; tacirler arasında ihtar ve ihbarların artık elektronik imzalı olarak yapılabilmesine 
imkân sağlıyor. Elektronik ticari defterleri ortaya koyuyor, elektronik gönderme ve saklama 
sözleşmeleri Türk Ticaret Kanunu tasarısında düzenleniyor. Elektronik fatura ve elektronik 
konşimentoya artık izin veriliyor, elektronik arşivleme, elektronik sigorta poliçesine artık Türk 
Ticaret Kanunu tasarısıyla yapabilir bir hale geliyoruz. Elektronik taşıma senedi, elektronik 
genel kurul, elektronik yönetim kurulu, yine Türk Ticaret Kanunu tasarısıyla yapılabilecek 
ticari işlemler olarak sayılıyor. Her ticari şirkete web sitesi zorunluluğu, deniz ticaret 
hukukunda taşıyan ve taşıtan arasındaki beyanların elektronik ortamlardan yapılabilmesi, artı 
halka açık anonim şirketlerde genel kurulun elektronik ortamda yapılmak zorunluluğu gibi 
birtakım hükümlerin getirilmesi ve bu konuyla ilgili çalışmaların olgunluk düzeyine getirilmesi 
tamamlanmış durumda. 

Hepinize sabrınız için çok teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL- Bir küçük düzeltme; elektronik imza 
kanunu numarası 50/70. Noter öyle söylüyor. 56/51’e ilişkin sadece şunu söyleyeyim: Onu 
İnternet güvenliğini sağlıyor şeklinde değerlendirmek çok yanlış olur. O konu üzerinde Türkiye 
uzun yıllar durmadı, sonra da ben onu hâlâ sansür kanunu olarak belirliyorum, çok yanlış bir 
yaklaşım ve felsefeyle gitti. Bilgi Toplumu Dairesini 5 kişiyle kuran ülke, 56/51’le gelen kanunu 
90 kişiyle başlattı, bu çok ciddi bir çelişki. Neye odaklandığımız konusundaki yanlışı ortaya 
koyuyor. Pozitif kısımlara odaklanmaktan marjinal formüllere odaklanmayı tercih ediyoruz. 
Tabii ki söz konusu sorunların üzerinde durmak lazım, bütün dünyanın sorunları bunlar. Uzun 
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yıllar çok göz ardı ettik ve şu anda da sadece yasaklamayla çözemeye çalışıyoruz, yasaklamayla 
bu işi çözemeyiz, yasaklamaya karşı değilim, ama yapılması gereken işin bütününe bakıp daha 
eğitim boyutu ve saire ile uğraşmak gerekir ve daha önemlisi Internetin pozitif yönlerine 
odaklanmak çok daha önemli marjinal faydalarına odaklanmaktan. 

Şimdi bir 15 dakikamız hatta biraz daha az zamanımız var, belki 15 dakika olur. Sizlerden 
soru ve yorum almaya çalışalım. 

SEYİDİ KAYMAZ (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı)- Önce verdiğiniz değerli bilgiler için 
teşekkür ediyorum. İnternet ortamında işlem yapmamız, elektronik ortama alışmamız için bu 
ortama güven duymamız gerekiyor. Elektronik ortamda yaptığımız işlemlerin güvenli olduğuna, 
özellikle elektronik ortamda gerek GSM telefonlarla, gerek İnternet üzerinde yaptığımız 
iletişimin güvenli olduğuna ve mahrem kaldığına gerek mevzuat açısından bakarsak, gerekse 
teknik açıdan bakarsak güvenebilir miyiz; bu bir. 

İkincisi, dünyada Amerika’nın başını çektiği “echelon sistemi” diye bir sistem var. Dünya 
üzerindeki elektronik iletişimi takip ettiği söyleniyor. Bunu da göz önünde bulundurarak bu 
soruya cevap verilmesini istiyorum. Avrupa Birliği benim görebildiğim kadarıyla buna ilişkin 
bir doküman yayınladı ve önlem almaya çalıştı, ülkemizde buna yönelik bir çalışma var mıdır, 
gerek mevzuat, gerekse bilgi güvenliği açısından bir tedbir alınmış mıdır? 

Üçüncüsü, telefon dinlemeyle ilgili arama motorlarına girdiğinizde karşınıza telefon 
dinlemeye imkân veren bir sürü aletin satıldığı site görürsünüz. Oysa dünyada bu aletlerin 
satılması ve bulundurulması yasaktır. Mesela, Amerika’da bu iletişimin denetimiyle ilgili 
hükümlere baktığınızda, onun arkasındaki maddelerde bu aletlerin bulundurulmasının ve 
satışının yasak olduğu belirtilir. Mevzuatımızda bu yönde bir hüküm bulunmaması bir eksiklik 
değil midir? Bu sorulara yanıt verirseniz sevinirim, teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. MUSTAFA AKGÜL- Önce İnternet güvenliği değil, 
kullananlar için güvenli olması gerekir noktasında bir şey söyleyeyim: Dünya çok ciddi bir 
değişimin içinde ve bütün bu bazı sorunları hep beraber öğreniyoruz. Şu kıyaslamayı yapalım; 
otomobiller ilk çıktı ortada hiçbir kural yoktu, bir dönem sonra kurallar geldi. İnternetin en 
başında, bu işin en başında biz istediğimiz gibi bütün kuralları koyalım, ona göre yaşayalım 
bir tercihimiz değil. Hayat akıyor, bu bir tercih meselesi değil nasıl telefonu, elektrik kullanıp, 
kullanmamayı sorgulamıyorsak, İnterneti de kullanacağız. 

Bunu nasıl iyi kullanırız ayrı bir mesele. O konuda Türkiye örgütlü ciddi bir şey yapmadı 
şimdiye kadar. Dedim ya Bilgi Toplumu Dairesini kaç yıl sonra kurduk, 5 kişiyle başlattık. Şimdi 
çocuk pornosunu abartarak ona karşı 90 kişilik bir birim kurmaya çalışıyoruz; o ayrı bir boyut, 
ama neye odaklandığımız konusundaki yanlışını gösteriyor. İnternet’in temsil ettiği değişime 
karşı Türkiye’yi yeniden yapılandırma hedefine yönelik ciddi bir çabanın içine bütün toplum 
olarak girmek zorundayız. Bu sadece kamu görevi değil, kamunun yanında özel sektörün, 
tek tek vatandaşların, sivil toplumun, üniversitenin görevi. Bu değişimi beraberce, katılımcı 
bir şekilde yapıp, hatalardan ders alarak düzelteceğiz. Ciddi bir eksiklik Türkiye’de privacy 
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kararlarının olmayışı, birtakım yasalarda eksiklerimiz var, telefon dinleme cihazlarının satılması 
onun bir örneği. Onun dışında başka şeyler var, kamu hizmet vermeye kalktığı zaman  birtakım 
yasalardan engel çıkıyor, e-devlet kapasın da falan çeşitli şeyler çıkıyor. Bunlar için daha 
sistematik bir çalışma yapısı kuramadık, arada böyle birtakım kanun çıkararak bu işi yürüttük. 

5651’in belki en kötü tarafı, içeriğinin ötesinde süreci. Gökten zembille indi, Adalet 
Bakanlığı kenara bırakıldı, Ulaştırma Bakanlığı durumdan vazife çıkardı ve bütün sivil 
toplumun bağırmalarına rağmen o kanun çıktı. Bu süreçte kanun çıkmadı, içeriğinin eğriliği, 
doğruluğu, yanlışlığı ayrı hikâye. Bunu öğrenemedikse, İnternet’i öğrenemedik demektir zaten. 
Yanlış yöntemle doğru şey yapman mümkün değil zaten, sorun orada. Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından birisi yöntem, yöntem üzerine hiç kafa yormuyoruz. Bunu öğretim üyeleri de 
yapmıyor, bürokratlar da yapmıyor, işadamı da yapmıyor, ciddi bir yöntem konusunda kafayı 
yormak, bu işi nasıl daha iyi yaparız, nasıl yapalım sorusunu sorma alışkanlığımız yok, bunu 
nasıl aşarız bilemiyorum, ama çok ciddi bir sorun. 

Kısaca cevap vermiş olayım ben, başka sorulara geçelim. Buyurun. 

Av. YASİN BECENİ- Sayın Savcımın sorusuna ben müsaadenizle bir-iki hususu ekleyeyim. 
İnternet’in teknik olarak güvenliliği kısmı asıl…

SALONDAN- Cumhuriyetinin diktatörlüğü olan sosyalist liderinin yıkılmasıyla Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması sıradan bir olay değildir. Milletlerin imtiyazlı 
varsıl zümreleri arasında birlik sağlayarak küreselleşme adıyla alternatifsiz kurdukları ekonomi 
yönetimine öncülüğü yapan ulusların halklarıyla birlikte bütün toplumlar karşı gelirken, 
imtiyazların dışında benimseyen yoktur. Bu olay…

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL- Lütfen sorunuz varsa sorunuzu 
sorun, adınızı söyleyin. 

SALONDAN- İmtiyazlı varsıl zümrenin de yıkılacağını müjdelemektedir. Ne var ki 
milletlerde yasa gücünü kullananlar imtiyazlılar olduğu için, bu yönetimin aleyhinde olan 
hiçbir fikir duyurulmamaktadır. 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL- Buyurun, sorunuzu bekliyoruz. 

SALONDAN- Şimdi hiçbir fikir duyurulmazken, dünya üzerinde bir tekel kurulmuşken, bu 
küreselleşmenin tekeri delinmezken, tüketici hakları elinden gasp edilmişken, hangi haklardan 
bahsediyorsunuz, hangi hukuktan bahsediyorsunuz burada? Teşekkür ediyorum, bunu anlatır 
mısınız? Beceni’ye soruyorum. 

OTURUM BAŞKANI Doç. Dr. MUSTAFA AKGÜL- Teşekkür ederim. Ben sadece şunu 
söyleyeyim: Bu dediklerinize karşı düşünen insanlar var ve bunlar İnternet’i çok etkin olarak 
kullanıyorlar, İnternet’ten yararlanarak onlarla iletişime geçmenizi öneririm. 

Av. YASİN BECENİ- Ben Sayın Savcımın sorusuna bir-iki husus ekleyeyim müsaadenizle. 
İnternet’in güvenilirliği aslında baktığınız zaman birtakım teknolojilerle çok net olarak 
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sağlanabilecek bir durum. Önemli olan İnternet’i hangi kurumun, hangi teknolojilerle 
kullandığıyla bağlantılı bir durum. Misal, Yargıtay’ın İnternet’i nasıl kullandığı, Adalet 
Bakanlığı’nın İnternet’i nasıl kullandığı, dolayısıyla kurumsal bilgi güvenliği politikalarına 
geliyoruz burada da. Şu anda Türkiye’de Türk Standartlar Enstitüsü’nün 27001 isimli bir 
standardı var, bu standart “bilgi sistemleri güvenliğine yönelik” olan bir standart. Dolayısıyla bir 
bilgi sistemi nasıl kurulur, nasıl yönetilir, ilgili güvenliği nasıl sağlanır, bununla ilgili ortaya 
konulmuş olan bir standart. 

Biraz önce slaytlarda gösterdiğim TÜBİTAK’ın önderliğini yapmış olduğu çalışmada, özellikle 
kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye’deki bilgi güvenliği bilincini yerleştirerek özellikle 
kurumsal düzeydeki İnternet’in kullanımıyla ilgili yeterli güvenlik düzeyinin sağlanabilmesine 
ilişkin altyapı çalışmalarını başlatmak. Teknik olarak İnternet’te her türlü güvenliği alabilir, 
teknik olarak kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Onunla ilgili sistemleri kurmak sizin kurumsal 
olarak elinizde olan bir husus, ancak bunun dünyada bu sistemleri şu şekilde kuracaksınız, 
tüketiciler İnternet’i bu şekilde kullanacaklar, böyle yapacaklar şekilde bir zorunluluk getirilmiş 
değil. Kurumsal bazda getiriyorlar. Bu da nedir? Ticari şirketlerin, halka açık anonim şirketlerin 
olsun, kamu kurumlarının olsun belli özellikli düzeyde işlem yapan kurumların, özellikle İnternet 
politikalarını ve bilgi güvenli politikalarının belli standartlar çerçevesinde oluşturulabilmesi 
ortaya konuluyor ve o konular ona göre oluşturuyorlar, yeterli bilgi ve güvenlik düzeyini 
sağlıyorlar. Artı size yönelinen iletişimle ilgili Elektronik İmza Kanunumuz var, bu kanunla 
beraber mesela -atıyorum- herhangi bir kuruma, ben şahsım olarak bir iletişimde bulunacağım 
zaman bunu elektronik imza vasıtasıyla yaparsam, bu da önemli bir bilgi güvenliği düzeyi 
sağlıyor. 

Echelon sistemiyle ilgili Türkiye’nin yapmış olduğu herhangi bir çalışmadan bu zamana 
kadar benim de malumatım yok. Zaten bu konu,biz de echelon sistemini kurduk diye ülkelerin 
çok net olarak deklare ettikleri bir şey değil biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemle ilgili de çok 
net olarak Türkiye’de yapılabilmiş bir husus yok diye biliyorum ben. Sadece Avrupa Birliği 
Komisyonu artık bu konuyla ilgili dediğiniz gibi bir rapor yayınladı, biz bunu biliyoruz, ama 
ondan sonra bu işin gerisi gelmedi. 

Telefon dinlemeler konusu da gerçekten önemli bir şeydir. Suçun oluşmasıyla ilgili bu takım 
teknik araçlara el konulabilmesine ilişkin düzenleme Siber Suçlar Konvansiyonu içerisinde 
var. Türkiye, biliyorsunuz benim şu en son zamana kadar baktığım kadarıyla taraf olmadı bu 
anlaşmaya, ancak Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biriyiz, dolayısıyla Avrupa Konseyi 
nezdindeki bu anlaşma ve uluslararası anlaşmayı Türkiye de imza atacaktır yakın zamanda diye 
düşünüyorum. O anlaşmanın iç hukuku uyarladığı dışı kısmında sizin dediğiniz hükümlerin de 
Türk hukukunda geçmesi gündemdedir kısa dönem içerisinde. 

ORHAN TURAN (56.Noter)- Önceki yıllarda her yıl yapılan Hannover CeBit Fuarına üç 
sefer katıldığımda, orada bazı Alman yetkililerinin verdiği bilgilere göre echelon sisteminden 
en büyük darbeyi yiyen Almanya. Milli Savunması ve Genelkurmayının çok önemli sırlarını 
bu echelon denilen sistemle Amerika Microsoft’un programlarıyla arka kapılardan götürmüş, 
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Amerika’da Seattle’de bir bilgisayara yüklemiş. Belli ki Almanya bunu tespit ettiği zaman resmi 
kurumlarının hemen hemen hepsinde Almanya’da Microsoft ürünlerine bir tedbir getirmiş. 
Açık kaynak kodlu yazılımları ve Linux’u tercih etmiş, hatta biz dikkat ettik, her biri bir kapalı 
spor salonu büyüklüğündeki 25 standtlar varken, Alman yetkilileri Microsoft’a orta yerde bir 
yerde naylon dediğimiz geçici barakamsı bir çadır vermek suretiyle de bu konudaki tepkisini de 
o zaman açıkça dile getirmişti. 

Böyle bir tehlike vardır, bende de var echelonla ilgili bir kitap okuyorum, okudukça 
panikliyorum, okudukça hakikaten endişe sahibi oluyorum ve bununla ilgili de kesinlikle 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin TÜBİTAK vasıtasıyla, TÜBİTAK UEAK vasıtasıyla, Türkiye’de 
kriptolojiyle ilgilenen kurumlar vasıtasıyla belli projelerle, belli önlemleri alması lazım. Tıpkı 
silah sanayinde bazı başımıza gelen uçak verilip, programının verilmediği, helikopter verilip 
ateşleme sistemlerinin verilmediği gibi olaylara devletimiz nasıl önlem almışsa ASELSAN ve 
buna benzer kurumlar, bana göre bilgi güvenliği anlamında önlem alınmalıdır. Sayın Savcıma 
aynen katılıyorum, çok tehlikeli bir olaydır, hele hele yargının kararları, benim bilmem neyim, 
böyle birilerinin eline geçerse herhalde skandal olur, hiç hoş olmaz, katılıyorum. Teşekkür 
ediyorum. 

OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. MUSTAFA AKGÜL- Son soru ya da yorum?

CENGİZ TANRIKULU (Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Tetkik Hâkimi)- Bilgi güvenliği 
konusu gerçekten çok önemli, biraz önce avukat bey de gösterdi, strateji belgesinin eylemlerinden 
biri bilgi güvenliği konusunda yasal mevzuatın hazırlanması. Ama maalesef bu konuda bir 
gelişme olmadı, bir tasarı var, ama o tasarı çok eleştiriliyor özgürlükler açısından. Ama bir bilgi 
güvenliği yasası acilen ihtiyaç, onu bir köşeye koyalım. 

İkincisi, bu echelon tipi yapılanmalar için özellikle Orhan Bey de söyledi, olabildiğince 
yerel yazılımlara geçmemiz gerekiyor, onun farkındayız. Örneğin, Adalet Bakanlığı bu konuda 
Pardus’u işletim sistemi olarak kullanmak için TÜBİTAK’la görüşmelere devam ediyor. 
Örneğin, Microsoft-Word şu anda çok yoğun tepki almamıza rağmen kendi editörümüzü 
yazdık, UYAP Editör, Word yerine onu kullandırmaya çalışıyoruz. Tabii Mercedes’in yanında 
biraz Serçe gibi kaldığı için kullanıcılardan çok fazla tepki alıyoruz, ama ona rağmen Adalet 
Bakanlığı ısrarla editörü geliştirmeye devam ediyor ve bu tür yazılımları arttıracak. 

Bir üçüncü konu; bu güvenlik konusu gerçekten çok önemli, biraz önce avukat beyin de 
bahsettiği 27001 konusundaki o stratejideki kamu kurumlarına bu uygulanır şeklindeki 
strateji ilk olarak Adalet Bakanlığı şu anda uygulanıyor. 27001 prosedürleri, şu anda Adalet 
Bakanlığı’nda kullanılmaya başlandı, ama yeterli mi? Değil. 

Bir konu daha, Adalet Bakanlığı bütün kamu kurumları içerisinde bilgi güvenliği konusunda 
ayrı bir şubesi olan tek birim. Konunun farkındayız, ama hiçbir zaman yüzde yüz güvenlik 
olmadığını da söylemek lazım. 

Teşekkürler. 
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OTURUM BAŞKANI Doç.Dr. MUSTAFA AKGÜL- Teşekkür ederim. Sadece şu Mercedes 
benzetmesi konusunda bir şey söyleyeyim. Bu bir algılama meselesi, kurumların kendi ihtiyaçları 
için belli yazılımları istemesi, onu sıralaması daha anlamlı. Zaten UYAP içinde kullanmaktan 
bahsediyorsak, onun zaten full power’da olmasından kaçınmak gerekir, daha etkin çalışmak ve 
güvenli olması için. Ötekinde kurumlar kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebilirler, açık kaynak 
alternatifleri çok fazla var ortalıkta, onları uyarlayabiliriz, gayet kolayca, bu bir bilinç meselesi. 

Baka bir soru ya da yorum yoksa herkese çok çok teşekkür ederim, süremizi aştık. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Bilişim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Avukat Çağatay Cengiz’i sahneye davet ediyorum. 
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BİLİŞİM ve HUKUK

İKİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“BİLİŞİM HUKUKUNDA DELİLLERİN TOPLANMASI”

Oturum Başkanı: Dr. LEYLA KESER BERBER (Bilgi Üniversitesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  10 Ocak 2008)

 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER- Bu oturumda üç tane konuşmacımız 
var. Konu beni çok ilgilendirdiği için belki biraz ben de müdahil olacağım. Sunum sırası da  
konukları saydığım sırayla olacak: Ankara Cumhuriyet Savcısı Sayın Özgür Kamışlık, Bilişim 
Uzmanı Murat Lostar ve Dijital Deliller Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Stephen Mason.

Ben konuşmacılara 20 dakika süre vereceğim sunumlarını yapmaları için, daha sonraki kalan 
zamanda da sizden gelecek sorulara göre tartışmaları yapacağız ve ondan sonra da oturumu 
bitireceğiz. 

Ben önce Sayın Özgür Kamışlık Bey’e söz vermek istiyorum. 

ÖZGÜR KAMIŞLIK (Ankara Cumhuriyet Savcısı) - Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 

Bugün sizlere “Bilişim Suçlarından Suç Yeri”nden bahsetmek istiyorum. Bilişim suçları 
farklı yönleriyle ele alınıp, derinlemesine araştırılıp, incelendiği halde “suç yeri” kavramı pek 
incelenmemiştir. Halbuki suç yeri kavramı, uygulamada soruşturma ve kovuşturma aşamalarında 
en çok sorun teşkil eden, tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamamış bir kavramdır. Bu 
nedenle bilişim suçu soruşturma dosyaları, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları 
arasında, kovuşturma aşamasında da mahkemeler arasında gidip gelmektedir. Bu durum 
soruşturmalardan sonuç alınamamasına ve soruşturmaların uzamasına neden olmaktadır. Bir 
somut örnek verecek olursam, yaklaşık iki yıldır yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılıkları 
arasında gidip gelen onlarca, hatta yüzlerce dosyadan bahsedebiliriz. Bugün sizlerin bu konuya 
dikkatinizi çekerek, uygulamadaki somut örneklerle sorunu ortaya koyup, çözüm önerilerinden 
bahsedeceğim. 

Bilişim hukuku alanındaki gelişmelerin çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermesi, 
çözümlenmesi gereken birçok sorunu da beraberinde getirmekte, sorunlara kalıcı bir çözüm 
bulunması büyük güçlük yaratmaktadır. İnternet’in çok yaygın olarak kullanıldığı çağımızda 
bilişim suçları, ülkelerin kamu düzenini ciddi boyut da tehdit eder hale gelmiştir. Bilişim 
suçlarıyla devletin mücadele edebilmesi için teknolojik olarak faillerin bir adım önünde olması 
gerekir, bu alanda daha esnek genel düzenlemeler yapılmalıdır. 

Teknoloji alanındaki hızlı değişim ve gelişim bu zamana kadar bilinmeyen boyutta yeni 
durumlar ortaya çıkarmış olup, bunun sonucu olarak ortaya çıkan bilişim suçu aynı zamanda 
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fiil ve fail tipolojisini temelden değiştirmiştir. Klasik suç tanımında fiil ve faili coğrafi alanda 
sınırlandırıyordu, günümüzde muazzam teknik gelişmeler, bilişim suçu faillerine yeni imkânlar 
sağlamaktadır. Artık bilişim suçu failleri bireysel eylem alanında Internet üzerinden bilgisayar 
faresine tıklamasıyla tüm dünyayı bir anda suç yeri haline getirebilmektedir. İnternet, faillerin 
suç işleme kapasitelerini ve tehlikelilik derecesini artıran bir suç aletine dönüştürülmektedir. 
İnternet’in suç aleti olarak rol almadığı suç alanı artık kalmadı diyebiliriz. 

Bilişim suçları, zaman, mekân ve mesafe kavramlarının anlamını yitirdiği suçlardır. İnternet 
üzerinden gerçekleşen bir iletişimde artık coğrafi sınırların anlamı kalmamıştır. Sınır aşan 
ihlaller bu suçların en belirgin özelliğini oluşturmaktadır. Klasik suçlarda olduğu gibi fail ile 
mağdur göz göze gelmesi söz konusu değildir. Bilişim suçlarının sınır tanımazlığı karşısında, milli 
hukuk yetersiz kalmakta, mücadele artık bir ülkenin tek başına çözebileceği bir son olmaktan 
çıkmış olup, uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki kısa süre içerisinde 
de bu konularda uluslararası düzeyde hukuki bir standart getirilmesi zor görünmektedir. 
Her devletin kendi milli hukukunu ve mahkemelerini yetkili kabul etmesi durumu daha da 
güçleştirmektedir. Devletler, kendi ulusal yetkilerinden vazgeçmediği sürece, sınır aşan bilişim 
suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele mümkün değildir. 

Bilişim suçlarında failin bir anda binlerce mağdura karşı, onlarca ülkede aynı anda suç 
işleyebilmesi, bazı hallerde mağdurların kendilerine karşı suç işlendiğinden haberinin olmaması, 
çoğu zaman mağdurların bilinmemesi, bilişim suçlarıyla mücadelenin ne kadar zor olduğu 
gerçeğini bir kez daha göstermektedir. Günümüzde bilişim suçlarındaki hızlı artışa Almanya’dan 
bir örnek vermek istiyorum. Almanya’da 2006 yılında 165 bin bilişim suçu işlenmiş olup, suç 
oranı bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artmıştır. Aynı dönemde ekonomik nitelikteki 
bilişim suçu 3 kat artmıştır. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki suçlar konusunda genelde maddi ceza hukuku alanında 
daha yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Halbuki bu alanda çalışmaların ceza muhakemeleri 
alanında yoğunlaştırılması gerekmektedir. Sürekli olarak kendini yenileyen, her gün yeni 
suç tipleri ve değişik işleniş şekillerini ortaya çıkaran bu alanda ceza usul yasalarında yer 
alan; yetki, arama, el koyma, iletişimin denetlenmesi hükümleri doğru olarak bilişim ve 
iletişim teknolojileriyle ilgili suçların soruşturulmasında yetersiz kalmakta, hukuki boşluklar 
oluşturmaktadır. Ceza muhakemeleri alanındaki hukuki kavram ve kurumlar, soruşturma 
sürecinin uluslararası olması da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

Bilişim suçlarında en önemli sorun, suçun işlendiği yerin neresi olduğunun belirlenmesi 
sorunudur. Acaba suç nerede işlenmiş kabul edilecektir, bu sorunu bilişim suçunun ulusal 
düzeyde işlenmesi ve uluslararası düzeyde işlenmesine göre iki gruba ayırabiliriz. Bilişim 
suçunun Türkiye’de işlenmesi halinde en yaygın işlenen suç tipleri göz önüne alındığında üç ayrı 
suç yerinden bahsedebiliriz. Birinci suç yeri, İnternet üzerinden yetkisiz erişimi gerçekleştiren 
şüphelinin bulunduğu yer. İkincisi, yetkisiz erişim sonucu zarar gören mağdurun bulunduğu 
yer. Üçüncüsü de. yetkisiz erişim sonucu gerçekleştirilen işlemle haksız menfaatin temin 
edildiği yer. Acaba suç bu yerlerden nerede işlenmiş sayılacak? 
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En yaygın olarak işlenen bilişim suçlarını somut örnekler üzerinden tekrar açıklayacak olursak, 
yine uygulamada en yaygın karşılaştığımız bilişim suçu tipi, interaktif banka dolandırıcılığı. Bu 
suç tipinde interaktif hesap sahiplerinin banka hesaplarına yönelik gerçekleştirilen yetkisiz 
erişim sonucu, şüpheli A Adana’da, mağdur B’nin Ankara’daki hesabına yetkisiz erişim sağlamak 
suretiyle, mağdurun hesabındaki parayı diğer şüpheli C’nin İstanbul’daki kendi hesabına 
aktarmakta. Şüpheli C’de parayı hesaptan çekmekte, en yaygın işlenen suç tiplerinden birini bu 
oluşturmakta. 

İkinci bir suç tipi de son dönemde çok yaygınlaştı. Başka ilde oturan bilişim suçu şüphelisi 
yetkisiz erişim sağlayarak, mağdurun MSN şifresini çalmakta, mağdurun MSN’sinde kayıtlı 
kişilerle sanki mağdurmuş gibi görüşerek acil ihtiyacını gerekçe gösterip, para istemek suretiyle 
yine haksız çıkar temin etmekte. 

Yine yaygın bir suç tipi de; bilişim suçu şüphelisi değişik illerden İnternet kafelerden farklı 
illerdeki bilişim suçu mağdur çocukların Internet üzerinden görüşme sağlayarak kendini kız 
çocuğu gibi tanıtıp, ısrarlı telkinleri sonucu çocukların uygunsuz görüntülerini alarak, bu elde 
etmiş olduğu görüntüleri başkalarına İnternet ortamında göndermektedir. 

Bu somut örneklerde de görüleceği gibi suç yeri olarak acaba nereyi kabul edeceğiz, 
uygulamada en çok sorunda burada zaten çıkmakta. Bilişim şüphelisi A’nın işlemi gerçekleştirmiş 
olduğu yer olan Adana’yı mı ya da mağdurun bulunduğun Ankara’yı mı, yoksa paranın havale 
edilip haksız çıkarın elde edilmiş olduğu C’nin bulunduğu İstanbul’u mu suç yeri olarak kabul 
edeceğiz?

Cumhuriyet başsavcılıkları farklı hukuki gerekçelerle söz konusu bilişim suçunun işlendiği 
yer itibariyle kendilerini yetkisiz görüp, başka cumhuriyet başsavcılığının yetkili olduğunu iddia 
ederek, soruşturma evrakını “yetkisiz kararıyla” o yer cumhuriyet başsavcılığına göndermektedir. 
Bu şekilde bilişim suçu soruşturma dosyaları, cumhuriyet başsavcılıkları arasında onlarca kez 
yetkisizlik kararıyla gidip gelmektedir ve yüzer-gezer dosyalar grubu oluşmuştur. Cumhuriyet 
başsavcılıkları arasındaki olumsuz yetki uyuşmazlıklarına ilişkin yasal bir düzenlemede 
bulunmadığından bu sorun henüz aşılamamıştır, halen devam etmektedir. 

Yargıtayın mahkemeler arasındaki olumsuz yetki ihtilaflarını çözmekle görevli 5. Ceza Dairesi, 
2006 yılında vermiş olduğu iki farklı kararda önce hesabın bulunduğu yeri suç yeri olarak alıp, 
buna göre yetkili mercii belirlemişken, başka bir kararında da, paranın havale edildiği yeri suç 
yeri olarak kabul edip, ona göre uygulama yapmıştır. Birbiriyle çelişen iki karar mevcuttur. 

Bilişim suçlarına bakmakla görevli Yargıtayın 11. Ceza Dairesi de, yine 2007 yılında vermiş 
olduğu kararda, havalenin yapılıp haksız menfaatin temin edildiği yeri suç yeri olarak kabul 
etmekte, fakat uygulama halen oturmamakta, başsavcılıklar kendi işlerine gelen hukuki 
kararları dayanak göstererek, yine soruşturma evraklarını birbirlerine göndermeye devam 
etmektedirler. 

Bilişim suçlarında suç yerine ilişkin birkaç çözüm önerisinden bahsetmek istiyorum. 
Yurtiçinde işlenen bilişim suçlarının soruşturulmasında, bilişim suçunun işleniş süreci bir 
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bütün olarak ele alınıp, bilişim işleminin gerçekleştirildiği her yer suç yeri kabul edilerek, o 
yer cumhuriyet başsavcılığı yetkili olabilir. Bu durumda birden fazla cumhuriyet başsavcılığı 
soruşturmada yetkili olmaktadır. Bunu biraz önceki örneğimize göre somutlaştırarak açıklayacak 
olursak, Adana’daki şüpheli A, bilişim suçuna ilişkin ilk bilişim işlemini Adana’da gerçekleştirip, 
mağdur B’nin Ankara’daki hesabına müdahale ettiği andan itibaren bilişim işlemine ilişkin 
bir sonraki aşamayı gerçekleştirmiş oluyor. Parayı İstanbul’daki diğer şüpheli C’nin hesabına 
havale ettiğinde, bilişim işlemine yönelik en son aşama tamamlanmış oluyor. Burada eğer 
Adana’daki ilgili banka durumdan haberdar olup, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat 
etmişse, Adana ili Mağdur B hesabından başka yere para havalesinin yapıldığını öğrenip Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmişse, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Havalenin 
yapılıp, paranın çekildiği İstanbul’da suçtan haberdar olunmuşsa ve İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına şikâyette bulunulmuşsa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmalıdır. Söz 
konusu suça ilişkin birden fazla yer cumhuriyet başsavcılığına müracaat olunması halinde, ilk 
soruşturma işlemini yapan cumhuriyet başsavcılığı soruşturmada yetkili olmalıdır. 

Suç yerine ilişkin yasal düzenlemeler, klasik suçlara ilişkin kavram ve kurumlar esas alınarak 
yapılmıştır. Klasik suç esaslı bakış açısıyla bilişim suçlarını algılayıp, çözüm üretmemiz 
mümkün görünmemektedir. Bilişim suçlarının soruşturulması, delillerin elde edilmesi, faillerin 
yakalanması işlemleri teknik bir altyapıyla birlikte, bu konularda bilgi sahibi, donanımlı, yetişmiş 
personeli de zorunlu hale getirmektedir. Hatta bilişim suçlarıyla görevli hâkim ve cumhuriyet 
savcılarına da, durumun özelliğine göre bilgilerini sürekli güncelleyecek şekilde teknik ve 
hukuki eğitim verilmelidir. 

Ülkemizde birkaç büyük ilin dışında özellikle kolluğun teknik altyapı ve donanımlı personel 
ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu konulardaki ihtiyaç giderilinceye kadar geçici bir süre için 
bilişim suçlarının soruşturulması, büyük illerdeki belli cumhuriyet başsavcılıklarına verilebilir. 
Bilişim suçu ülkenin neresinde işlenirse işlensin, bu soruşturma yetkilendirilen, belirlenen 
cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülüp, soruşturulabilir. Böylece yurtiçinde işlenen bilişim 
suçlarıyla daha başarılı mücadele edilebilir. 

Bilişim suçu ülkemizi de ilgilendirecek şekilde uluslararası düzeyde işlenmişse, bu durumda 
soruşturmada Ankara ili yetkili olmalıdır. Aslında bilişim suçlarında suçun ulusal boyutu 
yanında, uluslararası boyutu da bulunmaktadır. Bilişim suçları genelde uluslararası boyutuyla 
birlikte işlenmektedir. Yukarıda vermiş olduğumuz interaktif banka dolandırıcılığına illerin 
yerine, birkaç tane ülkeyi yerleştirdiğimizde suç yeri bir anda uluslararası boyut kazanmaktadır. 
Örneğin, Rusya’daki şüpheli, Ankara’daki mağdurun hesabına müdahale ederek, bu parayı 
İngiltere’ye ya da Almanya’ya havale yapmaktadır -ki, çok karşılaştığımız bir suç tipi- bir anda 
suçun niteliği uluslararası boyuta taşınmakta. 

Bilişim suçunun yurtdışında işlenmesi halinde, çözümü zor birçok sorun gündeme gelmekte, 
işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Uluslararası düzeyde işlenilen bu suçlara karşı, 
uluslararası arenada bir tutarlılık, işbirliği sağlanması şarttır. Bu alanda bazı uluslararası girişimler 
halen devam etmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri, G8, OECD bünyesinde usul hükümlerinin 
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ortaklaştırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Şu ana kadar usul hükümleri bakımından 
yapılan en kapsamlı çalışmaysa, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesidir. Avrupa Konseyi 
Siber Suçlar Sözleşmesinde ele alınan konular; telif hakları ihlalleri, bilgisayarla ilgili sahtecilik 
filleri, çocuk pornografisi, ağ güvenliği ihlalleri, siber suçla mücadelede kullanılacak olan yetki 
ve prosedürden oluşmaktadır. 

Avrupa Konseyinin hazırladığı sözleşmenin hedefi; ortak bir ceza politikasının 
oluşturulmasıyla, toplumun siber suça karşı korunması, ortak suç tanımlarının getirilmesi, 
soruşturma yöntemlerinin tanımlanması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu 
sözleşmeyi ülkemiz henüz imzalamamıştır, önümüzdeki dönemde inşallah imzalar. 

Bilişim suçlarıyla uluslararası düzeyde mücadele edebilmek için bazı çözüm önerileri ileri 
sürülmüştür. Bunlardan birincisi: Dünya hukuku prensibi, yeni gelişen bir kavramdır. Bu 
prensibe göre devletler, bazı suçlardan dolayı faili, suç yeri ve tabiiyetinden bağımsız olarak 
yargılayıp, cezalandırma yetkisine sahiptirler. Tabii bu ülkeler hemen eleştirilere maruz kalmıştır, 
soruşturmada bir ülkenin sadece sınırının dünya çapında yetkili olduğu sonucuna götürür ki, 
bu durum uluslararası alanda hiçbir ülke tarafından kabul edilemez olarak öngörülmüştür. 
Uluslararası düzeydeki bilişim suçlarıyla mücadelede evrensel bir yargı yetkisi olması gerektiği 
ileri sürülmüştür, buna ilişkin çalışmalarda yukarıda bahsettiğim gibi halen devam etmektedir. 
Yine bazı düşünürler tarafından bu “İnternet alanına devletin hiçbir sıfatla bu alana egemenlik 
iddiasında bulunamayacağı” savunulmaktadır, “bu alanın kullanıcıların denetimini savunurken, bu 
denetimin bir özdenetimle geliştirilip, sağlanabileceği” iddia edilmektedir. 

Aslolan, bilişim suçlarıyla mücadelede işi sadece yargıya bırakmak değil, önleyici nitelikte 
çalışmaları da desteklemek gerekmektedir. Önleyici nitelikteki çalışmalar da, yine Almanya’dan 
örnek verecek olursak; kolluğun İnternet’teki denetim gücünün artırılması için “online gözetim” 
oluşturulmuş, yine bilişim suçlarıyla ilgili “koordinasyon merkezi” kurulmuş, “müşterek İnternet 
merkezi” faaliyet geçirilmiştir. Yine İngiltere’de de buna benzer yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 
Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra Amerika Birleşik Devletlerinde, İnternet üzerinden 
iletişime ilişkin ciddi kontrol mekanizmaları geliştirilmesi sonucu, terör örgütleri 11 Eylül 
öncesi terörizme ilişkin haberleşmeyi İnternet üzerinden sağlarken, İnternet’teki sıkı denetim 
sonucu terör örgütleri İnternet’i artık iletişim aracı olarak kullanmaktan vazgeçmişlerdir. Şu 
anda bu alandaki suç oranı hemen hemen sıfıra inmiş durumdadır, yine bu alanda Amerika 
Birleşik Devletlerinde kişilerin bilgisayarına devletin her türlü müdahalesini öngören bir yasa 
çalışması var, ama tabii bunlar kanunlaşmamış, yoğun bir eleştiriye de maruz kalmaktadır. 

Ceza kanunumuzdaki bilişim suçlarına ilişkin düzenlemelerde yine hep klasik suç esaslı olarak 
düzenlenmiştir ve bu düzenlemeler yapılırken de hep mahkemelerdeki yetki ihtilafı göz önüne 
alınarak düzenlenmiştir. Yani cumhuriyet başsavcılıkları arasındaki olumsuz yetki ihtilaflarına 
ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. Bu mahkemelerdeki yetki esaslı düzenlenmiştir. 
Biraz önce yukarıda belirttiğim gibi bu düzenlemelerin hepsi şu an için uygulamada yetersiz 
kalmakta, bu düzenlemelerin bilişim suçlarının doğal yapısı göz önünde bulundurularak, tekrar 
ele alınması gerekmektedir. 
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Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Sayın Özgür Kamışlık’a çok 
teşekkür ediyorum. Küçük bir özet vereceğim yaptığı konuşmaya ilişkin olarak. Vurguladığı 
belli önemli noktalar vardı, özellikle bilişim suçlarıyla mücadele edilmesi bakımından. Burada 
bilişim suçlarında dünyadaki artış hepimizin malumu, fakat bunlarla mücadeleye ilişkin 
olarak özellikle bugün bu oturumun başlığı olan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlarda Delillerin 
Toplanması”, elektronik delillerin elde edilmesine ilişkin olarak yine eminim Stephen da, Murat 
da konuşmalarında yer verecekler. 

Birtakım standartların olmaması bizi zorlayan konulardan birisi, bunun dışında yine mevcut 
yasalarımızda bu suçlarla mücadele edilmesine ilişkin mevcut olan birtakım hükümlerin 
yetersiz olması, diğer yandan uygulamada sorun çıkaran bir konu. Sayın Savcımızın söylediği, 
cumhuriyet savcılıkları arasındaki yetki uyuşmazlığı, o ciddi bir problem. Delilleri toplayıp, 
gitseniz bile nerede prosedürü başlatacaksınız, buna ilişkin bir tartışma yaşanıyor ve bunun 
çözülmesi herhalde önemli. 

Yine önemli bir nokta altı çizilmesi gereken; bu konular son derece yeni ve gelişen, her 
gün belki başka bir şekilde karşımıza çıkan yapıda olduğu için, bununla uğraşan gerek kolluk, 
gerek savcılıklar ya da mahkeme teşkilatına gerçekten dönem dönem eğitimlerin verilmesi ve 
personelin bu konuda bilgilendirilmesi aynı şekilde önem taşıyor.  Cumhuriyet savcılıkları 
arasındaki ihtisaslaşma, uzmanlaşma ve gelen sorunların, bilişim suçları çok hızlı ve çabuk 
işleniyor ve onunla mücadelenin de aynı şekilde hızlı olması gerekiyor, bu da önemli bir konu. 

Bunun dışında İnternet’in suçun asıl işlendiği yer olan ya da diyelim ki medya olan İnternet’in 
denetimine ilişkin olarak, düzenlenmesine ilişkin olarak belki çok klasik, hepimizin bildiği 
tartışmalar karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten ince ve önemli bir çizgi, nerede, nasıl düzenleyelim, 
düzenlemeyelim mi, kendi kendine öz bir düzenlememi olsun, devlet müdahale etsin mi, ettiyse 
bunun sınırı neresi olsun, bunlar hep tartıştığımız konular. 

Proaktif çalışmalar önemli gerçekten, çünkü suç işleniyor ve oluyor, oldu artık ondan sonraki 
öngördüğünüz rutin prosedürler devreye giriyor, ama önemli olan aynen hastalıklarda olduğu 
gibi, bir hastalığı olmadan önce engelleyebilmek ya da önleyebilmek. Buna ilişkin çalışmaların 
da uluslararası işbirliği şeklinde yürütülmesinin önemli olduğuna inanıyorum. 

Teşekkür ediyorum ben tekrar kendisine. 

Şimdi sözü, Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.’den Bilişim Uzmanı Arkadaşım Murat Lostar’a 
veriyorum. 

MURAT LOSTAR (Bilişim Uzmanı)- Teşekkürler. Burada aramızda birtakım teknik 
arkadaşların da olduğunu biliyorum, ama hukuk kurultayı olması nedeniyle şu açıklamayı 
yaparak başlamak istiyorum. Ben hukukçu değilim, etrafımda birçok değerli hukukçu var beraber 
çalıştığım, zaman zaman az sonra bahsedeceğim projelerde ya da adli bilişim uygulamalarında 
da beraber çalıştığımız. Ama ben olayın biraz daha teknik tarafındayım, dolayısıyla elimden 
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geldiğince basite indirgeyerek “adli bilişimle ilgili deliller toplanmasıyla ilgili neler yaşıyoruz, ne 
gibi sıkıntılar yaşıyoruz, nasıl hazırlıklar yapılması lazım” bunlardan bahsetmek istiyorum. Biraz 
da pragmatik olmaya çalışacağım ki, bütün o hukuksal hazırlıkların yanında, teknik olarak neler 
yapılması gerektiğinin üzerinde duralım. Ama önce izninizle son bir yıldır, aslında 2007 ve 
2008’in şu ilk 10 gününde adli bilişimle ilgili yaşanan birçok örnek var, benim kişisel olarak 
içinde bulunduğum birçok örnek var. Bunlardan 3’ünü sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaşmak 
istememin nedeni de, işin hukuksal hazırlığı, hukuksal başvurularının yanı sıra bir de teknik 
olarak neler olduğu hakkında size biraz bilgiler vermek, belki bir miktar size bu olanları 
yaşatmaya çalışmak. 

Bunlardan birincisi: Çokuluslu bir ticaret şirketinde olmuş olan bir olay. Bu kurum, çeşitli 
nedenlerle birtakım içinde önemli bilgiler bulunan tehdit elektronik postaları alıyor. Fakat 
elektronik postanın içeriğine baktığımız zaman öyle bilgiler içeriyor ki, bunun kurum içindeki 
bir çalışan, bir kötü niyetli, kurumda alıp veremediği olan bir çalışan tarafından bu elektronik 
postaların yollandığına dair bir şüphe var yönetimde. Diyorlar ki “bunu kim yolladı, gel bize bunu 
bul” Benim aslında olaya dahil olmam orada gerçekleşti. Hemen ilk iş olarak onların gelen bilgileri 
toplamak,  bu bilgi nereden gelmiş, ne olmuş, biraz bilgi toplamak, amacıyla elektronik posta 
sunucularına baktık, fakat ne yazık ki, kendi elektronik posta sunucularında ve kendi hemen 
arkasından güvenlik duvarlarında, yani kurum içinden İnternet’e çıkan bilgisayarların İnternet’e 
neler yaptığına ilişkin kayıtların çok düzgün bir şekilde tutulmadığı sonucu ortaya çıktı. Bu da 
ne demek? Bir iki kişiden şüpheleniliyor, fakat bu kişiler ne yapıyor sorusunun cevabını aslında 
gözlemlemek için gerekli altyapı teknik olarak ne yazık ki önceden kurulmuş durumda değil. 
Dolayısıyla bu atıyorum 1 hafta önce gelmiş olan elektronik postanın, o gün, o saatte, kim 
tarafından yollanmış olduğu bilgisine ulaşmak mümkün olmadı kurum içinde. Elektronik posta 
sunucu kayıtlarının eksik olması nedeniylede orada düzgün kayıtların tutulmaması nedeniyle 
de elektronik postayla ilgili ayrıntılı alabileceğimiz bazı bilgileri alamadık. Bir tek Allah’tan 
o elektronik posta silinmemişti, en son ulaşan kişiden ki bilgisayardaki birtakım incelemeler 
sonucunda, çok teknik detaya girmeyeyim, ama o postayı nereden yollandığı, az önce Sayın 
Savcımın söylediği gibi, hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi binadan yollandığına ilişkin 
birtakım bilgiler bulmaya çalışıp, oradan devam ettik. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Muratçığım, diğer slayta geçmeden 
bir şey soracağım. O zaman kurumsal bilgi güvenliği adına bu tür olaylarda şirketlerin dikkat 
etmesi gereken hususlar nelerdir, başlıklar halinde belki. 

MURAT LOSTAR (Devamla)- Memnuniyetle, bunu aslında en son slaytımda toparlamayı 
planlıyorum, ama hazır soru gelmişken yanıtlayayım. Aslında adli bilişimi ilgilendiren bir olay 
olmasıyla başlayan bir süreç olmadığını vurgulamaya çalışıyoruz aslında burada. Kurumun 
bununla ilgili önceden birtakım hazırlıklar yapıyor olması lazım. Olası bir adli bilişim vakası 
olayı olduğunda bununla ilgili delil toplayabilmek için önce bu delillerin bilgisayarlarda 
oluşturuluyor ve saklanıyor olması gerekiyor. Hemen burada ikinci orta satırda görünen 
güvenlik duvarı kayıtları hemen işe yaramadı, çünkü güvenlik duvarının tarihi ve saati yanlıştı. 
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Şimdi bir delil olarak toplasak bile, güvenlik duvarının tarihi 1600’leri gösteriyordu. Olay 
olmuş, birtakım kayıtlar tutulmuş, ama o tutulan kaydın oluş tarihi ve saati, 23 Şubat 1601, saat 
13.59. Tabii önünde sonunda biz bunu işe yarar hale getirdik. Nasıl yaptık? Söz konusu cihazın 
bugünkü tarih saatine baktık, 16.02 olmuştu ya da 16.01’de bir hafta sonrası olmuştu, oradan 
aradaki farkı bularak gerçekte hangi tarih-saat olduğunu varsaydık, ama bunu bir delil olarak 
kullanmaya kalksak, tahmin ediyorum hukuk sistemindeki savcılar, hâkimleri ikna etmek, 
anlatmak çok daha zor olacak. Çünkü onlar bu delile baktıklarında “bu da ne, bu ne biçim tarih” 
diyecekler haklı olarak. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER -  ISO 27001 belgesi almak, “bilgi 
güvenliği yönetim sistemi belgesi”, bir şirketi bu anlamda birtakım şeylere karşı korumuş oluyor 
mu ya da şirket bir anlamda bu delilleri muhafaza etmek adına bir şeyleri gerçekleştirmiş oluyor 
mu, o tür belgelerle, sertifikalandırmalarla? 

MURAT LOSTAR (Devamla)- ISO-27001, bir cümle söylemem gerekirse; ISO-9000 
belki buradaki çoğunluğu daha çok duymuş olabileceği standarttır “kalite yönetim sistemi”. ISO 
27001’de benzer şekilde “bilgi güvenliği yönetim sistemi”nin standardı. Türk Standardı karşılığı 
da var; TS 27001. Bu standart bir kurumun kendi içinde bilgi güvenliğini bir yönetim sistemi 
içinde ele alıp, düzgün bir şekilde ne yapması gerektiğinin öncesi kendisinin farkına varıp, sonra 
da bunu gerçekleştirmesini talep ediyor. 

Her ISO-27001 sahibi kurumun bunu yapma zorunluluğu yok, ama kurum bu konuda bir riski 
önceden fark ederse, kurum bu konudaki bir problemi önceden fark ederse, gerekli önlemleri 
alacağı altyapıyı kurmak anlamına geliyor 27001 hazırlığı ya da 27001 belgesi. Dolayısıyla bu 
anlamda, bu belgeye sahip bir kurum çok daha yüksek olasılıkla gerekli hazırlıkları tamamlamış 
olur adli bilişimle ilgili olay gerçekleşmeden önce. 

Onun dışında tek tek tüm kullanıcı bilgisayarlarını incelemek çok mümkün değil, çünkü 
büyük bir kurumdan bahsediyoruz. Hani bir de her çalışanına suçlu muamelesi yapmakta 
ayrıca hoş bir şey değil, o yüzden buralarda kaldı. 

İkinci örneğimize gelelim, ikinci örneğimiz bir elektronik ticaret sitesi. Kurumun içinde 
bir sahtekârlık çok net bir şekilde belli oldu, çünkü ciddi miktarda bir parasal kayıp, bir 
dolandırıcılık söz konusu. Burada da o elektronik ticaret üzerindeki sitedeki birtakım kayıtların 
oradaki bir çalışan tarafından dolandırma usulüyle üzerinde birtakım değişiklikler yapılmasıyla 
ortaya çıktı Zaten bu kişi, bunu yaptığını bir anlamda itirafta etti sonunda, ama sadece itirafla 
bu iş yürümüyor, birtakım deliller toplanması gerekiyordu. Yine ben de o aşamada dahil oldum 
konuya. Dediler ki “böyle böyle bir şey oldu, bu kişi itiraf etti bunu yaptığını, ama mahkemeye de 
gideceğiz bunun için bize gerekli delilleri toplama konusunda yardımcı ol”. İlk iş dedik ki, madem eğer 
sizin ana bilgisayarınız üzerinde, sunucunuz üzerinde bilgiler tutuluyorsa, bunun üzerindeki 
değişikliği, oradaki değişiklikte belli, normalde olmayan bir hesaba çok büyük miktarda para 
yatırılmış gibi gözüküyor, ama bunun bankada karşılığı yok. Dolayısıyla orada bir haksız para 
girişi yapılmış sisteme, sonra da o para bir şekilde kullanılmış. Sunucundan bakalım, kim yapmış 
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bu değişikliği, ne zaman yapmış gibi, ama sizin de okumuş olduğunuz gibi, sunucu bilgisayar 
üzerinde temel kayıtlar tutulmadığı için, söz konusu veriyi bozan kişinin kim olduğu, bu bilginin 
ne zaman bozulduğu, ne yapıldığıyla ilgili bilgilere çok fazla ulaşma şansımız olmadı. Buradaki 
şansımızda kullanıcının, söz konusu kullanıcının bu işi aslında birazda acemilikle demek 
lazım. Acemi dolandırıcılık nasıl olur ayrı tartışma konusu, ama kendi şirket bilgisayarından 
yapmış olması bizim avantajımızdı. Bu sayede o kişinin kendi şirket bilgisayarını “non verileri” 
toplayarak orada söz konusu cihazın önce şahitler huzurunda bir kopyasını çıkartarak ki, 
orijinalini sonra kasaya kaldıralım, ileride mahkemede kullanma ihtiyacı olursa diye. Daha 
sonra aldığımız kopyadan bir üçüncü kopyayı çalışma kopyası olarak kendimize alıp, üzerinde 
birtakım yaptığımız araştırmalarda gerçekten söz konusu kişinin, kişisel bilgisayarına ve de 
bu taşınabilir bilgisayar olduğu için çok daha netti hayat. Ofiste bir başkasının kullanması çok 
mümkün gözükmüyordu, tarih-saat itibariyle. Oradan birtakım raporları çıkarma şansımız 
oldu. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Küçük bir şey ekleyeceğim başlıktan 
hareket ederek ve bir de sana soru soracağım yine Murat. Elektronik ticaret sitesi olunca bana 
şunu çağrıştırıyor: Bizde 2006-2010 yıllarını kapsayan bir “Bilgi Toplumu Strateji Raporu” var 
Türkiye’nin e-devlet çalışmalarını gösteren. Onun içerisinde 56 numaralı eylem yanılmıyorsam; 
elektronik ticaret yapan şirketlerin web sayfalarının ya da o şirketlerin daha doğrusu, sahip 
olmaları gereken birtakım kriterlerden özellikle bahsediyor ve buna ilişkin bir düzenlemenin 
belki otoritenin falan kurulması söz konusu olacak. Bunlara ilişkin bir standart ya da standartlar 
getirilecek, herkes elektronik ticaret sayfası açtığı vakit o işlemi yapamayacak, birtakım kriterlere 
sahip olması gerekecek ki, en azından karşıdaki, hani bu içeride olan bir şey, ama tüketiciyle 
olan ilişkilerinde, tüketicinin korunması adına o sayfaların birtakım şeyleri olacak. 

Buna ilişkin Türk Standartları Enstitüsü, Bilgi Toplumu Strateji Raporunun yaptığı atıf, 
sorumlu kuruluş onları gösteriyordu. Ona ilişkin çalışmalar bitmiş olması gerekiyor raporda 
verilen süreye göre, ama ne yapıldı bilmiyorum, senin bilgin var mı?

MURAT LOSTAR- (Devamla)- Ben o komitenin de üyesiyim, o yüzden bilgi verme 
şansım var. Türk Standartları Enstitüsü, bununla ilgili birkaç toplantı yaptı, bir taslak doküman 
oluşturuldu. O taslak dokümana tüm kurul üyeleri görüşlerini verdiler, tahmin ediyorum son 
bir toplantı Şubat ya da Mart ayında gerçekleşecek ve sonra da icra kuruluna bu konudaki 
çalışma tamamlanmış olarak, geri dönecek. Henüz çok erken, çünkü son büyük bir toplantı 
bekleniyor bu konudaki düzenlemenin adının konulması için, nasıl bir mercii olacağına karar 
verilmesi için. Ama en azından standartlar belli oldu, artık ne zaman resmen hayata geçer, onu 
bilmiyorum; ama elektronik ticaret yapabilmek için, aslında kriterler ortaya konmuş olacak. 
Bunun da içindeki bazı kriterler, delillerin saklanması, daha doğrusu ileride delil olabilecek 
olan kayıtların neler olduğu ve nasıl tutulması gerektiği, bizim de oraya yazdığımız maddeler 
arasında. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Dolayısıyla biz de de bir otorite 
olacak, bu tür şirketlere bizim “trasmark” ya da “güven duyulan marka” ya da “güvenilir marka” 
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dediğimiz o elektronik mührü verecek, o kriterlere uygunluğunu teyit edecek bir yer olacak 
belki. 

MURAT LOSTAR (Devamla)- Ümit ediyorum, evet. 

Üçüncü örneğim Sayın Savcımın da bahsettiği, aslında belki de adli bilişim Türkiye’deki 
elektronik ya da İnternet yoluyla işlenen suçlar deyince hemen herkesin aklına ilk gelen 
örnek, benim de bilirkişi olarak işin içinde bulunduğum bir örnek; bir İnternet bankacılığı 
dolandırıcılığı. 

Bu da aslında çok uzun uzadıya işin içine girmeyeceğim, çünkü girmeye kalksam, bu başlı 
başına bir sunum konusu olur, hatta başlı başına belki bir konferans konusu bile olabilir. 
İnternet bankacılığı ve bunun üzerinden işlenen suçlar, neler yapılmalı, çeşitli görevler vesaire, 
ama benim dikkatimi çeken bir şeyi paylaşmak istiyorum. Burada doğal olarak taraflar kendi 
bilgisayarlarındaki kayıtlarını, delillerini sunuyorlar. 

Banka ki burada davalı durumdaydı, kendi kayıtlarını zaten tutuyor, bankalar bu konuda 
nispeten daha hazırlıklılar, kendi güvenlik önlemlerini, kayıtlarını iyi tutar durumdalar. 
Dolayısıyla banka kendi evraklarını, kendi delillerini, kendi kayıtlarını dosyaya veriyor. Oysa 
burada bir anlamda karşı taraftaki teknik delil toplama noktası o olmalı. Bunu hangi noktada 
olduğunu şu anda tam bilemiyorum, ama iş hukuka tam olarak yansımadan, bir dava açılmadan 
önce banka müşterinin bilgisayarını alıp, bunu inceliyor ve davacının bilgisayarındaki raporu 
sonuçta yine davalı hazırlıyor ki, zaten ondan sonrası da son derece komik. Söz konusu inceleme 
raporuna da bir türlü ulaşmak mümkün olmadı. Dolayısıyla burada aslında sadece kurumlar 
değil, zaman zaman bireylerde burada taraf olduğuna göre, bireylerinde ne yapacağının bir 
şekilde tanımlanması, bu anlamda halkında eğitilmesi gerekiyor. Hem bilgisayarlarımızı nasıl 
kullanmalıyız, bilgisayarlarımızın belli kayıtları oluşturmasını ve tutmasını nasıl sağlamalıyız, 
hem de bir adli bilişimi ilgilendiren bir olay olduğunda bununla ilgili kime başvurmalıyız, söz 
konusu delilleri kim çıkarmalı, nasıl ortaya çıkmalıyla ilgili bir şey yapmak lazım. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER -  Bu konuyla çok ilgili yeni bir tebliğ 
vardı, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler  İlişkin Tebliğ. Onun üçüncü 
kısmı spesifik olarak zaten İnternet bankacılığına ilişkin.  Dolayısıyla bankalara iki yıl süre 
veriyorlar hazırlanabilmeleri için, buna çok ciddi birtakım süreçler getiriliyor, kendilerini tekrar 
bir gözden geçirebilmeleri adına. 

MURAT LOSTAR (Devamla)- Kesinlikle. BDDK’nın hazırladığı ve yayınladığı bu tebliğ 
sayesinde, Türk İnternet bankacılığı daha güvenli ve dolayısıyla güvenilir bir yapıya geçiyor 
olacak. Ama hâlâ yine de bir olay olduğunda, İnternet bankacılığının öbür ucundaki birey 
tarafındaki bilgisayarlar, buradaki delillerin tutulması, toplanması ve buradan elde edilebilecek 
birtakım bilgilerin çıkartılması konusu, o tebliğde de ne yazık ki ele alınan konular arasında 
değil. Dolayısıyla onu bir şekilde bizim çalışmamız, uğraşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 

Biraz da elektronik delil toplama noktaları neler, yani biraz nereden delil alabiliriz? Bunlardan 
bir kısmını zaten sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Ana bilgisayarlar dediğimiz, bilgilerin 
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esas tutulduğu sunucular. Öte tarafta az önce İnternet bankacılığıyla beraber konuştuğumuz 
kullanıcı bilgisayarında birtakım delillerin olma olasılığı var, yeter ki söz konusu kayıtların 
tutulmasıyla ilgili ön tanımlar olaydan önce açılsın. Yoksa orada elde edebileceğimiz deliller 
son derece sınırlı. Her zaman birtakım bilgilere ulaşmak mümkün, ama belli kayıtları açtığımız 
kadarki gibi açık değil. 

Öte yandan cep telefonları bugün artık sadece telefon olarak alıp kullanıyorum, fotoğraf bile 
çekmiyor diyeceğimiz cep telefonları bile aslında birçok bilgiyi barındırıyor içinde, barındırma 
becerisi var. Dolayısıyla cep telefonlarından delil toplama şansımız söz konusu. 

Cep bilgisayarları artık neredeyse normal bilgisayarlar gücüne ve becerisine eriştiler, 
dolayısıyla oralardan da ciddi miktarda delil toplama şansımız var. 

CD’ler, DVD’ler, disketler eskisi gibi bilgilerin saklandığı, dolayısıyla delil olarak 
tutabileceğimiz yerler arasında, ama bugün bunlar kendisini daha çok USP, memory sticklere 
ya da hafıza kartlarına bırakıyor. Dolayısıyla oralardan da birtakım bilgiler bulmak mümkün. 

Ciddi adli bilişim incelemelerinde burada silinmiş dosyalardan bile veri elde etmek mümkün. 
Aramızda kolluk kuvvetlerinden de arkadaşlar var, eminim onların da bu konuda ciddi 
çalışmaları var benimde farkında olduğum, ama şimdi burada sıralamaya kalksam o da ayrı bir 
konuşma konusu olacak, o yüzden hızlıca geçiyorum. 

Harici diskler; keza onun içinde birçok bilgi var, bunları da toplamak söz konusu olacak. 

Fotoğraf makineleri ve onların hafıza kartları; tabii özellikle ciddi miktarda bilgi barındırıyor. 
Özellikle o fotoğraf makinesinin hafızasındaki fotoğrafları bilgisayarımıza aktarmak üzere 
bilgisayarımıza zaman zaman takıyorsak o fotoğraf makinesini aslında hem birtakım bilgileri 
bir yerden bir yere taşıyoruz, hem de parantez içinde bir bilgi vereyim; fotoğraf makinesine 
zarar vermez, ama o hafıza kartlarına birtakım kötü niyetli yazılımlar, virüs ve türevlerini de 
aslında bulaştırıyor olabiliriz. Ona da dikkat ediyor olmamız lazım, o bir parantezdi. 

Akıllı saatler; artık saatler de bilgisayarlaşmaya başladı. 

Akıllı kartlar; artık cebimizde taşıdığımız banka kartları bile üzerindeki o akıllı çip sayesinde 
birtakım bilgileri barındırıyor, buradan birtakım bilgiler toplamak mümkün. 

Bu bilgi toplama noktalarının hemen hepsinin bir ortak özelliği var; bunlar bizlerin 
tasarrufunda, bizim sahip olduğumuz yerlerde. Fakat eğer bugünkü İnternet ortamından 
bahsediyorsak, bir de işin öbür tarafına bakıyor olmamız lazım. Yani biz İnternet’te var 
olduğumuz sürece, bir yere bağlı olduğumuz sürece, sadece İnternet değil bu, İnternet servis 
sağlayıcı ya da cep telefonlarımız sayesinde iletişim, amacıyla kullandığımız cep telefonlar, 
normal telli telefonlar ve benzeri servis sağlayıcılarda da aslında bizimle ilgili bilgiler var ve 
tutuluyor. Bununla ilgili düzenlemelerde bizim buralardan da delil toplamamıza izin verecek. 

Öte yandan içerik sağlayıcılarda, elektronik posta, blog vesaire gibi hizmet sağlayıcılarda, 
Hotmail, Gmail gibi en ünlüleri, buralarda aslında bizle ilgili birtakım bilgiler var, buralardan 
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da delil toplamak mümkün. Fakat tabii özellikle son söylediklerimi düşünürseniz, bunlar 
bir anda Türkiye dışına çıkan kurumlar, çoğu Amerika Birleşik Devletleri kökenli kurumlar. 
Buralara başvurup, buralardan birtakım bilgileri istemek, bu bilgileri delil olarak kullanmakta 
tahmin ediyorum hem teknik anlamda, hem de hukuksal anlamda birtakım düzenlemeleri 
gerektirecektir; bunların yapılıyor olması lazım. 

Son olarak; o ilk başta söylediğim “peki, ne yapmalı?” sorusuna gelmek istiyorum. Ne yapmalı 
derken aslında olayı bir tarafta solda üçe bölmek mümkün. Birincisi, herhangi bir adli bilişimle 
ilgili bir olay olmadan önce yapılması gerekenler var, yani bir hazırlık var. Kurumsal bazda 
baktığımız zaman, kurumun günün birinde benim de başıma bir şeyler gelebilir, istediğim her 
şey, istediğim sistemler istediğim gibi çalışmayabilir, bir adli bilişimi ilgilendiren bir olayla karşı 
karşıya kalabilirim. Bu yüzden gerekli kayıtlar neler, nasıl kayıtlar tutmalıyım, bu kayıtları nerede 
saklamalıyım ki bu kayıtların sağlamlığından emin olabilirim gibi soruları sorup, bununla ilgili 
hazırlık yapması gerekiyor. Leyla Hocamın bahsettiği Türk Standardı 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi, bu konuda bizi bilinçlendirecek şeylerden birisi, ama ancak kurumsal olarak 
geçerli. 

Adli bilişimi ilgilendiren bir olay olduğunda, daha doğrusu bir delil toplamayı ilgilendiren 
bir olay olduğunda da, aslında kurumlar iki seçim arasında kalıyorlar. Birincisi diyorlar ki 
“biz hukuk yolunu seçmeyelim, delilleri toplayalım, alalım, ne olduğunu öğrenelim, sonra gerekirse 
hukuk yoluna geçebiliriz” ya da “direkt mahkemeye başvuralım, dava açalım ve o zaman bir bilirkişi 
atansın, devam etsin” Burada da soru aslında kim buradaki taraflar ve o taraflar neler yapmalı? 
Yani kime gidiyor olmak lazım? İşte burada hazırlığı söyledik, yine kurum içerisinde bu konuda 
birtakım uzmanların kim olduğunu bilmek, ya kendi içimizde yetiştirmek ya da kendi içimizde 
yetiştiremiyorsak bile dışarıdan kime başvurabileceğimizin adını koyuyor olmamız lazım. 

Hukuk yolunda da bilirkişi olarak mahkemeler kimi seçecek, burada bir sivil toplum kuruluşu 
mu olacak ya da birtakım bu konuda ticari şirketler mi olacak, bunun adının konulması lazım. 

Sağ taraftakilerden çok fazla bahsetmeyeceğim, ama orada gördüğünüz tüm isimlere aslında 
birtakım görevler düşüyor adli bilişimle ilgili ve delil toplamayla ilgili. Eğitim ve üniversiteler 
belki bu konuda birtakım dersler açabilirler, birtakım bölümler, birtakım uzmanlık programları 
hazırlayabilirler. Yine araştırma geliştirme konusunda eğitim ve üniversitelere önemli görevler 
düşüyor. Adalet Bakanlığı’nın yapması gereken düzenlemeler ve öte yandan yine hâkim, savcı 
ve adalet personelinin bu konudaki biraz daha bilgilendirilmesi, her zaman tekrarladığımız bir 
konu, mutlaka önemli. Kolluk güçleri; az önce Sayın Savcım da bahsetti, belki bir-iki büyük 
ilde bu konuda bilgili arkadaşlarımız var, takip ediyorlar, şu anda da buradalar. Ama olay sadece 
İstanbul’da ve Ankara’da olmak zorunda değil ve her seferinde de buradan birilerini göndermek 
ya da bir sürü bilgisayarı, bir sürü delili her seferinde Ankara ya da İstanbul’a göndermek 
mümkün olmaya biliyor; ona da dikkat ediyor olmak lazım. Oralara da hiç olmazsa temel bilgileri 
ortaya çıkartıyor olmak lazım, çünkü unutmamak gereken bir şey var, bilgisayarları fişinden 
çekip, söküp, paketleyip yolladığımızda aslında fark etmeden belki bazı delillerin kaybolmasına 
da neden oluyoruz. Dolayısıyla delil toplamanın başlangıcı hakkında da hem teknik adamların, 



170

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

hem de bu anlamda kolluk güçlerinin eğitilmesi gerekiyor, bu konudaki temel bilgilere sahip 
olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. 

Sürem doldu, burada durayım. Çok teşekkürler. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Çok teşekkürler Murat. Çok fazla 
bir değerlendirme yapmayacağım zaten Murat’la değerlendirdik beraber, ama en son söylediği, 
yine benim vurgulamak istediğim bir şey. Biz de hep adli bilişim prosedürü, bunun nasıl olacağı 
birtakım aşamalardan oluşuyor, fakat bu aşamaların neye göre, nasıl yürütüleceğine ilişkin 
gerçekten iyi uygulama örnekleri dışında, elimizde bir şey yok. O yüzden standartlaşmanın ve 
bu aşamaların birtakım uluslararası kabul görmüş standartlara bağlanması önemli. Ama ona 
ilişkin olarak da birtakım çalışmalar var, fakat hâlâ elle tutulur bir şeyimiz yok, budur standart 
dediğimiz bir şeyimiz yok. 

Ben şimdi sözü Dijital Deliller Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Stephen Mason’a 
veriyorum. 

STEPHEN MASON (Dijital Deliller Dergisi)-  Teşekkür ederim. 

 ‘BİLİŞİM HUKUKUNDA DELİLLERİN TOPLANMASI’

Sanal delil ile ilgili kavramları yeniden düşünme28

Bu kısa bölümde “elektronik” delil ile ilgili iki ayrı sorun tartışılacaktır ve sanal dünyanın 
meydana getirdiği değişiklikleri kavramak için hâkimlerin ve avukatların dijital delili daha iyi 
anlaması gerektiği ileri sürülmektedir. İlk olarak “elektronik” terimi anlaşılmalıdır ve ikinci olarak 
dijital delilden bahsederken “orijinal” kavramının kullanılmaya devam edilip edilemeyeceği 
tartışılabilir- aslında dijital delilden bahsederken “orijinal” terimi anlamsız gelebilir. Bu konular 
aşağıda kısaca ele alınacaktır.

Yeni bir gerçek [Başlık türü A]

Çeşitli nedenlerden dolayı 2008 Ankara Barosu uluslararası konferansına katılan birçok 
avukat “elektronik delil” kavramını açık şekilde anlarken, pek çok hâkim, avukat ve hukukçu 
elektronik delili tam olarak anlamamaktadır. Ayrıca, hukuk fakültelerinin ve üniversitelerin 
çok büyük çoğunluğu öğrencilerine ve avukatların tavsiyesine güvenen kişilere elektronik 
delili, hukuk eğitiminin ya da mesleki eğitimin zorunlu bir parçası olarak öğretmeyerek bu 
görevlerini yapmadıkları da öne sürülebilir. Yani öğrencilerin çoğunluğu yeni bir gerçeği, aslında 
mahkemeye sunulan tüm delillerin üç yıl içinde dijital kaynaktan sunulacağı gerçeğini göz ardı 
eden lisans eğitimi almakta ve mesleki eğitime katılmaktadır.29 Fakat öğrencilerin, avukatların 
ve hâkimlerin büyük çoğunluğu dijital delil uzmanlarına talimat verecek konumda değillerdir 
ve dijital delili nasıl değerlendireceklerini veya yasal takip sırasında bu gibi uzmanlara doğru 
soruların nasıl sorulacağını bilmemektedir. Ayrıca hâkimlerin ve avukatların dijital delili bilme 
gerekliliğini kavrayamamaları durumunda yasal takiplerde dijital kanıtı kabul etme ve bununla 

28  Bu makale aynı zamanda 2008’de Icfai Journal of Cyber Law, Hindistan’da biraz daha farklı bir şekilde yayımlanmıştır. 
29  Bkz. The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010 (IDC White Paper, March 2007.
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ilgilenme konusunda iyi kararlar verilemeyeceği açıktır. 

Ayrıca, hâkimlerin ve avukatların “elektronik” kavramını özellikle dijital delil kavramını 
anlamaları da gerekmektedir, çünkü bunun için değerler dizisi değişimine eşit olan kavramsal 
bir atlama gerekir.30 Bugüne dek çok az bu değişikliği çok az hâkim ve avukat tam anlamıyla 
anlamıştır.

Bu bağlamda ele alınırsa, kâğıdın kullanılmaya başlanması Avrupa’daki bazı avukatlarda 
esas olarak kâğıt taşıyıcıya kaydedilen içeriklerin gerçekliğini nasıl değerlendireceklerini 
bilmediklerinden dolayı şaşkınlık yaratmıştır. Sonuç olarak sahtekârlığı engellemek ya da 
girişimlere karşı koymak için kâğıda kaydedilen belgelerin aslına uygunluğunun kanıtlanması 
için bazı ülkelerde ayrıntılı kurallar geliştirilmiştir. O zamanlar değişim, avukatların, hâkimlerin 
ve mesleğe başlayan kişilerin kâğıdın sunulması ile ilgili bilgilerini ve delile dayanan gereklilik 
anlayışlarını nispeten daha kolay geliştirmelerini sağlayacak ölçüde yavaştı. Fakat birkaç 
yüz yıl sonra dijital veri ile ilgili benzer bir değişiklik meydana geldi ve avukatların, hukuk 
akademisyenlerinin ve hâkimlerin büyük çoğunluğu şu anda dijital kanıtın hâkim olduğu bir 
dünyada yaşadıklarını ve dijital kanıtın şimdi hâkim bir kanıt şekli olduğunu fark edememiş 
gibi görünmektedir. Ölçülebilir rakamların mevcut olmamasına rağmen avukatların, hukuk 
akademisyenlerinin ve hâkimlerin çoğunluğunun bilmediklerini bilmedikleri güvenle ileri 
sürülebilir, çok azı bilmediklerini bilmektedir ve daha da az elit bir kısım (kesinlikle 2008 
Ankara Barosu uluslararası kurultayında konuşma yapanlar) dijital delil hakkında bir şeyler bilir 
fakat onlar daha fazla şey bilmeleri gerektiğini bilecek kadar gerçekçidir.

Hukuk, sosyal istikrarı sağlama aracı olarak görev görür, fakat avukatlar ve hâkimler dijital 
formattaki delilin özelliklerini anlamaya başlamaları gerektiğini kavrayamazlarsa, Connecticut 
eyaleti ve Julie Amero5 arasındaki davada görülen olaylarla karşılaşan bireyler cezai takibat, 
savunma ve yargılama ile hukuk sisteminin toplu şekilde aksaklığına tabi olduklarını 
görecekleridir. Hukuk sistemindeki katılımcıların dijital şekildeki delile aşina olmamaları 
dünyanın her yerindeki üniversitelerin ve hukuk fakültelerinin çoğunluğunun dijital delile 
ders programlarında yer vermemeleri ile daha ciddi hale gelir. Bu durum, biraz daha devam 
edecektir ve dijital kanıtın avukatlar ve hâkim tarafından yanlış anlaşılması durumunda ceza 
mahkemesinde aleyhine dava açılan pek çok kişinin sert bir adaletle karşılaşması mümkün 
görünmektedir. Ayrıca, hukuk mahkemeleri usulleri ile uğraşan taraflar avukatlarının ve 
hâkimin dijital delilin önemini anlayamamaları durumunda ciddi engellerle de karşılaşabilir. 
Sürekliliğin diğer tarafında Birleşik Devletler sulh hâkimi Paul W. Grimm, Lorraine ve Markel 
ve American Insurance Co.6 arasındaki davada doğruluğu kanıtlanmadığı için belirli delilleri 
neden reddettiğini belirtememesine rağmen dijital delilin doğruluğunun kanıtlanması hakkında 
faydalı bir akademik makale sunmuştur.7

Hukuk akademisyenleri, dijital delil alanında potansiyel avukatlar yetiştirmedikçe ve 
hâkimler ve avukatlar kendilerini konu hakkında eğitmeleri gerekliliği ile ilgilenmedikçe dünya 
genelinde daha sert bir adalet beklenebilir. Sadece sert adalet değil. 
30  Bu terim ilk defa bilim bağlamında Thomas S. Kuhn tarafından The Structure of Scientific Revolutions (1962)’da kullanılmıştır ve şimdi insan tecrübesi-

nin diğer alanlarında da uygulanmaktadır.
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Avukatlar bazı yargılarda ihmalkârlık davası ile karşı koymayı bekleyebilir: bu daha sonra 
mesleki tazminat sigortacılarının dikkate almasına neden olacak ve avukatlar daha eğitimli 
olmaya çalışacaktır. Bu sırada, dijital kanıt hakkında zayıf yasal tavsiye almak için kaç tane 
müvekkilin bekleyeceği sadece tahmin edilebilir.

‘Elektronik’ delil [Başlık türü A]

Analog delil [Başlık türü B]

Belirli bir dereceye kadar analog formattaki delilin kullanılması çıktı veren makine kavramının 
izlenmesinin kısmen daha kolay olmasından dolayı hâkimlerin ve avukatların dünya görüşlerine 
göre iyi karşılanmıştır: gerek bir kameradan film kaydı gerekse nefesteki alkol miktarını ölçen 
bir makine. Analog cihazlardan elde edilen delil örnekleri arasında mekanik cihaz ürünü 
ve otomatik kayıt, fotoğraflar8, bant kayıtları9,  radarla takip edilen ve otomatik olarak filme 
kaydedilen bir geminin hareketleri10, nefes testi makinesinde11 yapılan bir testin sonuç çıktısı 
ve video kayıtları12 vardır. Analog sistemler ya da ürünler kalıcı şekilde meydana getirilebilen 
veri şeklinde delil oluşturmaktadır. Örneğin bir analog fotoğraf makinesini düşünün (fotoğraf 
makinesinin türüne bağlı olarak: anında fotoğraflar çeken bir kameranın negatifi yoktur). 
Objektif kapağı açılıp kapandıkça ışık kabul edilir ve ışık ışınları negatif filme çarpar ve böylece 
negatifteki kimyasallar bir görüntü oluşturur. Negatif film banyo edildikten sonra negatif filmine 
kaydedilenin ters görüntüsü olan fotoğraf şeklinde baskılar oluşturulabilir. Negatif şeffaflığı 
ya da klişe yakalanan görüntünün ilk delilini oluşturur ve gerçek ve en iyi delil olduğu da 
tartışılabilir. Negatife kaydedilen bir görüntünün baskısı tanım gereği görüntünün en iyi delili 
olarak düşünülebileceğinin tartışılabilir olmasına rağmen negatifte kaydedilen asıl görüntünün 
ikincil delilidir. Genel olarak, bu gibi bir görüntü kişi gerçekleştirilmesini kanıtladığı zaman 
delile ek olarak kabul edilir ve bundan sonra delil hakkında tartışılacak çok az şey kalır. 

Basılı kopyanın, negatifin ya da klişenin tam bir kopyası olmamasına rağmen ki bu 
negatif filmden ya da klişeden banyo edilen fotoğrafların asıl görüntünün sadece kopyaları 
olduğu hususunu da vurgular, esas görüntünün herhangi sayıda kopyaları yapılabilir. Bunun 
nedeni izlenen süreçlerin ve negatifi baskıya dönüştürmede kullanılan kimyasal karışımının 
fotoğrafın görüntüyü özellikle negatifte yakalanan zıtlık derecesini (gri ton dizisi)  ne kadar 
doğrulukla yansıtacağını belirleyecektir. Zıtlık derecesi fotoğrafta morarmanın kopyalanmasını 
etkileyecektir: yüksek bir zıtlık morarmanın daha koyu ve daha hareketli görülmesini sağlarken, 
düşük zıtlık morarmanın daha az önemli görülmesine neden olarak görsel görüntünün etkisini 
azaltacaktır. Genel olarak hâkimler ve avukatlar bu gibi delilleri ele almaya alışkındır ve 
fotoğraftaki zıtlığın doğruluğu ile ilgili olarak taraflar arasında fark olması durumunda esas delil 
sunulabilir (yani negatif film ya da klişe) diğer bir fotoğraf da başka bir etki elde etmek için 
farklı kimyasal karışımı ile banyo edilebilir.

Analog delil ve dijital delil arasında esas olarak analog cihazın ürünü olan delilin sadece kağıt 
ya da fotoğraf filmi gibi taşıyıcıda saklanmasından ya da kaydedilememesinden fakat radarın ilk 
versiyonları gibi sürekli okuma olmasından dolayı önemli bir fark vardır. Ayrıca, oluşturulacak 
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delil çıktısını veren makine çıktı oluşturulduğu zaman ilgili olarak düşünülmeyebilir. Bundan 
dolayı görüntü, makinenin dijital belgede delil izleri bıraktığı dijital delilden farklı olarak 
cihazdan bağımsız olduğu için negatif film ya da klişenin kullanıldığı fotoğraf çeken makinenin 
sunulması gerekli değildir. 

Ayrıca analog cihazla kaydedilen delilin elle işletilebilmesine rağmen ve Sovyet Rusya’da 
Vladimir Ilyich Ulyanov’un (Lenin) görüntülerini içeren ilk fotoğraflardan Davidovich 
Bronstein’ın (Leon Trotsky) görüntüsünün çıkarıldığı bilinen bir örneğin olmasına rağmen, 
filmin negatifini değiştirmek için büyük bir beceri gerekmektedir ve çoğu değişiklikler tespit 
edilebilir. Dijital görüntüler ise kolaylıkla değiştirilebilir.

Dijital delil [Başlık türü B]

Bilgisayarda ya da bilgisayar türünde bir cihazda oluşturulmuş ya da depolanmış herhangi 
bir şey içeren ya da İnternet vasıtasıyla kullanılabilir hale getirilen dijital veri örnekleri arasında 
CDler, DVDler, MP3ler ve dijital yayın radyosu vardır. Dijital delil hakkında pek çok avukatın ve 
hâkimin kolaylıkla anlayamadığı temel nokta konunun karmaşıklığı ve dijital delil özelliklerinin 
doğasıdır.31 Konu hakkında temel bilgilere bile sahip olmayarak bir davanın soruşturulmasından 
ve şahsa karşı cezai işlem başlatıp başlatılmamasına karar verilmesinden sorumlu olan avukatlar 
ve dijital delil uzmanları ciddi hatalar yapma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle avukatların, 
hâkimlerin ve hukuk akademisyenlerinin dijital delili anlamaya başlamalarının hayati önemi 
olabileceğini düşünmelidirler.

Elektronik delilin tanımı [Başlık türü B]

“Elektronik delil” terimi yaygın şekilde kullanılmaktadır, fakat genellikle dijital delili 
belirtmek için kullanılır ki bu da karışıklığa neden olur. Elektronik delil teriminin, gerek analog 
cihazla oluşturulan gerekse dijital formdaki tüm veri çeşitlerini kapsamasından dolayı özel bir 
terimdense üretici bir terim olduğu ileri sürülür ve aşağıdaki tanım önerilir:32

‘Elektronik delil: herhangi cihaz, bilgisayar ya da bilgisayar sistemi ile oluşturulan, işlenen, 
depolanan ya da iletilen ya da iletişim sistemi ile aktarılan, hüküm süreci ile ilgili olan veriler 
(dijital formattaki veriden ya da analog cihaz çıktılarından oluşur).’

İki delil türü karıştırılmamalıdır, çünkü her delil türü için farklı delile dayalı ve usulü 
gereklilikler geçerlidir.

Orijinal [başlık türü A]

Başka bir yerde ayrıntılı olarak ele alınan nedenlerden dolayı7 „orijinal“ dijital nesne kavramı 
neredeyse anlamsızdır. Kısacası, dijital formattaki bir belge gerekli olduğu kadar defalarca 
mükemmel şekilde kopyalanabilir, yani asla bir „orijinal“ olmayacağı tartışılabilir ki bu da 
dönüşümlü olarak „orijinal“ dijital belgenin gereğinden fazla olması anlamına gelir. Hâkimler 
ve avukatlar, bunun delili anlama kavramında temel bir değişiklik olduğunu kavramalıdır. 
31  Daha fazla ayrıntı için Stephen Mason, genel editör, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, Bölüm 2 ‘The characteristics of electronic 

evidence’.
32  Stephen Mason, genel editör, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, paragraf 2.03, bu tanım unsurlarının tartışmasını da içerir.
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Dijital delili gerçeğin karikatürü olarak yorumlamak için dijital belgeyi bir kâğıt parçası ile 
aynı şekilde görmek dijital delili yanlış anlamaktır. 

Avukatlar dijital delilin doğasını anlama şeklini değiştirmezlerse kendilerini küçük düşürme 
tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Kavramsal olarak, dijital nesne gözetim zincirine ait belgelendirme (ve bu belgelendirmeye 
ne ölçüde güvenildiği) ve koruyuculara hangi ölçüde güvenilebileceği dahil olmak üzere dijital 
nesnenin kaynağını kanıtlayan örgütsel kriterler gibi nesne ile ilgili iddiaların doğrulanması ile 
kanıtlanır, nesne özelliklerinin ve içeriğinin hakkında yapılan iddialar ve kaynak kayıtları ile 
tutarlı olup olmadığını belirlemek için adli olarak incelenebilir ( kullanılan yöntemlerin itiraza 
tabi olabilmesine rağmen- örneğin bir ana çerçeve güvenilirlik açısından nasıl test edilir, kişisel 
bilgisayardan elde edilen kanıtlara dayandığı zaman görüntüleme tekniklerine itiraz edilebilir 
mi), nesnede yer alabilecek imzalar, mühürler ve zaman damgaları7 iddiaların tutarlılığa ve 
kaynağa göre denemesine yardımcı olabilir. Örneğin, zaman damgaları dijital nesnenin ne 
zaman yazıldığını belirtmek için kullanılır, fakat zaman damgası doğru olmayabilir. Aynı şekilde 
dijital imzalar da aynı amaç için kullanılmaktadır, fakat nesnenin bütünlüğüne olan güven 
(yani verinin bozulmamış olması)  Hash çıktısının bütünlüğü doğrulanması ve dijital imza ve 
bunu meydana getiren ve uygulayan ekipman için geçerli olan işlemler ve prosedürler kadar iyi 
olabilir.33 

Dijital nesnenin aslına uygunluğunu kanıtlama sürecinin iddia koleksiyonunu inceleme ve 
güven duyma süreci olduğu tartışılabilir.’34 Esas itibariyle dijital nesnenin aslına uygunluğunu 
kanıtlayabilme özellikle veri tabanı gibi dinamik bir şey söz konusu olduğunda bir orijinalin 
var olmasını kanıtlamaz. Sorun güvendir ya da güven eksikliğidir. Dijital nesnenin aslına 
uygunluğunu kanıtlamak, bir hâkimi yeniden elde edilen nesneni orijinal olarak iddia edilenin 
aslına uygun bir temsili ya da yaratıcının dayandığı nesnenin güvenilir bir temsili olduğu 
konusunda ikna etmek için yeterli delili sağlamaktır. Bundan dolayı Kanada’daki Uniform 
Electronic Evidence Act Consultation Paper’ın bilgili yazarları, önemin kayıt tutma sisteminin 
bütünlüğüne kayması gerektiğini ve “sisteme” önem verilmesi gerektiğini açıklamıştır:

‘[24] En iyi delil kuralının işlevi güvenirliği sağlamaktır, yani delilde meydana koyulacak 
kaydın bütünlüğünü sağlamaktır. Büyük ihtimalle orijinal belge kaydının değiştirildiğini 
söylemek bir kopyaya bakarak değişikliği belirlemekten daha kolaydır. Elektronik dünyada, 
elektronik kaydın orijinal belge versiyonu olmayabilir. Bundan dolayı, elektronik bir kaydın 
doğruluğu başka bir şekilde yapılmalıdır.

[25] Ken Chasse’in Konferans için 1994’teki yazısında 46. paragrafta söylediği gibi, 

‘... hukuk, “orijinalden” sisteme geçmelidir, yani orijinal iş evrakının bütünlüğünün kanıtına 
dayanmaktan, kayıt tutma sisteminin bütünlük kanıtına dayanmaya. Yani, en iyi delil kuralı bu 

33  Terimlerin ve anlamların kullanımı hakkında tartışma için bakınız Sarah Mocas, ‘Building theoretical underpinnings for digital forensics research,’ 
Digital Investigation, Volume 1 Number 1, February 2004, 61 – 68.

34  Clifford Lynch, ‘Authenticity and Integrity in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the Central Role of Trust,’ in Authenticity in a Digital 
Environment (Council on Library Information Resources, May 2000), 40.



175

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

alanda uygulanma özelliğinin çoğunu ya da tamamını kaybeder...’

[26] Başka bir şekilde ifade edilirse, kayıt tutma sisteminin bütünlüğü, bilgisayar sistemi 
tarafından oluşturulan, tutulan, görüntülenen, çoğaltılan ya da yazdırılan kaydın ortaya 
koyulması dahil olmak üzere kaydın bütünlüğünü kanıtlama anahtarıdır.’35

Özetlemek gerekirse, dijital nesnenin aslına uygunluğu söz konusu olduğu zaman, göz önünde 
bulundurulacak düşünce dizini, kanıtlanacak delilin doğasına ve delilin nerede bulunacağına 
göre değişiklik gösterecektir. Davaların çoğunda sözlü ve dolaylı delil dijital formattaki çoğu 
belgenin gerçekliğini sağlamak için yeterli olacaktır. Fakat delil için bir sistem ya da bilgisayarın 
işlediği yöntemin gerekli olması durumunda, delil niteliği daha talepkar olacaktır. Ana çerçeve 
için güvenirliği test etmek kişisel bilgisayarın güvenirliğini test etmekten farklı olacaktır: 
ana çerçeveye, dijital delil niteliğini tam olmasını sağlayarak ve diğer tarafın delili nasıl 
deneyebileceğini belirleyerek, el koyulamaz ya da taşınamaz yani sistemin doğru çalıştığının 
kanıtlanması ile ilgili sorunlar vardır (bu gerekli bir ön koşul ise), fakat kişisel bilgisayar için el 
koyma emri ya da kararı söz konusu olabilir, bundan sonra adli analizden çıkarılacak sonuçların 
kalitesi diskin görüntüsünü almak için kullanılan teknolojiye, diski araştırmak için kullanılan 
tekniklere, tahkik edenin kabul ettiği prosedürlere ve tahkik edenin ortaya koyduğu sonuçların 
özüne olan güvene bağlı olacaktır. Yerel alan ağının oluşturan donanıma ya da İnternet’e 
el koyulamaz yani tahkik edenin aynı zamanda verinin güvenirliğini kanıtlarken delil için 
derinliğine araştırma yapmış olmalarını nasıl sağlayacağı gibi diğer konular düşünülmelidir. Ele 
alınması ve denenmesi gereken konular arasında veri kaynağının kökenini, verinin elde edilme 
sürecini belirterek ve delilin sürekliliğini ve güvenirliğini kanıtlayarak nasıl doğrulandığını 
kanıtlamak vardır.36

Amerika Birleşik Devletleri’nde In re Vee Vinhnee, borçlu, American Express Travel Related 
Service Company, Inc. ve Vee Vinhnee11 arasındaki dava, mali veri tabanları şeklindeki karmaşık 
dijital delinin, kanıta dayalı doğru temellerini belirtmek ile ilgili potansiyel uygulamalı sorunları 
örneklerle açıklamaktadır ve esas itibariyle doğruluğu kanıtlama gereklilikleri aşağıdakilere 
indirilebilir:

a. Bir tarafın dayandığı verini içeriği oluşturulduğu andan delil olarak sunulduğu ana 
kadar değiştirilmemiştir.

b. Veri iddia edilen kaynaktan kanıtlanabilir.

c. Teknik ve örgütsel delil, veri bütünlüğünün güvenilir olduğunu ispatlar ve bundan 
dolayı güvenilir olarak görülür.

35  Uniform Electronic Evidence Act Consultation Paper, (March, 1997), http://www.ulcc.ca/en/poam2/index.cfm?sec=1997&sub=1997hka’da on-
line olarak bulunabilir.

36  Peter Sommer ‘Intrusion Detection Systems as Evidence’ [2002] C.T.L.R. 67 – 76; Peter Sommer ‘Downloads, Logs and Captures: Evidence from 
Cyberspace’ [2002] C.T.L.R. 33 – 42; Jean-Marc Dinant, ‘The Long Way from Electronic Traces to Electronic Evidence’ International Review of Law 
Computers & Technology, 2004, Volume 18, No. 2, 185 – 192; Bertrand Lathoud, ‘Formalization of the processing of Electronic Traces’ International 
Review of Law Computers & Technology, 2004, Volume 18, No. 2, 173 – 183; IETF RFC 3227/RFC3227 Guidelines for Evidence Collection and 
Archiving (Internet Best Current Practices for the Internet Community) http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=3227 adresinde on-line olarak 
bulunabilir.



176

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Hâkimler ve avukatlar “orijinal” dijital delil kavramı olmadığını fark ettikleri zaman, gerekli 
olması durumunda delilin aslına uygunluğu ile yönlendirici ilke oluşturmaya konsantre 
olabilirler, dijital delilin her öğesinin aslına uygunluğunu kanıtlamak hemen hemen hiç 
gerekli değildir, aksi takdirde hukukun adı kötüye çıkacaktır ki bu yüzden hâkimler usul 
hukukuna ait kuralların değiştirilmesini dikkatli şekilde düşünmelidirler. Bu bağlamda diğer 
hukuk usulü kurallarını oluşturan kuruluşların İngiltere’deki medeni hukuk usulü kurallarının 
(CPR) hükümlerini özellikle kapsamında belgenin duruşmada kanıtlanmasını istediklerini 
bildirmedikçe (CPR 32.19 (1)) CPR 31 kapsamında tarafın onlara sunulan belgenin aslına 
uygunluğunu kabul edeceğinin varsayılacağına dair kuralı göz önünde bulundurmaları gerektiği 
ileri sürülmektedir. 

Bu belirli kural, hususi hukuk usullerinde her iki taraf için de dava masraflarını azaltır ve 
tarafları, dava açma masraflarını yargılanacak konuları sadece söz konusu olanlarla sınırlayarak 
azaltmaya böylelikle aslına uygunluğu tartışmalı olmadıkça bir belgenin aslına uygunluğu 
hakkındaki gereksiz ve fuzuli tartışmalardan kaçınılmasına teşvik eder. 

Hâkimlerin ve avukatların gidişatı kavramaları gerekmektedir aksi takdirde dijital delili 
anlayamadıkları için olumsuz ve sıkıntı verici şekilde kesin bir eleştiriye hedef olacaklardır. 
Zaman çok önemlidir.  (Alkışlar)

STEPHEN MASON- Thank you.

Rethinking concepts in virtual evidence37

Stephen Mason38

Two separate concerns surrounding ‘electronic’ evidence are discussed in this brief chapter, 
and it is argued that digital evidence must be better understood by judges and lawyers in order 
to grasp the changes brought about by the virtual world. First, the term ‘electronic’ must be 
comprehended, and second, it is debatable whether the concept of ‘original’ can continue to 
be used when discussing digital evidence – in fact, the term ‘original’ when referring to digital 
evidence appears to be meaningless. These issues will be discussed briefly below.

The new reality [Heading type A]

It is certain that, for a variety of reasons, whilst the concept of ‘electronic’ evidence is clearly 
understood by a number of the learned Turkish lawyers attending the Ankara Bar Association 
International Conference in 2008, nevertheless, many judges, lawyers and legal scholars do not 
fully understand electronic evidence. In addition, it can be argued that the vast majority of law 
schools and universities are failing in their duty to their students and those people that rely on 
37  This paper has been simultaneously published in a slightly different format by the Icfai Journal of Cyber Law, India in 2008.
38  Stephen Mason is a barrister, a Visiting Research Fellow of Digital Evidence Research at the British Institute of International and Comparative Law, 

and an Associate Senior Research Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies. He is the general editor of Electronic Evidence: Disclosure, Discovery 
& Admissibility (LexisNexis Butterworths, 2007) and Electronic Evidence (British Institute of International and Comparative Law, 2008), author of 
Electronic Signatures in Law (Tottel, 2nd edn, 2007) and E-Mail, Networks and the Internet: A Concise Guide to Compliance with the Law (xpl publishing, 
6th edn, 2006), and the general editor of the Digital Evidence and Electronic Signature Law Review.
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the advice of lawyers, by not teaching electronic evidence as a compulsory part of a law degree 
or vocational training course. This means that the majority of students are taking degrees and 
participating in vocational training that ignores the new reality: that virtually all evidence 
brought before a court within the next three years will be from a digital source.39 Yet the vast 
majority of students, lawyers and judges do not know how to assess digital evidence, nor are 
they in a position to brief digital evidence specialists effectively, or to ask the right questions of 
such specialists during legal proceedings. It is also certain that if judges and practicing lawyers 
fail to grasp the need to become acquainted with digital evidence, poor decisions will be made 
about admitting and dealing with digital evidence in legal proceedings. In addition, it is also 
necessary for judges and lawyers to understand the concept of ‘electronic’, and in particular 
digital evidence, because it requires a conceptual leap that is tantamount to a paradigm shift.40 
Few judges or lawyers have fully understood this change to date.

Put into context, the introduction of paper caused some lawyers consternation in Europe, 
mainly because lawyers did not know how to assess the veracity of the contents recorded 
on the paper carrier. As a result, elaborate rules were developed in some countries for the 
authentication of documents recorded on paper so as to prevent or counter attempts at fraud. 
At the time, the pace of change was probably slow enough to ensure that lawyers, judges and 
those that entered the profession were able to improve their knowledge and understanding 
of the evidential requirements relating to the introduction of paper relatively easily. However, 
some centuries later, a similar change has already taken place with respect to digital data, and, it 
seems, that a large majority of lawyers, legal academics and judges have failed to realize they are 
now living in a world dominated by digital evidence, and that digital evidence is now the dominant 
form of evidence. Although quantifiable figures are not available, it can be asserted with some 
confidence that the majority of lawyers, legal academics and judges do not know they do not 
know; a smaller number know they do not know, and an even smaller elite (certainly those that 
spoke at the Ankara Bar Association International Conference in 2008) know about digital 
evidence, but they are realistic enough to know they need to know more.

The law acts as a means to provide for social stability, yet if lawyers and judges fail to grasp 
that they need to begin to understand the attributes of evidence in digital format, individuals 
that are caught up in events such as those illustrated in the case of the State of Connecticut v 
Julie Amero41 will find themselves subject to the collective failure of the legal system: by the 
prosecution, defence and judge. This failure to become familiar with evidence in digital form 
by the participants in the legal system is further acerbated by the failure of the majority of 
universities and law schools across the world to incorporate any discussion of digital evidence 
into the curriculum. This state of affairs will continue for some time, and it seems probable that 
many people brought before a criminal court may well face rough justice if the digital evidence 
is misunderstood by the lawyers and judge alike. In addition, parties in civil proceedings may 
39  See The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010 (IDC White Paper, March 2007.
40  This term was first used in the context of the sciences by Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962) and it is now applied to many 

other areas of human experience.
41  January 2007, Docket number CR-04-93292, Superior Court New London Judicial District at Norwich, GA 21; for a detailed analysis of this case, see 

Stephen Mason, Electronic Evidence (British Institute of International and Comparative Law, 2008), Chapter 1.
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also face serious obstacles if their lawyers and the judge fail to understand the importance of 
digital evidence. At the other end of the continuum, United States Magistrate Judge Paul W. 
Grimm in Lorraine v. Markel and American Insurance Co42 provided a useful academic paper on 
the authentication of digital evidence, although he failed to indicate why he decided to dismiss 
certain evidence because it was not authenticated.43

Unless legal academics educate potential lawyers in digital evidence, and judges and lawyers 
concern themselves with the need to be educated in the topic, more rough justice can be 
expected across the globe. Not only rough justice. Lawyers in some jurisdictions can expect 
to face actions for negligence: this will then cause the professional indemnity insurers to take 
notice, and lawyers will then rush to become more educated. In the meantime, it is only to 
be guessed how many lay clients will be at the receiving end of poor legal advice in respect of 
digital evidence.

‘Electronic’ evidence [Heading type A]

Analogue evidence [Heading type B]

To a certain extent, the introduction of evidence in analogue format was well within the 
world-view of judges and lawyers for the reason that the concept of a machine that creates an 
output is relatively easy to follow: whether it is a roll of film from a camera, or a machine for 
measuring the amount of alcohol in the breath. Examples of evidence obtained from analogue 
devices include the product of mechanical devices and automatic recordings, including 
photographs,44 tape recordings45 the movements of a ship as traced by radar and automatically 
recorded on film,46 the print-out of the results of a test undertaken on a breath test machine47 
and video recordings.48 Analogue systems or products generate evidence in the form of data 
that is capable of being produced in a permanent form. Consider, for instance, an analogue 
camera (depending on the type of camera: a camera that produces instant photographs does 
not have a negative). As the shutter opens and closes, so light is admitted, and the rays of light 
hit the negative film and in so doing, the chemicals on the negative will form an image. After the 
negative film is developed, prints in the form of photographs can then be produced, which are a 
reverse image of that recorded on the negative film. The negative transparency or plate comprises 
the primary evidence of the image captured, and arguably is also the best evidence, as well as 
being real evidence. Any print of an image recorded on the negative is by definition secondary 
evidence of the original image recorded on the negative, although it is arguable that it might 

42  2007 ILRWeb (P&F) 1805, 207 WL 1300739 (D. Md. May 4, 2007).
43  For a critique of this opinion, see Brian W. Esler, ‘Lorraine v Markel: unnecessarily raising the standard for admissibility of electronic evidence’, Digital 

Evidence Journal, 4:2 (2007) 100 – 102.
44  R v Tolson (1864) 4 F & F 103; 176 ER 488.
45  R v Burr and Sullivan [1956] Crim. L.R. 442; The Times, May 11, 1956; R v Ali (Maqsud); R v Hussain (Ashiq) [1966] 1 QB 688, CCA; [1965] 3 WLR 

229; [1965] 2 All ER 464; (1965) 49 Cr App R 230; 129 J.P. 396; 109 S.J. 331, CA; for an example in Scotland, see Hopes v Lavery v Advocate (H.M.) 
[1960] Crim. L.R. 566; 1960 S.C.( J). 104; 1960 S.L.T. 264.

46  The Statute of Liberty Owners of Motorship Sapporo Maru v Owners of Steam Tanker Statute of Liberty [1968] 1 WLR 739; [1968] 2 All ER 195; [1968] 
1 Lloyd’s Rep 429; (1968) 112 S.J 380, P.D.A.D.

47  Castle v Cross [1984] 1 WLR 1372; [1985] 1 All ER 87; [1985] RTR 62, [1984] Crim. L.R. 682; (1984) 81 L.S.G. 2596; (1984) 128 S.J. 855, DC.
48  Kajala v Noble (1982) 75 Cr App R 149; [1982] Crim. L.R. 433, DC; R v Grimer [1982] Crim. L.R. 674, 126 S.J. 641, CA; R v Thomas (Steven) [1986] 

Crim.L.R. 682; XXX v YYY and ZZZ EAT/0729/01 & EAT/0413/02 ILB.
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also be considered to be the best evidence of the image. Generally, such an image is admitted 
into evidence as an exhibit once a person has testified to its production, and there tends to be 
little discussion of such evidence thereafter. Any number of copies of the primary image can be 
made, although no printed copy will be an exact copy of the negative or plate, which highlights 
the point that the photographs as developed from the negative film or plate are only copies 
of the original image. This is because the processes followed and the mix of chemicals used in 
transforming the negative into a print, will determine how accurately the photograph reflects 
the image, in particular the degree of contrast (that is the range of gray tones) captured on the 
negative. The degree of contrast will affect how bruising is reproduced on the photograph: a 
high contrast makes the bruising appear darker and more dramatic, whilst a low contrast will 
lessen the effect of the visual image, making the bruise seem somewhat less consequential. 
Generally, judges and lawyers are used to dealing with such evidence, and if there is a difference 
between the parties as to the accuracy of the contract in the photograph, then providing the 
primary evidence is available (that is, the negative film or plate), then another photograph can 
be developed with a different mixture of chemicals to achieve a another effect.

There is a significant difference between analogue evidence and digital evidence, mainly 
because evidence that is the product of an analogue device is only stored on a carrier such 
as paper or a photographic film, or it may not even be recorded, but it can be a continuous 
reading, such as early versions of radar. In addition, the machine that caused the output of the 
evidence to be produced tends not to be considered to be relevant once the output is produced. 
Thus it is not necessary to exhibit the camera that takes the photographs where a negative film 
or plate is used, because the image is independent of the device, unlike digital evidence, where 
the machine will also leave traces of evidence in a digital document. In addition, although the 
evidence that is recorded by an analogue device is capable of being manipulated, and a well 
known example was the removal of the image of Davidovich Bronstein (Leon Trotsky) from 
early photographs that included images of Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) in Soviet Russia, 
nevertheless it takes great skill to alter the negative of a photographic film, and most alterations 
can be detected. In comparison, digital images can be altered with ease.

Digital evidence [Heading type B]

Examples of digital data include anything that has been created or stored on a computer or a 
computer like device, or is made available by way of the Internet, including CDs, DVDs, MP3s 
and digital broadcast radio. The essential point about digital evidence, which is not readily 
understood by many judges and lawyers, is the complexity of the topic and the nature of the 
characteristics of digital evidence.49 By failing to have even a basic knowledge of the subject, 
lawyers and digital evidence specialists responsible for investigating a case and deciding whether 
to initiate criminal action against an individual, are in danger of committing grave errors. It is for 
this reason that judges, lawyers and legal academics should consider it to be of vital importance 
that they begin to understand digital evidence.
49  Stephen Mason, general editor, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, Chapter 2 ‘The characteristics of electronic evidence’ for more 

detail.
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Definition of electronic evidence [Heading type B]

The term ‘electronic evidence’ is used widely, but it is commonly used to denote digital 
evidence, which adds to the confusion. It is suggested that the term ‘electronic evidence’ is a 
generative term, rather than a specific term, in that it encompasses all forms of data, whether 
produced by an analogue device, or in digital form, and the following definition is proffered:50

‘Electronic evidence: data (comprising the output of analogue devices or data in digital 
format) that is created, manipulated, stored or communicated by any device, computer or 
computer system or transmitted over a communication system, that is relevant to the process 
of adjudication.’

The two forms of evidence should not be confused, because different evidential and 
procedural requirements apply to each form of evidence.

Original [heading type A]

For reasons that are discussed in detail elsewhere,51 the concept of an ‘original’ digital object 
is almost meaningless. In short, a document in digital format can be perfectly replicated as 
many times as required, which means it is debatable there will never be an ‘original’, which in 
turn means the concept of an ‘original’ digital document is redundant. Judges and lawyers must 
grasp that this is a fundamental change in the concept of understanding evidence. To think of 
a digital document in the same way as a piece of paper is to misunderstand digital evidence so 
much, as to render any understanding of digital evidence a caricature of reality. Lawyers are 
in danger of making a mockery of themselves if they do not alter the way they understand the 
nature of digital evidence.

Conceptually, a digital object is authenticated by verifying the claims that are associated 
with the object, such as: the organizational criteria demonstrating the provenance of the digital 
object, including the documentation pertaining to the chain of custody (and what extent this 
documentation is trusted), and the extent to which the custodians can be trusted; the object 
can be examined forensically to establish whether its characteristics and content are consistent 
with the claims made about it and the record of its provenance (although the methods used 
may also be subject to challenge – for instance, how a mainframe is tested for reliability; 
whether the imagining techniques are challenged when relying on the evidence from a personal 
computer); any signatures, seals and time stamps52 that may be attached to the object can help 
test the claims to consistency and provenance. For instance, time stamps are used to indicate 
when a digital object was written, but the time stamp might not be accurate. Similarly, digital 
signatures are also used for the same purpose, but any confidence in the integrity (meaning the 
data has not been corrupted) of the object can only be as good as the authenticity and integrity 
of the hash digest and the processes and procedures surrounding the digital signature and the 

50  Stephen Mason, general editor, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, paragraph 2.03, which also includes a discussion of the ele-
ments of this definition.

51  Stephen Mason, general editor, Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, Chapter 4 ‘The evidential foundations’.
52  Malcolm W. Stevens, ‘Unification of relative time frames for digital forensics,’ Digital Investigation, Volume 1 Number 3, September 2004, 225 – 239.
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equipment which generates and applies it.53 It can be argued that the process of demonstrating 
the authenticity of a digital object is ‘a process of examining and assigning confidence to a 
collection of claims.’54 In essence, the ability to prove the authenticity of a digital object is not 
proving that an original exists, especially when referring to something as dynamic as a database. 
The issue is about trust, or the lack of trust. Proving the authenticity of a digital object means 
providing sufficient evidence to convince an adjudicator that the object that has been retrieved 
is a faithful representation of what is claimed to be the ‘original,’ or a reliable representation 
of the object that was relied upon by the originator. Thus the learned authors of the Uniform 
Electronic Evidence Act Consultation Paper in Canada made it clear that the emphasis needs 
to shift to the integrity of the record-keeping system, and the emphasis needs to be placed on 
‘system’:

‘[24] The “function” of the best evidence rule is to ensure the reliability, that is to say the 
integrity, of the record to be produced in evidence. It is presumably easier to tell that an original 
paper record has been altered than to determine any alteration by viewing a copy. In the 
electronic world, there may or may not be any original paper version of the electronic record. 
Therefore, the search for integrity of an electronic record has to proceed in another way.

[25] As Ken Chasse said in his 1994 paper for the Conference, at para 46, 

‘...the law should move from “original” to “system”, that is, from a dependence upon proof 
of the integrity of the original business document to a dependence on proof of  the integrity 
of the record-keeping system. This means that the best evidence rule loses most or all of its 
application in this field...’

[26] Stated another way, the integrity of the record-keeping system is the key to proving the 
integrity of the record, including any manifestation of the record created, maintained, displayed, 
reproduced or printed out by a computer system.’55

In summary, where the authenticity of a digital object is in issue, the range of considerations 
to be taken into account will differ, according to the nature of the evidence to be authenticated, 
and where the evidence is to be found. In the majority of cases, oral and circumstantial evidence 
will be sufficient to provide for the authenticity of most documents in digital format. However, 
where evidence is required of a system or the way a computer operates, the nature of the evidence 
will be more demanding. Testing reliability for a mainframe will differ to that of a personal 
computer: the mainframe cannot be seized or moved, which means there are problems relating 
to demonstrating the system is working properly (if this is a necessary pre-condition), ensuring 
the nature of the digital evidence is complete, and determining how the other party can test 
the evidence; whereas the personal computer can be the subject of a seizure order or warrant, 
thereafter the quality of the inferences to be drawn from a forensic analysis will depend on the 
53  For a discussion about the use of terms and meanings, see Sarah Mocas, ‘Building theoretical underpinnings for digital forensics research,’ Digital 

Investigation, Volume 1 Number 1, February 2004, 61 – 68.
54  Clifford Lynch, ‘Authenticity and Integrity in the Digital Environment: An Exploratory Analysis of the Central Role of Trust,’ in Authenticity in a Digital 

Environment (Council on Library Information Resources, May 2000), 40.
55  Uniform Electronic Evidence Act Consultation Paper, (March, 1997), available on-line at http://www.ulcc.ca/en/poam2/index.

cfm?sec=1997&sub=1997hka.
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trust in the technology used to take an image of the disk, the techniques undertaken to search 
the disk, the procedures adopted by the investigator and the substance of any conclusions made 
by the investigator. The hardware forming a local area network or the Internet cannot be seized, 
which means other issues must be considered, such as how an investigator ensures they have 
searched thoroughly for evidence, whilst at the same time demonstrating the reliability of the 
data. Issues that may need to be covered and tested include demonstrating the provenance of 
the source of the data, how it is authenticated, indicating the process by which the data was 
acquired, and proving the continuity and reliability of the evidence.56

The United States case of In re Vee Vinhnee, debtor, American Express Travel Related Services 
Company, Inc. v Vee Vinhnee57 illustrates the potential practical problems relating to laying the 
correct evidential foundations of complex digital evidence in the form of financial databases, 
and in essence, the requirements for authentication can be reduced to the following:

d. The content of the data that a party relies upon has not changed from the moment it 
was created to the moment it is submitted as evidence.

e. The data can be proven to be from the purported source.

f. The technical and organizational evidence demonstrates the integrity of the data is 
trustworthy, and is therefore considered to be reliable.

Once judges and lawyers realize that there is no concept of ‘original’ digital evidence, they 
can then concentrate on formulating guidance with respect to the authenticity of the evidence, 
where it is necessary – it is hardly necessary to prove the authenticity of every item of digital 
evidence, otherwise the law will fall into disrepute, which is why judges must carefully consider 
amending procedural rules. In this context, it is suggested that other procedural rule making 
bodies consider the provisions of the Civil Procedure Rules (CPR) in England, in particular 
the rule that a party is deemed to admit the authenticity of a document disclosed to them 
under CPR 31 unless they serve notice that they wish the document to be proved at trial (CPR 
32.19(1)). This particular rule reduces the costs of a trial to both sides in civil proceedings, 
and encourages the parties to reduce the costs of litigating by narrowing the issues to be tried 
only to those that are at issue, thus avoiding unnecessary and superfluous arguments over the 
authenticity of a document, unless the authenticity is in dispute.

Judges and lawyers need to grasp the mettle now, otherwise they will find themselves the 
butt of unfavourable but depressingly accurate criticism for their failure to understand digital 
evidence. Time is of the essence.

56  Peter Sommer ‘Intrusion Detection Systems as Evidence’ [2002] C.T.L.R. 67 – 76; Peter Sommer ‘Downloads, Logs and Captures: Evidence from 
Cyberspace’ [2002] C.T.L.R. 33 – 42; Jean-Marc Dinant, ‘The Long Way from Electronic Traces to Electronic Evidence’ International Review of Law 
Computers & Technology, 2004, Volume 18, No. 2, 185 – 192; Bertrand Lathoud, ‘Formalization of the processing of Electronic Traces’ International 
Review of Law Computers & Technology, 2004, Volume 18, No. 2, 173 – 183; IETF RFC 3227/RFC3227 Guidelines for Evidence Collection and Ar-
chiving (Internet Best Current Practices for the Internet Community) available on-line at http://www.rfc-archive.org/getrfc.php?rfc=3227.

57  336 B.R. 437 (9th Cir. BAP 2005), discussed in detail in Stephen Mason, general editor of Electronic Evidence: Disclosure, Discovery & Admissibility, 
4.21 – 4.26.
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OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Stephen Mason’a teşekkür 
ediyorum. 

Yine uluslararası işbirliği, bunun dışında elektronik imza, adli bilişim gibi konuların önemini 
vurgulayarak başladı. Daha sonra yine hukukçular için eğitim ve bilginin bu konulara ilişkin 
olarak önemine değindi. Burada küçük bir açıklama yapayım, belki Stephen’ın da dikkatini 
çekecektir. 

Benim Direkttörü olduğum Bilgi Üniversitesindeki Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama 
ve Araştırma Merkezi olarak biz hâlâ 2004’ten beri “Adli Bilişimi” Murat Lostar’la beraber ayrı 
bir ders olarak verdik. Bunun dışında “Bilişim Teknolojileri Hukuku” başlıklı lisans ve yüksek 
lisansta yine “Elektronik Devlet” adını taşıyan ayrı bir dersimiz var. Bunun dışında biz de çalışan 
yine birçok arkadaşın “adli bilişim”, “elektronik keşif”, “elektronik imza” ya da bilişim teknolojileri 
hukuku kapsamına giren birçok konuda yaptığı tezler ya da diğer çalışmalar var. 

Stephen daha sonra bütün bu konularla ilgilenen dijital delillerin, normal delillerden 
farklı olduğu konusunda bilinçlenmelerinin önemine değindi. Çünkü, örneğin hâkim olarak 
elektronik ortamdaki bir belgeyi hard copy mi isteyeceksiniz, yoksa soft olarak mı isteyeceksiniz, 
bu ayrımı herkesin bilmesi gerekiyor ki, bir belgenin elektronik versiyonu onun hard copysinde 
göremeyeceğiniz, bizim yardımcı veri dediğimiz bir sürü başka ek bilgiyi, faydalı bilgiyi de 
ihtiva edebiliyor. Yine dijital deliller, normal delillerden farklı olarak kolay bozulabilir bir yapıya 
sahip. O yüzden zaten adli bilişim prosedürlerinde o delilin bulunduğu medyaya el koymanın 
ne şekilde olacağı, nasıl taşınacağı, bozulmasının ne şekilde engelleneceğine ilişkin birtakım 
bilgilere de sahip olmak gerekiyor. 

Adli bilişim dünyası, birtakım farklı kavramları da bünyesinde barındırıyor, örneğin “silmek” 
dediğimiz vakit, bir şeyi sildiğiniz vakit yok edemiyorsunuz, kurtulamıyorsunuz, hayalet etkisi 
ya da hortlak etkisi şeklinde bir şekilde bir yerde karşınıza tekrar çıkabiliyor. 

Bunun dışında “adli bilişim incelemesi” eğer yapılacaksa, “elektronik keşif” yapılacaksa, bunun 
taraflar için, davanın tarafları için dava sırasında ya da davadan önce istiyorsanız pahalı bir 
prosedür olduğunu tarafların bilmesi gerekiyor. Bu ekstra birtakım külfetler çıkarabiliyor, 
yapılacak inceleme ve delillerin çıkarılıp mahkemeye getirilmesi. 

Stephen Amerika’daki davalara örnek verdi ve belki bunlardan en önemlisi “Zubuleyk 
Davası”ydı. Burada çünkü gerçekten adli bilişime ilişkin, bu incelemeye, prosedüre ilişkin 
birtakım ilkelerin belirlendiği bir davaydı Zubuleyk Davası. Daha önceden kullandıkları “7 
faktörlü Raw Testleri” vardı, bunlar bu davada tekrar ele alındı, tekrar konuşuldu. Yine yapılan 
bu incelemenin ortaya çıkardığı masraflar söz konusuydu, bunun davanın tarafları arasında ne 
şekilde paylaştırılacağına ilişkin birtakım kararların verildiği bir davaydı. 

Benim açıklamalarım bu kadar, Stephen’a tekrar teşekkürler. 

Şimdi ben size söz vermek istiyorum, sormak istediğiniz sorular varsa, lütfen adınızı ve 
konuklarımızdan da kime sormak istediğinizi belirterek sorarsanız sevineceğim. 



184

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

GÖKHAN AHİ- Teşekkür ederim Hocam, tüm konuklara katkılarından dolayı da teşekkür 
ediyorum. Ben soruları biraz genişleterek, katkı da vererek sormaya çalışacağım. 

Sayın Savcıma bir sorum var. Biliyorsunuz CMK 134’te kanuni olarak dijital delillerin nasıl 
toplanması gerektiğinin usulünü anlatıyor ve bunlar yedek bir bilgi değil, tamamen zorunlu 
uygulanması gereken bilgi. Nedir bunlar, buradaki konuklara da açıklayayım: Dijital delilleri 
elde ederken mutlaka bir tutanakla beraber elde edilen hard diskin veya başka kopyalama 
cihazlarının veya başka depolama cihazlarının bir kopyasının hard diske alınması ve bunun 
elektronik mühürle mühürlenmesi. Kanuni delillerin toplanmasında bunların bir de özet 
değerlerinin alınması hetchlenmesi. Hetchlenirken yine tutanak altına alınması gibi birtakım 
usuller var. Bunlar niye önemli? Dijital delillerin bütünlüğünün ve doğruluğunun korunması 
için, çünkü bu deliller gittiği zaman herhangi bir yerde değiştirilebilir, manipüle edilebilir.

Yine dijital deliller toplanırken birtakım teknik önlemler de var. Bunlardan aklıma gelenler; 
mesela cep telefonları toplanırken “faraday çantası” denilen bunların başka yerden sinyal almasını 
engelleyen birtakım çantalar var. Bu çantalarla biliyorsunuz, herhangi bir kodla telefondaki 
veriler çok kolaylıkla yok edilebilir, herhangi bir yerden uzaktan arama yöntemiyle veya bomba 
dahi patlatılabilir. Buna ilişkin önlemler Ankara polisinde var mı, anti statik poşetleme yapılıyor 
mu başka yerden mıknatıs gibi veya manyetik alanlardan etkilenerek verilerin bozulması imkânı 
var, bir de incelemeler yazma-korumalı cihazlarla “fred cihazı” dediğimiz cihazlarla yapılıyor 
mu, yani bütün bunlara uyuluyor mu? Savcıma soracağım soru bu. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - İzin verirseniz Savcı Bey 
cevaplamadan önce bir bölümünü de cevapladıktan sonra polis arkadaşların cevaplamasını rica 
edelim, çünkü sorunun bir tarafı da onları ilgilendiriyor herhalde. 

GÖKHAN AHİ- Sayın Lostar’a olan sorum; Savcımızın söylemiş olduğu bir şeye atfen 
bunu söylüyorum, terör örgütlerinin ve suç örgütlerinin İnternet ortamında eskisi gibi çok fazla 
yazışmadığı konusunda bir görüşü vardı. Fakat bazı yöntemler var, bir kriptolu mesajlar var, yani 
bu illa elektronik imza değil, ama PCB gibi yine elektronik imza tabanlı çalışan birtakım yazışma 
programları var. Bunların tespitleri yapılabilir mi, izlenebilir mi? Forum ortamlarında şifreli 
yazışmalar veya bunların RrapidShare bir müzik dosyası adı altında aktarılması durumunda 
bu mesajlaşmaların yine tespit edilmesi mümkün mü? Bazı mesajlarında yazıldıktan sonra 
herhangi bir resim editörü programında GIF VEYA JPG dosyası olarak sisteme atılıp, bu şekilde 
birbirlerine gönderdikleri de bilinen bir gerçek, bunlarında yine bir nevi echelon sistemi gibi 
takip edilebileceği bir pozisyon var mıdır? 

Bir de yabancı konuğumuza sormak istediğim soru; Amerika ve İngiltere’de “SEDONA 
Kuralları” çok sıkı bir şekilde uygulanıyor mu?

ÖZGÜR KAMIŞLIK (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- Ankara polisi özellikle bilişim 
alanındaki arkadaşlar gerçekten donanımlı ve yeterli arkadaşlar. Bu dediğiniz şeylerin çoğu 
yerine getiriliyor, fakat bazen Ankara dışındaki soruşturmalara da altyapı ve donanımlı personel 
ihtiyacı eksikliği nedeniyle biz müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Biz müdahale edinceye 
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kadar o yer polisi ya da kolluğu bazen jandarmada da olabiliyor, o dediğiniz kurallara çok 
uyulmuyor, o zaman delil kaybına rastlıyoruz. Bazı sıkıntılarımız var, ama büyük bir çoğunlukla 
uyuluyor, bir sıkıntıda oluşmuyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKOMİSER ÖZGÜR (Asayiş Dairesi Görevlisi)- Öncelikle şunu söyleyeyim: Bizim 
Sayın Savcımızın sunumunda belirttiği gibi yetki alanında ciddi sıkıntılarımız olabiliyor. Benim 
çalıştığım birimin Türkiye genelinde bir yetkisi var, yani sadece Ankara polisi olarak değil, şu 
an Türk Polis Teşkilatındaki uygulamayla ilgili ben kısaca bilgi vermek istiyorum bu bahisle. 
Polis teşkilatı, had seviyede, azami derecede delil kaybedilmemesi için gerekli tedbirleri almaya 
çalışıyor, bununla ilgili gereken teknoloji neyse, neredeyse, bu teknoloji alınmaya çalışılıyor. 
Örneğin, 1 ay önce Amerika’dan getirttiğimiz uzmanlar oldu, belli yazılımları satın aldık lisanslı 
olarak, bu yazılımların eğitimlerini aldık ve Türkiye’de 16 ilimizden, 16 görevlimizle biz bu 
yazılımları ihtisas eğitimiyle beraber görevlilerimize verdik. 

Yeterli mi diye sorarsanız: Yeterli değil, en iyisi değil, dünyadaki iyilerden biri. Dünyada 
pek çok kolluk kuvvetinden çok çok iyi durumdayız, ama en iyisi olduğunu söyleyemem, yani 
bir en iyi olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Farklı ülkelerde, farklı iyiler var, biz iyilerden 
biriyiz. Daha iyileri olabilir mi? Niye olmasın. Daha güzel şeyler ortaya çıkarılabilir mi? Niye 
çıkarılmasın. 

Belli sıkıntılar var, hukuki açıdan takıldığımız belli noktalar var Sayın Savcım bahsetti, güzel 
örnekler verdi. Ben şu şekilde zenginleştirebilirim: Çok basit bir hakaret olayında bile MSN 
üzerinden yurtdışından birine hakaret edilmiş, bu konu itibariyle benim çalıştığım birime 
geliyor. Suç yeri belli olmadığı için polis, delil toplamayı savcılık adına yapıyor, savcının 
mahiyetinde, onu desteklemek adına yapıyor. Suç yeri belli değil, bir savcınız olacak ki siz bir 
olayı araştırabilesiniz. Ama suç yeri belli değil, hangi savcı? Bir teamül var Ankara Savcılığı’na 
gidiyoruz. Ankara Savcılığı bize bir işlem numarası veriyor, bizim “hazırlık sayısı” diye tabir 
ettiğimiz bir yetki veriyor. Peşinden suç yerinin Kars ili olduğu ortaya çıkıyor. Bu sefer Ankara 
Savcılığı yetkisizlik veriyor, biz Kars’taki olaya müdahil olmak durumunda kalıyoruz. Kars’ta da 
belki bu olayı soruşturacak, oradaki bilgisayara usulüne göre el koyup, usulüne göre inceleyecek 
veya inceletecek polis görevlisi bulamayabiliyorsunuz, bu tür sıkıntılarımız var. Ama genel olarak 
sorunun cevabı, evet. Usulüne göre delil muhafazası ve incelemesi yapılıyor mu? Yapılıyor. Daha 
iyisi yapılabilir mi? Elbette, neden olmasın? 

Bunların tamamının cevabı; evet, bir hard diske el konulurken belli bir anti statik malzemeye 
aktarılmak kaydıyla el konulur, statik elektrikten etkilenmemesi için. Bir hard diskin kopyası 
alınırken yazma-koruma writeprotec kurallarına uyulur mu? Uyulur. Doğrulama işlemi hetch 
değeri alınması işlemi alınır mı? Alınır. Hetchlerde ŞA-1 standardı mı kullanılıyor, MD-5 mi 
kullanılıyor, başka hangi standartlar kullanılmalı? Olabilen maksimum standartlar kullanılır, 
inceleme işlemleri sonrasında suç unsuru tespit edilmesi halinde, suç unsurları ayrı bir 
yerde kütüklenerek savcılığa hem evrak ortamında, hem dijital ortam delil olarak sunulur. 
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Bu işlemlerin tamamı polis teşkilatının tamamınca, sadece Ankara polisince değil yapılıyor. 
Ama şunu söyleyebilirsiniz, yani filanca inceleme işlemi iki gün sürüyor, halbuki elinizdeki 
teknolojinin daha yenisi bir teknoloji bunu iki saatte yapabilir. Bu teknoloji elinizde var mı veya 
en son teknolojiyi takip edebiliyor musunuz? Bu konuda azami gayret gösteriyoruz, sürekli 
gelişen, sürekli yenilenen bir teknoloji, elimizdeki writeprotec cihazları dakikada 3 GB falan bir 
veri kopyalayabilirken, şu an piyasada 9 GB veri kopyalayabilen cihazlar var. Belki İngiliz polisi, 
11 GB’ta kadar çıkabilen cihazlar kullanıyor, daha iyisi daha günceli var mı, mutlaka ki var. Ama 
şunu söyleyebilirim, minimum standartlar olmazsa olmazlar düşünüldüğünde polis teşkilatı 
her tür donanıma sahip, ama daha iyisi niye olmasın, tabii ki olsun bunun içinde çalışmalarımız 
sürüyor. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Biz teşekkür ediyoruz. Murat, 
buyurun. 

MURAT LOSTAR- Benim sorum “terörist grupların iletişim için İnternet ortamını kullanıp 
kullanmadığı ve bu arada mesajlaşmanın gizliliğiyle ilgili teknolojilerin takip edilip edilemeyeceği, 
kırılıp kırılamayacağı” yönündeydi. 

Terörist grupların nasıl bir iletişim yöntemi kullandıkları hakkında ben bilgi sahibi değilim, 
o yüzden işin o tarafıyla ilgili ne yazık ki cevap verme şansım yok. Ama teknik tarafını 
söylemek adına bugün için İnternet’te dışarıdan bir başkasının, sıradan birinin hemencecik 
açıp okuyamayacağı, sıradan bir dinleme cihazıyla gelip geçen İnternet üzerindeki paketlerin 
dinlenmesi suretiyle bu bilginin ne olduğunun anlaşılmasının hop diye yapılamayacağı birtakım 
şifreleme teknikleri hem ticari, hem ticari olmayan çözümler olarak karşımızda var. Ancak 
burada da her zaman İnternet üzerinde yeterli gözlem yapıldığında mümkün, arada bir iletişim 
var ya da arada bir iletişim yok. Yani bu kişi buraya mesaj yolluyor, günde kaç mesaj yolluyor, 
normalde haftada 1 mesaj yollanırken, bir anda günde karşılıklı 3’er tane mesaj yollanıyor olması 
bile aslında başlı başına bir bilgi. Demek ki burada bir şeyin hazırlığı var, demek ki burada bir 
artan etkileşim ihtiyacı var, bunu anlamak mümkün. 

Bunun dışında bahsettiğiniz, müziğin içine, fotoğrafın içine vesairenin içine birtakım bilgileri 
saklama yöntemi “stenografi” yine İnternet’te oldukça dünyada kullanılan yöntemlerden birisi. 
Ancak echelon gibi tüm trafiğin incelenerek, burada bir saklı bilgi var mı bunun anlaşılmasının 
pratik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir şüphe varsa, ancak bir kişiden 
şüpheleniliyorsa, ancak bir bilgisayardan şüpheleniliyorsa, az önce Komiserimin de açıkladığı 
gibi o bilgisayarın incelenmesi sırasında birbirine görsel olarak tümüyle benzeyen iki fotoğraf 
dosyasının karşılaştırılmasıyla içindeki gizli bilginin çıkartılması teknik olarak son derece 
mümkün ve kolay. Ama ben İnternet üzerinden yollanan bütün fotoğrafları inceleyeyim, 
İnternet üzerinden bir yerden bir yere hareket edilen tüm mp3 dosyalarını inceleyeyim, bunun 
içinde gizli bir bilgi va rmıdır diye araştırayım, evet teorik bir ütopya olarak mümkün, ama 
pratik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
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Teşekkür ederim. 

STEPHEN MASON- Anladığım kadarıyla, prosedür izlenmediğinde veya kanıtlar bir 
şekilde bozulduğunda, durumla nasıl başa çıkılacağını soruyorsunuz. Kısaca zamana geri 
gitmeme izin verin. Günümüzde, nispeten ilerleme kaydettik; ancak beyefendinin güvenlik 
konusundaki soruya karşılık olarak belirttiği gibi, hiç kimse mükemmel değildir ve dünya 
üzerindeki yargı alanlarındaki adli süreçte yer alan hiçbir polis otoritesinin ve hatta güvenlik 
hizmetinin kendilerini ‘mükemmel’ olarak adlandıracağını sanmıyorum. Kanımca, kurumlar 
söz konusu olan meseleleri anlayacaktır. Güvenlik açısından baktığımız zaman, ilk olarak 
bu meseleyle karşılaşıyoruz. İkinci mesele ise, bir resmi merci olarak devletin kanunu ihlal 
edenlerin yargılanmasını sağlamak üzere kendi vatandaşlarına karşı bir yükümlülük taşımasıdır. 
Bu yükümlülüğü yerine getirmek dijital öncesi çağda nispeten daha kolaydı. Kuşkusuz, polis 
memurları yalan söylüyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu davranış, mahkeme içerisinde ele 
alınıyor. Dijital kanıtların ortaya çıktığı ilk zamanlarda, dünya üzerindeki birçok polis memuru 
hatalar yaptı. 

Benim bilgim dâhilinde, bunun İngiltere’de gerçekleşen bir örneği var. Bu olayda, polis 
bilgisayarında çocuklara ait müstehcen fotoğraflar bulundurmakla suçlanan bir kişinin dizüstü 
bilgisayarına el koydu. Aslında, dizüstüne erişimi tamamen engellemek için, bilgisayarı 
yalıtmaları ve uygun ve güvenli bir yere koymaları gerekiyordu. Bunun yerine, polisler dizüstü 
bilgisayarı İnternet’e bağladı ve İnternet’te çocuklara ait müstehcen fotoğraflar satan kişileri 
bulmak için bir mekanizma olarak kullandı. Ardından, elde ettikleri, topladıkları bu kanıtları 
söz konusu kişiyi yargılamak için kullanmaya çalıştılar. Açıkça gördüğünüz gibi, bu çok yanlış 
bir davranıştı. Biz bu durumu, sizin Türkiye’de yapacağınız gibi düzelttik ve mahkemeye 
sunulan kanıtları reddettik ki böylece, adalet yerini buldu ve dava düştü. Birleşik Krallıkta, 
adli kovuşturma makamlarının çoğunun kanıtların doğru bir şekilde toplanmasını sağlamak 
için çok emek harcadığını ve kanıtları korumak için Hash fonksiyonlarının ve dijital imzaların 
kullanıldığını söyleyebilirim. Ancak, yine de çok rahatsız edici bir bilgi eksikliği söz konusu 
ve bu yüzden, Sayın Oturum Başkanımızın eğitim veren üniversitelerİ belirtmesi beni çok 
memnun etti. Ben de İngiltere’de hâkimlere birçok eğitim sundum ve geçtiğimiz Kasım ayında, 
Kıbrıs’a giderek, oradaki hâkimlere de elektronik kanıt konusunda eğitim verdim. Ayrıca, 
Tayland’daki Bilgi Teknolojileri Mahkemesi önünde bu konuyu ele alma ayrıcalığına da eriştim. 
Sonuç olarak, eğitimin gelecek için çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum. 

Teşekkürler.

STEPHEN MASON- I think I understand the question to mean that if the procedure is not 
followed or the evidence is tainted in some way, how do we deal with it? Let me just very briefly 
go back in time. Now, we are relatively advanced, although as the gentleman said in response 
to the security question, nobody is perfect and I do not think that any prosecution’s police 
authority or even security services in any jurisdiction in the world thinks that they are perfect. 
I think they will understand the issues. Now, that is one issue from a security perspective. The 
second issue is, as an authority, a public authority, the state has a duty to its citizens to ensure 
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that they prosecute the people who break the law. Now, in the pre-digital age, that was relatively 
easy. Of course, police officers lie, we know that. But that is dealt with actually in the court itself. 
In the early days of digital evidence, a lot of police officers across the world got things wrong. 

And there is an example from England that I am aware of, where the police seized a laptop 
computer from somebody who was accused of having abusive images of children on the laptop. 
What they failed to do was isolate that laptop and put it into a proper safe place so that nobody 
would touch it. What they actually did with that laptop is connect it to Internet and use it as 
a mechanism to try and find the people on the Internet who were selling abusive images of 
children. And then, they used this evidence which they accumulated to try and prosecute the 
man, for evidence they acquired. Clearly, that is very very wrong and the way we deal with it 
is, and I am sure you deal with it in the same way in Turkey, to disallow the evidence in trial, 
which means, of course, that the case will collapse, quite rightly so as well. I am aware that most 
prosecuting authorities now in the UK are trying very hard to make sure that the evidence is 
properly collected and obviously hash functions and digital signatures are used to protect the 
evidence. But there is still a disturbing lack of knowledge and this is why I am pleased to hear 
that our learned chairlady has indicated the universities providing education. I also have done 
a lot of education to judges in England and also in December, I went to Cyprus to teach the 
judges on electronic evidence, as well. And I have also had the privilege of addressing the IT 
court in Thailand on this issue. So, education is a serious issue, I think, for the future. 

Thank you. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Teşekkür ediyorum. Son bir kısa 
soru alacağım. Daha sonra olursa dışarıda konuşalım, çünkü bizim süremiz herhalde doluyor. 
Tuğrul Sevim, buyurun.

TUĞRUL SEVİM- Merhabalar. Sorum Murat Lostar’a, daha doğrusu açıklamasını istediğim 
bir konu. Ülkemizde özel hukuk davalarında elektronik delil davaya sunmak istediğinizde, 
bilirkişiler ya bu elektronik delilin bulunduğu ortam ve elektronik delilin özellikleriyle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmuyorlar veyahut da zaten elektronik delillerle ilgili hiçbir fikirleri 
olmuyor. Zaten mahkemenin de çok fazla fikri olmadığı için dava elektronik delillerden çok çok 
başka yerlere, hatta özellikle de usul tartışmaları seyrinde devam ediyor. Burada bilirkişiler eğer 
ki delillere nüfuz edebiliyorlarsa, delilleri yanlış değerlendirmeleri, hatta daha da kötüsü bozma 
ihtimalleri de oluyor, çünkü mahkeme bazen bu elektronik delilleri kendilerine verebiliyor. 
Bizim burada taraf olarak davaya delillerimizi sunarken kendimizin delilleri tespit edip, davaya 
sunmamızla ilgili Türkiye’de bir uygulama var mı? Yurtdışında bu şekilde çalışan profesyonel 
şirketler var, hukuk bürolarıyla birlikte çalışıyorlar, buna benzer bir uygulama ülkemizde var 
mı? 

MURAT LOSTAR- Teşekkür ederim. Benim farkında olduğum kadarıyla sadece bu işi 
yapmak üzere kurulmuş bir dernek, kurulmuş bir kurum vesaire söz konusu değil, onun dışında 
başka bilgi sahibi varsa açıklayabilirse sevinirim. Az önce verdiğim örneklerde bahsetmiştim, 
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benim ya da benim şirketimin dahil olduğu şeylerde, bu da zaten bu işi yapmak üzere yola 
çıktığımızdan ortaya çıkan konular değil, müşterilerimiz ya da piyasadaki bilinirliğimizi 
nedeniyle, bilgi güvenliği kurumu olmamız nedeniyle “bu konuda delil toplamak istiyoruz”, 
daha doğrusu “bu konudaki delilleri korumak ve daha sonra buradan gerekli çıkarımları yapmak 
istiyoruz” diye kurumların gelmesi sonucunda dahil olduğumuz konulardır. 

Bir tek İnternet bankacılığı konusundaki konuda da bilirkişilik yine bir mahkemenin bilirkişi 
atamasıyla oldu. Orada da itiraf edeyim, çok şaşırdım beni nereden buldular, o listeye benim 
adım ve iletişim bilgilerim mahkemenin eline nasıl geçti, itiraf edeyim ben de bilmiyorum. 
Tahmin ediyorum bir dernek üzerinden olmuş olsa gerek diye düşünüyorum. Ancak bunun bir 
ihtiyaç olduğu konusuna katılıyorum. Bizim böyle bireysel bir iki tane bir şeyler yapmamızın 
ötesinde, bu konuya uzmanlaşmış ve elbette işin resmi tarafından kolluk kuvvetleri, savcılık 
yanında, belki hukuka yansımasına karar verme öncesinde kullanacakları bir düzeni oluşturacak 
kurumlarında Türkiye’de biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Belki de bu bizim yapmamız 
gereken bir şey. 

Teşekkür ederim. 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Sorularınıza konuklarımıza ne olur 
dışarıda sorun. Çok mu kısa, peki. 

SUPHİ ÇEVİKER- Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısında uygulama koordinatörü 
olarak çalışıyorum. Loglardan, log tutmaktan bahsetti Sayın Murat Bey ve Sayın Stephen -yanlış 
telaffuz ettiysem kusura bakmayın-. Bu logların server tarafında belki İnternet servis sağlayıcılar 
aracılığıyla kimin nereyle haberleştiği, nasıl bir IP ile nereye gittiği, nasıl bir bilgi taşıdığı, servis 
sağlayıcılarda imzalanıp veyahut da zaman damgalanıp, belki de belli dönemlerde emniyet 
birimlerine teslim edilmesi çok daha doğru bir yaklaşım olabilir. En azından takip açısından, 
yani kim nereyle haberleşiyor, kimin nereyle olan trafiği hızlandı, yavaşladığı bunu takip etmek 
açısından çok daha doğru bir yaklaşım olabilir diye düşünüyorum. 

Teşekkürler 

OTURUM BAŞKANI Dr. LEYLA KESER BERBER - Ben tüm konuşmacılara teşekkür 
ediyorum, ayrıca katıldığınız ve dinlediğiniz için, sorularınızla da renk kattığınız için, farklı 
açılara dikkatimizi çektiğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Bilişim Kurulu 
Başkanı Sayın Özgür Eralp’i sahneye davet ediyorum. (Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“İNTERNETTE TELİF HAKLARI”

Oturum Başkanı: LEVENT YAVUZ (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  10 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Sayın Katılımcılar, bir saatlik aradan sonra “İnternet’te Telif Hakları” başlıklı 
oturuma başlamak için, tekrar bir aradayız. “İnternet’te Telif Hakları” başlıklı oturumumuzun 
Oturum Başkanı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Levent Yavuz’dur. 

OTURUM BAŞKANI HÂKİM LEVENT YAVUZ- Değerli konuklar hepinize merhaba. 
Ankara Barosunca düzenlenen “Uluslararası Hukuk Kurultayı”nın bugün üçüncü oturumunun 
konusu ana başlık olarak “Eser ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin İzniyle veya İzinleri Olmaksızın 
İnternet Ortamına Aktarılan ve Umuma İletilen Eserler Üzerindeki Telif Hakları”. Bu ana 
başlık altında “İnternet’te Telif Haklarının Niteliği”, “İhlali Halinde Sorumlu Kişi veya Kişiler”, 
“Uygulanacak Mevzuat ve Yaptırımlar”, “Sorumluluğu Ortadan Kaldıran veya Sınırlayan Haller” 
gibi son derece güncel hukuki sorunlar incelenecek. 

Bilindiği gibi “İnternet’te Telif Haklarının Korunması” konusu, İnternet’in özgürlükçü, 
ülke sınırı tanımayan küresel bir olgu olması nedeniyle, dünyanın hemen her ülkesinde sıcak 
gündem olarak yer almaktadır. Bu konunun ulusal ve uluslararası boyutu göz önüne alınarak, 
bölgesel ve uluslararası sözleşme ve anlaşmalar imzalanmaktadır. Bunlar arasında ülkemizi de 
ilgilendiren en önemlileri, bölgesel nitelikli 2001/29 sayılı “Bilgi Toplumunda Eser ve Bağlantılı 
Haklar”a ilişkin Avrupa Konseyi yönergesiyle, yine uluslararası nitelikli Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü, kısaca “WIPO” Internet anlaşmalarıdır. Ülkemiz söz konusu WIPO anlaşmalarına 
Mayıs 2007 tarihi itibariyle taraf olmuştur. 

Konuşmacılarımız anılan yönerge ve anlaşmalarla, bunlarda yer alan bir kısım hükümlerin iç 
hukukumuzdaki özel düzenleme olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa yansıtılması 
konusunda sizlere detaylı bilgi verecekler. İnternet konusunda karşılaştırmalı hukuk bakımından 
göz ardı edilmemesi gereken önemli bir ulusal düzenlemede Amerika Birleşik Devletlerinde 
1998 yılında kabul edilen ve WIPO Internet Anlaşmalarının İç Hukuka Aktarılmasına İlişkin 
Dijital Milenyum Telif Hakları Yasasıdır. Bu yasayla İnternet’te telif haklarının ihlali halinde 
doğacak sorumluluk, sorumluluğun süjeleri, sınırlama ve istisnalar gibi önemli hükümlerin 
yanında, yine İnternet ortamında umuma iletilen eserlere izinsiz erişim ve kopyalamanın önüne 
geçilmesi için, hak sahiplerince uygulanan teknik koruma önlemleri ve elektronik hakların 
yönetimine ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilerce aşılması, ortadan kaldırılması ve değiştirilmesini 
yasaklayan hükümler getirilmiştir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 2001 ve 2004 
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yılında yapılan değişikliklerle, İnternet kullanımıyla ortaya çıkan telif hakkı sorunlarına ilişkin 
birtakım düzenlemeler bizim de iç hukukumuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye’den ve yurtdışından katılan konuşmacılarımız böylesine ilginç ve önemli bir konuyu 
ulusal ve uluslararası boyutta tartışarak bizlere ışık tutacak ve bu alanda yapılmakta olan 
çalışmalara da önemli katkıda bulunacaklardır. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. 

Konuşmacı adedimiz ve sürenin sınırlı olması nedeniyle böylesine ilginç ve önemli bir konuyu 
her bir konuşmacı için zamanla sınırlamak zorunda kaldık. Dolayısıyla her bir konuşmacının 
süresi 20 dakika olarak belirlenmiştir. Bu süreler bitiminde kısa bir zaman dilimi içerisinde de 
sorular cevaplarla bir tartışma yapmaya çalışacağız. 

Bu kısa girişten sonra ilk konuşmacımız Sayın Türkay Alıca 2003-2004 yıllarında Avrupa 
Birliği Komisyonu ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Haklarının 
Etkin Korunması Projesi” kapsamında, yurtiçinde, yurtdışında ve Avrupa’da birçok fikri mülkiyet 
enstitülerinde yoğun bir eğitim aldıktan sonra, 2003 yılında Türkiye’ye dönerek Ankara Fikri 
Sınai Haklar Ceza Mahkemesi Hâkimliğiyle görevine başladı -İhtisas Mahkemesi sıfatıyla 
görevine başladı- ve halen kendisi Ankara 3 numaralı Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 
Hâkimi olarak görevine devam etmektedir. Kendisi yurtiçi ve yurtdışında birçok toplantılara 
katılımcı, konuşmacı olarak katılmış ve halen de bu faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şimdi 
sözü hâkim arkadaşım Türkay Bey’e bırakıyorum.

TÜRKAY ALICA (Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Hâkimi)-  Teşekkür 
ediyorum Sayın Başkan, süreme uymaya çalışacağım, ama aşarsam lütfen beni ikaz ediniz. 
Sunuşuma başlamadan önce tüm katılımcıları, değerli meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere esas itibariyle bu sunuşta “İnternet’te Telif Hakları İhlalleri ve 
Önlenmesi” konusunu işlemeye çalışacağım. Konunun kompleks oluşu nedeniyle sınırlandırmayı 
şu şekilde yaptım: Öncelikle genel bir giriş yapmak istiyorum Internet hukuk hayatına ne getirdi 
ve özellikle telif hakları hukukuna ne getirdi, daha sonra da hep beraber “İnternet ortamında 
eser sahibinin hakları”, ihlali gözüyle bu açıdan bu hakları düzenleyen Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasasındaki hükümleri gözden geçirip, daha sonra “ihlal halinde hangi önlemler alınabilir, hak 
sahipleri hangi yollara başvurabilirler” ve özellikle tabii hangi hukuki yollara başvurabilirler, 
bunlar üzerinde durmaya çalışacağım. 

Sürenin kısıtlı olması nedeniyle ilk girişi hemen şu metin üzerinden izninizle yapalım. 
Günümüzde bilişim teknolojisinin gelişimi ve özellikle sayısal ortamda veri iletiminin 
kolaylaşması ve yaygınlaşması, kullanıcılara yeni imkânlar sağlamakla birlikte telif hakları 
sahipleri yönünden tehlikeler içeren boyutlara ulaşmıştır. Sayısal ortama aktarılmış bir eser, 
dünyanın bir ucundan diğer ucuna giderek kısalan süre içerisinde gönderilebilmekte ve sadece 
bir kişisel bilgisayar aracılığıyla asıl nüshayla -burası çok önemli değerli katılımcılar-, eşdeğer 
kalitede çoğaltılabilmektedir. Eğer sıkça tartışılan bir husus olan “dijital uçurum” kavramını bir 
tarafa bırakacak olursak, bilişim teknolojisi 21. Yüzyılda kitlelere eserlere ulaşma, çoğaltma 
ve paylaşma konusunda önemli bir umut vaat etmiştir. Ama aynı zamanda hak sahipleri 
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yönünden, bu, gerçek bir tehdit olarak algılanmaktadır. Algılanmanın da ötesinde özellikle belli 
endüstrilerde bu tehdit artık, gerçeklik olarak yaşanmaktadır. Bu durum İnternet ortamında 
telif haklarının korunması için yeni önlemler alınması yanında, koruma kapsamının sürekli 
genişletilmesi niteliğini taşıyan talepleri de gündeme getirmiştir. 

Bu girişten de tahlil edilebileceği üzere sorun aslında hak sahiplerinin, yani telif hakkı 
sahiplerinin haklarını takip etmek konusunda yeni bir sorunla karşılaşmasıdır. Bu da İnternet 
ortamıdır. Esasen İnternet ortamından söz etmezsek, fiziki ortamdaki ihlaller bu kez sayısal 
ortama aktarılabilen tüm eserler yönünden, ama daha kompleks bir ortamda karşımıza 
çıkmaktadır. O halde dengeyi nasıl kurmak lazım? Hatırlayınız, İnternet Türkiye’ye ilk 
geldiğinde imaj şuydu genelde; artık herkes istediği gibi dünyanın öbür ucundaki kaynaklara, 
eserlere, kitaplara ulaşabilecek, bu bilgiye ulaşım bakımından büyük bir umut, ama telif hakları 
bakımından sorun malum olduğu üzere çok büyük. O halde yapılması gereken dengeyi 
bulabilmek, hem bilgiye ulaşım hakkını, haberleşme özgürlüğünü korumak, öte yandan da telif 
hakkı sahiplerinin bu ortamda korunması çelişkisini dengelemek durumundayız. Hukukçulara 
düşen zor sorun, zor problem kanaatimce bu. 

Sanıyorum ki iki gündür ve bundan sonra da İnternet tanımı üzerinde özellikle bu salonda 
durulmuştur ve durulacaktır da. Ama ben süreyi dikkate alarak ve yine kaynağımı da hemen 
belirteyim “Wikipedia”dan, Türkçe versiyonu da olan “Özgür Ansiklopedi”den küçük bir İnternet 
tanımı yaparak, konuya girmek istiyorum: Ki, neyi tartışıyoruz, hiç olmazsa kısaca arz edeyim.  

“İnternet” ya da son zamanlardaki yaygın kullanımıyla “bilgi sunar” veya “genel ağ”, İngilizce 
“kendi aralarında bağlantılı ağlar” anlamına gelen “Interconnected Networks” teriminin 
kısaltılmasıdır. Dünyayı saran ve merkezi olmayan ağlardan oluşan, bir ağ sistemidir. 

Tarihi gelişimi üzerinde durmayacağım. Ama bütünlüğü bozulmasın diye tarihi sürece 
sunuşta yer verilmiştir. Değerli katılımcılar, bu sunuş daha sonra sizlere iletilecektir. Sadece 
şunu vurgulamak isterim ki, bugün dünyada yaklaşık 1 milyar 262 milyon kişi, Türkiye’de ise 
16 milyon kişi Internet kullanımında bulunabilmektedir, bir başka deyişle İnternet’e ulaşmış 
durumdadır. 

Hemen, 2000 ile 2007 arasındaki kullanıma, yani erişim açısından dünya istatistiklerine (altta 
kaynağı verdim), bakalım. Bunlar en son 30 Kasım 2007 tarihi itibariyle yaklaşık sonuçlardır. 
Ama burada hemen dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var; “dijital uçurum” denen kavram, 
bu istatistiklerle çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor. Dünyanın sadece yüzde 19’u, Afrika’da ise 
sadece 4.7’si İnternet’e ulaşabiliyor. O zaman bilgiye ulaşım hakkı yönünden de daha tartışılacak 
çok hususlar var. 

Peki, Türkiye’de 2000’le, 2007 arasındaki artış çarpıcı bir şekilde ortada. 2000’de nüfusun 
sadece 2.9’u ulaşabilirken İnternet’e, 2007 dokuzuncu ay itibariyle 21.1; Demek ki, yüzde 80’i 
hâlâ bu olanaktan yoksun, o zaman bize de yapacak çok iş düşüyor. 

Telif haklarının İnternet ortamında ihlali hallerini tartışabilmek için belki bazı temel 
kavramlar üzerinde durmak lazım. Bu kavramları daha çok bir tanım tarzında aktardım ve 
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5651 sayılı Yasayı esas aldım. İlk tanımlama “Bireysel Kullanıcı” ki, yasada bu tanım yoktur, 
şöyle tanımlanabilir: Kişisel bilgisayar ile İnternet ortamını kullanan kişiyi ifade eder. “İnternet 
Ortamı” ise, haberleşme ile kişisel ve kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya 
açık olan İnternet üzerinde oluşturulan ortamdır. Ancak bu tanımlardan asıl üstünde durulması 
gerekenler “İçerik Sağlayıcı”dır ki o da İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü 
bilgi ve veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzelkişileri ifade eder. Neden bu 
tanımlar üzerinde durmak gereği duydum, onu da hemen söyleyeyim. Çünkü sorumluluklar 
bakımından bu aktörleri tanımak lazım. “Yer Sağlayıcı” ise, hizmet ve içerikleri barındıran 
sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ve tüzelkişileri ifade eder. “Toplu Kullanım Sağlayıcılar”, 
malum İnternet kafeler. “İnternet Ortamında Yapılan Yayın” ise, İnternet ortamında yer alan ve 
içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri ifade eder. 

Durum böylece ortaya konulunca, İnternet ortamındaki telif hakları ihlalleri bakımından 
ortaya çıkan tablo şu: Ne zamanki bir eser, bu kimi zaman bir fotoğraf olabilir, kimi zaman 
bir metin olabilir, ilim-edebiyat eseri olabilir, bir makale olabilir; Kimi zaman bir müzik eseri 
olabilir, sayısal hale getirilmiştir.Kimi zaman bir sinema eseri olabilir. Ne zamanki bu eserler, 
sayısal hale dönüştürülmüş ve İnternet içeriği olarak sunulmuşsa, işte orada çatışma başlıyor 
demektir. Bu çatışmayı çözmenin yollarını hep beraber bulmaya çalışacağız. Bu ifade ettiğim 
eser türleri bakımından yapılan tanımlar slaytta verilmiştir. Ama önemli olan şudur: İnternet 
ortamındaki her yazılı, görsel ya da işitsel ses, müzik, bunların hepsinin mutlaka birilerinin 
hakkını ihlal ettiğini düşünmemek lazım. Önemli olan şu ki; eser mertebesinde korunabilir bir 
fikir ürünü olması lazım, yani söylenen, her zaman tekrarlanan şudur ki, sahibinin hususiyetini 
taşımalı. Eğer bu koşulu taşımıyorsa, zaten oradaki metin (FSEK kapsamında) korunabilir bir 
metin değildir. Bu sübjektif unsurdur. Daha sonra da FSEK’te yer alan, madde 2 ve devamında 
sayılan eser kategorilerinden birisi içerisine girmelidir ki, slaytta bunları verdim. Vakitten çok 
kazanmak zorundayız, kusura bakmayın hızlı geçmek zorundayım. 

O halde hangi tür haklar eser sahibinin hakları, İnternet ortamında ihlal edilebilir? Onu 
anlamak için hep beraber İnternet gözlüğünü takalım ve mali haklardan başlamak suretiyle ki, 
mali haklardan çoğaltma hakkı, telif haklarının başlangıcında, doğuşunda ilk haktır, en önemli 
haktır. “Copywrite” ifadesi de oradan gelir, kopyalamaktan gelir. Hemen ondan başlayalım ve 
metni İnternet gözlüğünden bir daha gözden geçirelim, bakalım bize neler sunuyor.

Değerli katılımcılar, çoğaltma hakkı FSEK 22. maddede “bir eserin aslını veya kopyalarını 
herhangi bir şekil veya yöntemle tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli 
olarak –bu kırmızı bölümleri ben ekledim, o düşünceyle okuyalım- İnternet ortamı dahil 
çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir” şeklinde ifade edilmiştir. Demek ki, öncelikle bu 
tanım geçici de olsa, sürekli de olsa eserin tamamı, bir kitabın, makalenin tamamı da olsa, bir 
bölümü de olsa, eğer sayısal ortama aktarılmış ve bilgisayarınıza girmişse burada bir çoğaltma 
söz konusudur. Çoğaltma hakkının ihlali tartışma konusudur. Ama her İnternet ortamına 
aktarmanın ya da bilgisayar ortamına aktarmanın çoğaltma hakkını ihlal ettiğini söylemek 
mümkün değil tabii ki. Öncelikle izinsiz olacak. Eğer eser sahibinin izni varsa, bu başlangıç 
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noktası, zaten sorun yok. Ama sorunlar devam ediyor, bununla bitmiyor. O halde özetleyecek 
olursak; bilgisayar ekranında, İnternet’te her türlü depolama ve bir başka kişisel kullanıcıya 
gönderme dahil aktardığınızda, çoğaltma hakkının ihlali söz konusu olabilir, diğer koşullar da 
gerçekleşmişse. 

Nitekim, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bir kararında (kararın numarasını slayta hemen altta arz 
ettim) ‘bilgisayar veri tabanının lisanssız kullanılmasını ve bilgisayara kayıt edilmesini’ çoğaltma 
hakkının ihlali saymıştır. Bilgisayar programları bakımından çoğaltma hakkı ve kişisel kullanım 
hakkında önemli farklılıklar vardır. Çünkü kişisel kullanım istisnası ki, bu hukuka uygunluk 
nedenidir hem ceza sorumluluğu, hem hukuk sorumluluğu açısından. Mutlaka yasal nüshaya 
dayalı olmalı ve o bilgisayar programının kullanılması için gerektiği oranda olmalı. 

Çoğaltma hakkı İnternet ortamında bize ne tür sıkıntılara yol açabilir? Hemen tek tek bakalım, 
Internet ortamında iletimin sağlanması için kişisel kullanıcılar dışında kalan aktörler, erişim 
sağlayıcı, yer sağlayıcı, telekomünikasyon altyapı hizmet kuruluşlarının teknik olarak geçici 
depolama hizmetleri ihlal olur mu? Şu andaki meri mevzuat FSEK ve diğer mevzuat “evet, olur” 
şeklinde bu sorunun cevaplandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Ama bir gerçekte var ki, eğer bu 
geçici depolama ve çoğaltma olmazsa İnternet iletişimi olmaz. Her metinden, her içerikten, 
onun hak sahibinden izin almak gibi bir durum söz konusu olamaz: Bu nedenle Avrupa Birliliği, 
Bilgi Toplumu Direktifinde bir istisna getirilmiştir. Bu istisnanın da bizim yasamıza 30. maddeye 
aktarılması gerekmektedir: Yani servis sağlayıcılarının, zorunlu olarak görevlerini yaparken 
çoğaltma yapmaları, çoğaltma hakkının ihlali bakımından bir istisna olarak değerlendirilmek 
zorundadır. Peki, böyle bir düzenleme yok bizde, sorun var mı? Pek tabii ki işin mahiyetinden 
herhangi bir sorun olmadığı da anlaşılıyor. Çünkü böyle bir uyuşmazlık konusu bu güne kadar 
gelmiş değil. 

Bilgisayar programları, bilgisayar veya İnternet’te kişisel kullanım için çoğaltılabilir mi? Böyle 
bir sorunla da karşılaşabiliriz: Yasal yollardan elde edilmesi koşuluyla bu mümkündür: Diğer 
hallerde yasa buna imkân vermemektedir. Biraz önce de bunu arz ettim. 

Bir başka sorun yine; bireysel kullanıcıların bir web sitesindeki eseri ekranında görüntülemesi 
veya kişisel kullanım için bilgisayarına kayıt etmesi, FSEK 38. maddesi anlamında, (kişisel 
kullanım istisnasıdır bu madde), bir istisna kapsamında mıdır? Bu soruya da olumlu cevap 
vermek gerekir. Ancak bu içeriğin sayısal ya da fiziksel ortamda ticari, amaçla çoğaltılması, 
satılması, değiştirilmesi, yeniden Internette yayınlanması pek tabii ki ihlal teşkil edecektir. 

Çoğaltma hakkının İnternet’e yansıması bakımından sorunlara devam edecek olursak; kişisel 
kullanıcılara ait bilgisayarların cache belleğinde ve Proxy server’ında web sayfalarının tekrar 
görüntülenmesi için kalıcı çoğaltmalar ihlal teşkil eder mi? Bu da literatürde tartışılıyor, pek 
tabii ki bu mümkün değil. Yine İnternet’in hızlı işlemesi için teknik bir zorunluluk, o halde ihlal 
yoktur diye cevaplamak lazım. 

Hiperlink ya da link atma halinde bağlanılan içerikte yer alan eserler, bağlanan içerik sağlayıcı 
yönünden çoğaltma hakkını ihlal eder mi? Bu soruya da yine 5651 sayılı Yasa 4/2 maddesi 
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bir cevap getirmiş durumda; “eğer içerik sağlayıcı bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten 
bağlanma biçimi normal koşullarda gerçekleşmişse sorumlu değildir”. Ancak kullanıcıya imkân 
tanımadan bağlantıyı gerçekleştiren gömülü link, dahili yol ve frame ya da çerçevede olduğu 
gibi sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe 
ulaşımını, amaçladığı belliyse, o takdirde bu içerik zaten onun içeriği sayılır. O halde mutlaka 
link bağlantısı kurulurken, gidilecek içeriğin kendisinden farklı, ayrı bir kişiye ait olduğu uyarısı 
mutlaka olmalıdır. 

İkinci hak, mali haklardan “yayma hakkı”. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, bu 
konuda da literatürde farklı yaklaşımlar var. Bazıları yayma hakkının Internete aktarılmış bir eser 
yönünden ihlal edilebileceğini savunmaktadırlar. Ancak benim de iştirak ettiğim karşı görüş, 
bunun mümkün olmadığını, çünkü yayma hakkının fiziki nüshalar bakımından düzenlendiği 
yönündedir. 

Diğer sorunlara geçecek olursak; İnternet ortamında bir eserin sadece ismi belirtilerek 
satışa çıkarılması, sayısal bir örneğinin alıcıya gönderilmesi aşamalarında yaymak hakkı ihlali 
gerçekleşmiş midir? Bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Biraz önce söylediğim gibi fiziksel 
nüshalar yönünden düzenlendiği için yayma hakkı, bu tarzda bir satışa çıkartma ilanının ihlal 
oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Postayla fiziksel olarak gönderi varsa, zaten bu pek 
tabii ki İnternet ortamında bir ihlal değildir, fiziki ortamda bir ihlaldir. 

Yine çok tartışılabilir bir konu, kültürel katılım açısından ve toplum kültürünün geliştirilmesi 
bakımından. FSEK kapsamında kütüphaneler tarafından İnternet ortamında kamuya ödünç 
vermek söz konusu olabilir mi? Yani, çok özetle şunu söylüyorum: Konuyu kompleks hale 
getirmemek lazım, herkes istediği gibi bir kütüphaneye gidiyor ve okumak istediği bir kitabı 
alıyor değil mi? Bunda bir sorun yok. Bu soruyu önemli bulduğum için cevaplayalım; Esasen 
mevcut düzenleme buna eser sahibinin izni olmaksızın müsait değil. Yine Avrupa Birliği 
direktiflerinde bu konuda istisna tanınması olanağı getirilmiştir ülkelere. Bunların mutlak 
şekilde Türk hukukuna da aktarılması lazım. O zaman soruyu şöyle cevaplamış olacağız: 
Eğer Internet ortamında bir kütüphane, sayısal ortama aktardığı kitapları kamunun ulaşımına 
açmışsa kamuya iletim hakkını ihlal etmiş demektir. Kamuya iletim hakkı da 25. maddede yer 
almaktadır. 

Tabii son iki dakika uyarısı, sorunu nasıl çözeceğimi kompleks hale getirdi. O zaman bu 
PowerPoint’i hepinize dağıtmaya söz vererek, izninizle ve özür dileyerek asıl ne yapılabileceğine 
geçmek istiyorum. Aslında tartışılacak hususlar manevi hak ihlalleri yönünde o kadar çok ki. 
Bütün bunları belki başka bir toplantıya ya da tek tek PowerPoint üzerinden kendi incelemenize 
bırakmak zorundayım. Sonuç itibariyle ihlal varsa ne yapacağımıza gelelim. Onu da hemen 
birkaç satırla arz etmek isterim. 

Önlem olarak yapılan şeyler şunlar: Teknik önlemlerle engelleme: Bu hak koruma sistemi 
adı altında geliştirilmiş bir önleme yöntemi. Almanya ile sınırlı uygulaması var. Elektronik 
fikri hak yönetimi sistemi. Yine bu da sınırlı sayıda ülkeler tarafından işletilmeye çalışılmakta. 
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Kullanıcının tespitiyle fatura edilmesinden ibaret bir yöntem. En son, idari filtreleme yöntemi 
ki, çok tasvip edilen bir yöntem değil. Sansürle eşdeğer görülüyor, yoğun eleştiriler var. Hukuki 
başvuru ile içerikten çıkarma ve erişimin engellenmesi. 

Bunun biraz daha belki üstünde durmak lazım. Uyar-kaldır yönteminin işletilmesi, FSEK 
Ek-4 maddeyle bildiğiniz gibi bizim yasamıza da dahil edildi. Yine Internet ortamında manevi 
hakların ihlali halinde FSEK 71/1, 5 ve son; Mali hakların ihlali halinde FSEK 72/3 b, e ve son 
kapsamında hak sahibinin şikâyeti üzerine cezai yaptırım yoluyla caydırıcı önleme olabilir. 

Mali ve manevi hakları Internet ortamında ihlale uğrayan kişinin talebi üzerine yine FSEK 
77 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 101 ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati 
tedbir yoluyla engelleme yapılabilir. Buna ilişkin gerek ceza mahkememizin, gerek hukuk 
mahkememizin örnek kararları mevcuttur. Bir diğer yöntem; mali ve manevi hakları İnternet 
ortamında ihlal edilen kişinin hukuk mahkemelerinde açacağı men ve ref davalarıdır. Ancak 
pek tabii ki bu davaların sonuçlanması kısa sürede mümkün olmadığı için, genelde uygulamada 
önce delil tespiti, arkasından ihtiyati tedbir, daha sonra da bu davaların gelmesi şeklinde yöntem 
işlemektedir. Pek tabii yine maddi tazminat da bu konuda aktarılabilir. 

Uyar-kaldır yönteminin Amerika’da nasıl işlediğini yine slaytta verdim. Ancak bizimkine çok 
kısa değinmek istiyorum. FSEK Ek madde 4/3’te yer verilen düzenleme (maalesef daha önce 
çok açık net örnek düzenlemeler olduğu halde, başta Amerika ve başka ülkeler olmak üzere), 
çok yetersiz. Çünkü hakları ihlale uğradığını düşünen kişinin yapacağı şey, öncelikle bilgi/içerik 
sağlayıcısına başvurup 3 gün içinde ihlalin durdurulmasını istemek. Bunun yöntemi belli değil. 
Karşı tarafın cevabının nasıl alınacağı hiçbir şekilde düzenlenmiş değil. Tamamen uygulamaya 
kalmış durumda. Ancak kanaatimce artık elektronik ortamdan söz ettiğimize göre, e-mail ile bu 
ihbarın yapılması yeterli olabilir. Peki, kaldırılmadı? Cumhuriyet savcısına gidilecek, cumhuriyet 
savcısı da 3 gün içinde servis sağlayıcısına ihlale devam eden bilgi/içerik sağlayıcısına verilen 
hizmetin durdurulmasını isteyecek. Bunun yöntemi de tamamen boş, yani açık değil. Oysa, 
kişisel özgürlüklerin, haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılması anlamını taşıdığına göre, 
CMK sistemiyle de uyumsuz. Savcı neye göre verilecek hizmeti durdurmasını söyleyecek, 
kıstasları ne? O takdirde bütün bunların uygulamada ayrıntılarıyla doldurulması gerektiğini 
söylemek istiyorum. Sorunlar çok fazla, o nedenle daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Sayın Hâkim Alıca’ya çok teşekkür 
ediyoruz. Kendisinin burada bizlere verebileceği çok şey var, bunu en iyi bilenlerden birisiyim. 
Ancak sürenin sınırlı olmak zorunda kalması nedeniyle artık sanıyorum diğer bilgileri elektronik 
ortamda veya kurultay kitap haline getirildiğinde tamamlamanızı diliyorum. 

İkinci konuşmacımız Sayın Erdem Türkekul. Erdem Bey, İstanbul Barosu avukatlarından, 
kendisi şu dönemde değil, ama geçmiş dönemde de Devlet Planlama Teşkilatı’nda kurulan 
“Fikri Mülkiyet” komisyonlarına aktif olarak katılıp, çok kapsamlı, benim çok takdir ettiğim 
raporları düzenleyen, bu alanda çok yaratıcı ve katkıları olan bir hukukçu meslektaşımız. 
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Bugünkü sunuşunun konusu “Dijitalleşme ve Fikri Haklar”. Buyurun. 

Av. ERDEM TÜRKEKUL (İstanbul Barosu)- Mümkün olduğunca 20 dakika içinde hızlı 
olarak yetiştirmeye çalışacağım. Konu çok geniş olduğu için birkaç tane ana başlık belirlemeye 
çalıştım. Bunlar; “terminoloji ve kapsam”, “ekonomik yapı”, “gelişmeler”, “hukuki yapı”, “müzik 
eserleri”, “sinema eserleri”, Avrupa Birliği” ve “WIPO” olacaktır.

Öncelikle terminoloji konusuna değinmek isterim, “telif hakları” yerine “eser sahibinin 
hakları ve bağlantılı haklar” kavramına artık alışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu, 
DPT Kalkınma Planı hazırlıklarında oldukça tartışılmıştı ve “telif hakları” kavramı yeterli 
görülmediğinden terk edilmesi gerektiği genel olarak kabul görmüştü. İkinci olarak, şu 
hususu belirtmek isterim; her ne kadar oturumun ismi “İnternet ve telif hakları” ise de genel 
olarak uluslararası alanda da bu konu tartışılırken, İnternet’le beraber mobil kullanımlar da 
değerlendirildiğinden, ben de sunumda “Dijitalleşme ve Fikri Haklar” başlığı altında İnternet 
ve mobil alanı beraber değerlendirmeye çalışacağım. 

İkinci olarak, ekonomik yapıyı ortaya koymak gerekmektedir. Çünkü yapılacak 
düzenlemelerin temel dinamikleri ekonomik gelişmeye bağlıdır. İnternet’te ekonomik yönden 
öncelikli eser grubu “müzik eserleri” olduğundan, müzik alanındaki gelişmeye çok kısa olarak 
bakmak gerekiyor. 2005 ve 2006 yılına ait olan verileri sunmaya çalışırsam; 2005 yılında 
İnternet’te satışa sunulan şarkı sayısı 2 milyon adet iken 2006’da 4 milyon adete çıkmış, yüzde 
100’lük bir artış var. İndirilen şarkı sayısı 2005’de 430 milyon adet iken, 2006’da 795 milyon 
adet şarkı indirilmiş durumda ki, yaklaşık olarak yüzde 90’lık bir değişim var. Bu kullanımın 
büyük çoğunluğu ise Amerika Birleşik Devletlerinde, Üyelik servislerini kullanan kişi sayısı 
2005’te yaklaşık 2.8 milyon kişi iken 2006’da 3.5 milyon kişiye çıkıyor, yüzde 25’lik bir artış 
var. Satılan taşınabilir müzik çalar sayısı 2005’te 84 milyon iken 2006’da 120 milyon, yüzde 
43’lük bir değişim var. Ki müzik dinlenebilir cep telefonları da düşünüldüğünde sayı çok daha 
yükseliyor. Bu gelişmeler sebebiyle, sadece müzik yapımcılarının 2005 yılı itibariyle dijital 
müzik dolayısıyla elde ettiği gelir ise 1.1 milyar dolar. 

Genel olarak gelişmelere baktığımızda, şu konuları sıralayabiliriz: İçeriğin zenginleşmesi, 
kullanıcı sayısındaki artış, bant genişliğinin yükselmesi, depolama araçlarının ve kapasitelerinin 
artması, kullanımı kolaylaştıran arayüzler, hem eserlerin korunması hem de ödeme araçları 
açısından güvenlik konusundaki gelişim ve elbette sayısal hak yönetimi (DRM) konusundaki 
yeni imkanlar. Aslen, hukuksal düzenlemeleri zorlayan konular da belirtilen gelişmeler. 

Öncelikle, İnternet’te ciddi bir içerik genişlemesi var; sadece müzik alanında değil, 
mültimedyada ve özellikle oyunlarda çok ciddi olarak bunu görebilmek mümkün. İkincisi 
olarak, biraz evvel verilen bilgilerde görüldüğü gibi tüm dünyada çok hızlı ilerliyor kullanıcı 
sayısı. Kullanıcı sayısıyla beraber bant genişliği de çok hızlı ilerliyor ki, bant genişliği, kullanım 
alanını belirlemesi yönünden çok önemli bir konu. Bilindiği gibi, bugüne kadar İnternet denince 
müziği konuşuyorduk ancak artık sinemayı ya da oyunları da aynı şekilde konuşmaya başladık. 
Bu alanlardaki kullanım, bant genişliğine bağlı ve belirtildiği gibi çok büyük bir ilerleme var. 
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Depolama kapasitesi ve kopyalama araçları ise cep telefonlarımızdan, müzik çalarlara kadar çok 
ciddi kapasitelere ulaşıyorlar ve dolayısıyla müzik, sinema ve diğer eserleri yanımızda taşıyacak 
şekilde depolayabilme imkanına sahibiz. Bu gelişim ise kullanımı ciddi olarak arttıran bir konu. 
Bunun yanında, kullanımı kolaylaştıran ara yüzler sayesinde, hem İnternet’e bağlanmamız, 
hem de bilgisayar ya da cep telefonu gibi araçları daha efektif olarak kullanmamızda büyük 
kolaylıklar yaratılıyor. 

Güvenlik konusunda da büyük gelişmeler var. Bu gelişmeleri hem eserlerin korunması 
yönünden, hem de ödeme araçları yönünden değerlendirmek gerek. Çünkü, eserin İnternet 
ortamına ya da diğer dijital ortamlara konulabilmesi için öncelikle haksız kullanımı engelleyecek 
şekilde korunuyor olması lazım ve bu korunmadan sonra kullanımdan gelir elde edilebilmesi 
için, güvenli ödeme araçlarının oluşturuluyor olması lazım. Dolayısıyla, yeni iş yapma 
süreçlerini, hem hak sahiplerine hem de tüketicilere güvenli bir ortam yaratan gelişmeler 
tetiklemekte. Bu noktada, eserin korunmasıyla ilgili olarak, sayısal hak yönetimi hakkında 
kısa bir bilgi vermek gerekmektedir. Çünkü sayısal hak yönetimi, tüm sürecin dayandığı temel 
bir noktayı oluşturuyor. Biraz sonra değinmeye çalışacağım bütün yeni kullanım şekillerinin 
temeli, aslında DRM’e dayanıyor.

Sayısal hak yönetimi, elektronik yöntemler kullanılmak suretiyle medya üzerinde bulunan 
fikri hakların korunması, izlenmesi, kısıtlanması ve tanımlanması olarak özetlenebilir. DRM’in 
iki temel fonksiyonu vardır; tanımlama ve sınırlandırma. 

Tanımlama kısmı fikri mülkiyete konu olan eserle ilgili bilgilerin, eserin kayıtlı bulunduğu 
medyaya önceden belirlenmiş ve standardize edilmiş bir yöntemle yerleştirilmesi yoluyla 
yapılmaktadır. Bu bilgilere “hak yönetim bilgileri” denmektedir. Bunlar fikri mülkiyet sahibinin 
veya diğer hak sahiplerinin tanımlanması, eser üzerinde korunan hakların tanımlanması, eserin 
yaratılma zamanının tanımlanması ve tanımlama işleminde kullanılan yöntemin tanımlanması 
ya da belirlenmesi olarak özetlenebilir. 

Sınırlandırma kısmı ise tüm kullanım kısıtlamalarını kapsar. Bu şekilde,  hak sahipleri 
tarafından engellenen veya sınırlanan hakların, tüketiciler tarafından kullanılması veya 
erişilmesi engellenmektedir. Ki bunlar “teknolojik önlemler” olarak adlandırılmaktadır. 
Sınırlandırmalara baktığımızda, ilk aklımıza gelenler şunlardır; ilk olarak, içeriğin tümüne 
erişiminin engellenmesi. İkinci olarak, içeriğinin belirli bir bölümüne erişimin engellenmesi ya 
da belirli şekilde kullanılması. Bu engelleme, zaman bakımından ya da devamlılık bakımından 
olabilir. Örneğin, iş yapma biçimlerini belirleyen; bir eseri bilgisayarınıza indirdikten sonra 
eser bilgisayarınızda bulunmasına rağmen sadece 3 ay kullanabilmeniz ya da sadece 10 kere 
kullanabilmeniz DRM vasıtasıyla yapılmaktadır. Üçüncü olarak, içeriğin değiştirilmesinin 
engellenmesi, bütünlüğünün korunması yine DRM vasıtasıyla yapılmaktadır. Dördüncü 
olarak ise, içeriğin kopyalanmasının engellenmesini sayabiliriz. Örneğin bir eseri İnternet’ten 
indirdiniz, bilgisayarınızda duruyor, kendiniz çalabiliyorsunuz fakat kopyalamanızı engelliyor 
ya da bir başka ortama kopyalayabiliyorsunuz ama o ortamda kullanmanıza izin vermiyor. 
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Hukuki yapıya baktığımız zaman, dört ana başlık belirlenebilir: Hak sahipleri, haklar, 
hakların kullanımı ve haklara tecavüz ile yasal yollar. Süreyi göz önüne alarak, hızlıca geçmeye 
çalışacağım. Hak sahiplerini her eser grubu için farklı düşünmemiz mümkündür. Ancak genel 
olarak bakıldığında, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri olarak iki gruba ayırabiliriz. 
Bağlantılı hak sahipleri olarak, icracı sanatçıları, müzik ve film yapımcılarını ve radyo-televizyon 
kuruluşlarını kastetmekteyiz. Haklar; mali haklar ve manevi haklar olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Mali haklar; işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletim hakkıdır. Manevi haklar ise, eserin yayınlama zamanı ve tarzını tayin, 
ismin belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını önlemek şeklinde özetlenebilecek haklardır. 
Önceki konuşmada bu konulara değinildiğinden üzerinde durmayacağım, sadece uygulamada 
yaşanan bir soruna işaret etmek isterim. Her ne kadar Yasada tanımlar varsa da uygulamada 
çoğaltma ve umuma iletim haklarıyla ilgili olarak bir çok belirsizlik de bulunmaktadır. Özellikle 
yabancı eserler yönünden, eserlerin gerek İnternet ve gerekse mobil ortamda kullanımıyla 
ilgili olarak, meslek birlikleri arasında ya da Türkiye’de hak sahibi olan yurtdışındaki firmaların 
temsilcileri yönünden sorunlar yaşanmaktadır. Çünkü, kullanım şekli çoğaltma olarak 
tanımlandığında, başka meslek birliği, umuma iletim olarak tanımlandığında başka meslek 
birliği hak sahibi olabilmektedir. Bu şekilde bazı firmalar, “buradaki hak bir çoğaltma hakkıdır, 
bu çoğaltma hakkı da bende olduğu için bu hakkı ben kullanırım” demektedir. Bir kısım firma ya 
da bir kısım meslek birliği ise “hayır, bu çoğaltma hakkı değildir, açıkça 25. maddede tanımlanmış 
bir umuma iletim hakkıdır ve umuma iletim hakkıyla ilgili Türkiye konusunda biz yetkili olduğumuz 
için bu hakları biz kullanabiliriz”. 

Ayrıca FSEK 25. maddeyle ilgili şu eleştiriyi de yapmak gerek; Maddenin başlığı aslında bana 
göre yanlış bir başlık, daha evvel radyo-televizyon yayıncılığıyla ilgili bir maddeydi bu. Yeni hali 
iki alanı ve dolayısıyla iki hakkı kapsamaktadır; bir tarafta radyo-televizyonla yayın hakkı ve 
bir tarafta da umuma iletim hakkı. İkisini beraber düzenlemeye çalışırken, hem başlık hem de 
içerik olarak karışıklık oldu. 

Hakların kullanımı konusunda iki şekil bulunmakta; “devir” ve “ruhsat”. Ruhsat da kendi içinde 
tam ruhsat ve basit ruhsat olarak ikiye ayrılmakta. Son derece önemli olan fakat uygulamada 
yeterince dikkat edilmeyen bir konu, hakların kullanımına ilişkin sözleşme ve tasarrufların 
mutlaka yazılı yapılması gerektiği ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesinin şart olduğu. 
Dolayısıyla, herhangi bir eser İnternet ya da mobil ortamda kullanılacaksa, bu kullanım şeklinin 
tüm ayrıntısıyla sözlşemede yer alması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşıldığı şekilde, 
kullanımla ilgili çok genel ifadelerle yetinilmesi yargı aşamasında sorun yaratmaktadır. 

Haklara tecavüz ve yasal yollar konusuna diğer konuşmacı tarafından değinilmiş olduğundan, 
vakit almamak için geçiyorum. 

Bir tek, FSEK Ek.m.4’e değinmek isterim. Dijital alanda yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak, 
Ek.m.4 çok kullanılan ve hızla netice alınan bir maddedir.Maddeyle ilgili bir çok eleştiride 
bulunmak mümkünse de uluslararası alanda da kabul edilen “bildir/kaldır” sistemini esas alan 
maddeyi meslek birliklerinin ya da hak sahiplerinin elindeki en önemli savunma aracı olarak 
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değerlendirmek mümkündür. Maddeye göre, eserinin izinsiz kullanıldığı iddiasında olan hak 
sahibi, ihlali gerçekleştiren içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlale konu içeriğin 
kaldırılmasını ister, bu gerçekleşmezse savcılığa müracaatla servis sağlayıcıdan ihlale devam 
eden içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması talep eder. Uygulamada, bu talep 
üzerine, içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilmektedir. 

Süreyi de göz önüne alarak, sunumda iki eser grubuna ilşkin görüşlerimi belirtmeye 
çalışacağım; Müzik eserleri ve sinema eserleri. 

Müzik eserlerinde hak sahipleri dediğimizde; eser sahipleri, müzik yapımcıları ve icracı 
sanatçılar var. Müzik alanında, meslek birliklerinin ciddi bir ağırlığı var, bu dünyadakinden 
birazcık daha farklı bir ağırlık. Şöyle ki, ülkemizde müzik ya da fonogram yapımcıları meslek 
birliği MÜYAP, kendisine üye olan yapımcıların ki, bu da yaklaşık yüzde 95 civarında olduğu 
söyleniyor, tüm yapımlarını toplayan bir veri tabanı yapmış durumda. Diğer meslek birlikleri 
de bu veri tabanını bir şekilde entegreye çalışan bir sisteme sahipler, herhangi bir kullanıcı gidip 
MÜYAP’la sözleşme yapıp, bu veri tabanını kullanabiliyor. Tabii bu sözleşmeyi yaptıktan sonra, 
MESAM, MSG VE MÜYORBİR’le de sözleşmeler yapması gerekiyor. 

Müzik alanındaki başlıca kullanım şekillerine baktığımızda; mobil kullanımlar, müzik indirme 
ve streaming başta geliyor. Ekonomik getirisi yönünden, mobil kullanımlar, diğerlerinden daha 
büyük bir paya sahiptir. 

Yeni iş modellerine de kısaca bakmak gerekir. Müzik alanında çok ciddi bir ekonomik değer 
olduğu için durmadan yeni iş modelleri yaratılmaktadır. Günümüzde tüketiciden bir bedel 
almadan kullanımına izin veren “reklam destekli servisler” yaygınlaşmaktadır. Bunun yanında 
“üyeliğe dayalı servisler” artmaktadır. Bu modelde, belirli bir bedel ile sistem içinde sınırsız 
kullanım sağlanmaktadır. Bu modeller yanında, MySpace, Bebo gibi “sosyal ağlar”, firmalara 
yeni modeller sunma imkanı yaratmaktadır. Ayrıca, hakim durumda olan Universal, BMG gibi 
yapımcı şirketlerin “doğrudan tüketiciye ulaşan kanallar” oluşturmaya başlaması da yeni bir iş 
modeli olarak ifade edilmektedir. 

Kullanım şekilleri ve miktarlarına bakıldığında, hukuksal altyapının yurtdışında genel olarak 
kurulduğu söylenebilirç Hukuksal sorunlar yönünden ülkemizdeki duruma baktığımız zaman; 
hakların belirlenmesi yönündeki tanımların yeterli olmadığını ve sistem meslek birlikleri üzerine 
inşa edilmeye çalışıldığından, meslek birliğine üye olmayan hak sahiplerinin durumunun daha 
açık olması gerektiğini ifade edebiliriz. Ayrıca, yabancı eserler ve hak sahipliği konusunda halen 
bir problem var. Son olarak ise korsan kullanım oranının halen çok yüksek olması önemli bir 
sorun.

 Sinema alanında kısaca değinmeye çalışacağım. Sinema eserleri yönünden hak sahiplerine 
baktığımızda; eser sahibi olarak, senaryo yazarı, diyalog yazarı, yönetmen, özgün müzik bestecisi 
yasada yer almaktadır. Bağlantılı haklar olarak da; oyuncular ve film yapımcıları var. Sinema 
alanı, müzik alanına göre çok daha karışık durumda. Öncelikle alanı düzenlemesi gereken ya da 
umulan meslek birliklerinin sayısı hem eser sahipleri yönünden hem de yapımcılar yönünden 
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çok fazla ve ekonomik bir gelirleri de bulunmadığından profesyonel bir yapıya ulaşamamış 
durumdalar. Ayrıca meslek birliklerinin kimi, hangi hakkı, hangi koşullarda temsil ettiği de net 
değil. Hak sahipliği konusunda özellikle 95 öncesi yapımlarla ilgili çok ciddi sorunlar var. Elbette 
dünyada da sinema sektörünün dijital alanda yeni iş modelleri yaratması müzik sektörüne göre 
daha yeni bir olgu ancak hızla gelişmeye devam etmekte. 

Avrupa Birliği’yle ilgili olarak, kısaca iki noktaya değineceğim. İlk olarak, Avrupa Birliği’nin 
2001/29 nolu Direktifi. “Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların 
Uyumlaştırılması Hakkında Parlamento ve Konsey Direktifi” başlıklı bu Direktif, yukarıda 
anlatmaya çalıştığımız konuları düzenlemektedir. Türkiye’deki mevzuat direktife oldukça 
yakındır. Ancak, özellikle istisnalar açısından çok ciddi bir eksikliğimiz var. Gene DRM’le ilgili, 
teknolojik önlemlerle ilgili bir iki konu söylenebilinir, ama genel olarak uyumluyuz. 

İkinci olarak Avrupa Birliği’nin 2001/29 sayılı direktif ve sonraki gelişmelere rağmen, 
kendi içinde dijital alanla ilgili sorunları aşabilmiş değiller. Özellikle kullanım yönünden 
Avrupa Birliği olarak Amerika’nın son derece gerisindeler ve bunun hukuki altyapıyla da ilgisi 
bulunmakta. Bu sorunun çözümüne yönelik, 2006 ve 2007’de birer tebliğ yayınladılar, en son 
2008’in Ocak ayında yani birkaç gün önce Komisyon tarafından sorunların tespitine eylem 
alanlarına yönelik yapılan bir açıklama bulunmakta. 4 tane temel konu belirliyorlar. İlk olarak, 
“daha fazla içeriğin erişilir kılınması gerekiyor, çünkü ancak içerik varsa Internetin ekonomik bir 
anlamı olabilir. İkinci olarak, çokuluslu lisans anlaşmaları gelmekte. Avrupa Birliği’nin belki de 
en büyük bu. Çünkü fikri haklar Birlik içinde, başlangıcından bu yana ulusal niteliğini korumuş 
durumda. Zaman içinde bu hususta bir çok gelişme sağlansa da meslek birlikleri yönünden 
konu aşılabilmiş değil. Dolayısıyla, meslek birlikleri arasında, tek pazarın gereklerine uygun 
bir yapının kurulması gerekiyor. Üçüncü konu, DRM. Karşılıklı işlerlik ve şeffaflık konusunun 
düzenlenmesi gerekiyor. Son konu ise korsanla mücadele, burada da, tüm tarafların, yani hem 
kullanıcı, hem hak sahibi, hem servis sağlayıcı, bunların tümünün haklarını korumaya yönelik 
bir sistem kurulması gerektiği belirtiliyor. 

Son bir dakika içinde de, WIPO ile ilgili şunu söylemek mümkün: WIPO 1996 yılında iki 
anlaşma kabul etti. “Eser Sahibinin Hakları Sözleşmesi” ve “İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi”. 
WIPO İkiz Anlaşmaları olarak da anılan bu anlaşmalar, hem Amerika’daki düzenlemenin, hem 
Avrupa Birliği’ndeki düzenlemenin temelini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki düzenleme de bu 
anlaşmalara atıfta bulunmaktadır. WIPO 96’dan sonra iki konuda daha çalışma yaptı; bunların 
biri, WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi’nde yer almayan görsel-işitsel icraların da bu 
sistem içine alınmasıyla ilgili çalışmalardır. Fakat çok farklı yaklaşımlar olduğundan, uzun yıllar 
uğraşılmasına rağmen bir sonuca ulaşılamadı. İkinci olarak radyo-televizyon kuruluşları için 
bu tip bir çalışma yapılmaktadır. Bu alanda da uzun yıllardır bir sonuca ulaşılamamış ise de 
çalışmalar devam etmektedir. 

20 dakikayı sanırım geçmedim, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Konuşmacılarımız bu konularda o 
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kadar donanımlı ve birikimli ki, konuşmalarını sınırlamak beni çok rahatsız ediyor, ama ne var 
ki süre sınırlamasına sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundayız ufak tefek firelerle birlikte. 

Şimdi üçüncü konuşmacımız Tayland’dan. Yargıç Sayın Jumpol Pinyosinwat. Sayın Yargıç, 
Merkez Fikri Mülkiyet Mahkemesi Hâkimi olarak görev yapmakta Tayland’da, sunuş konusu 
genel olarak “Fikri Mülkiyet Uygulamasında Ceza Davaları”. 

JUMPOL PINYOSINWAT (Fikri Haklar ve Ticaret Mahkemesi Hâkimi (Tayland)- 
(Teşekkür ederim.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması hakkında 
Düşünülenler

Hak sahibini, “şey” ya da “nesneye” bağlayan mülkiyetin aksine, fikri mülkiyetin 
gerekçelendirilmesi bu elle tutulmaz hakları “soyut nesneye” bağlar. Bu elle tutulmaz özellikler, 
fikri mülkiyet haklarının doğasında muğlaklığa ve karışıklığa yol açar. Bununla beraber, itibarlı 
bilim adamları açısından fikri mülkiyet haklarının gerekçelendirilmesi, benzer bir görüşü 
paylaşır: bu soyut nesne hakkının kapsamının sınırlandırılması. Bu bağlamda fikri mülkiyet 
hakları, belirli sorumlulukları olan bir imtiyaza benzemektedir.58

Emek teorisinde Locke, insanların toplumun kaynaklarını uygun şekilde kullanabildikleri 
“olumlu toplum” ve kaynakların herkesin tasarrufuna açık olduğu “olumsuz toplum” 
görüşlerini açıklığa kavuşturur. Fikri mülkiyet haklarının kullanılması belli bir sınır dahilinde 
gerçekleşmelidir. “Two Treaties of Government (1690)” [Yönetim Üzerine İki İnceleme] adlı 
eserinin II. Kitabının 5. Bölümünde Locke, eşitliğin ve kaynakların bireysel tasarruf ve mülkiyet 
hakları ile birlikte varlığını sürdürebileceğini iddia eder. Bu hipotez Locke’u bir kişinin emeğinin 
o kişiye ait olduğunu ortaya koymaya yönlendirir. Bu varsayım, mülkiyetin ortaya çıkmasına 
yönelik şu şarta sebebiyet verir:

“Daha sonra Devletten, ona doğanın verdiği ve orada bıraktığı her neyi alırsa ve bunu emeğiyle 
karıştırır ve ona bir şeyi bağlarsa, o artık onundur ve dolayısıyla onun mülkiyetindedir. 59” 

Bununla beraber Locke iki şart da öne sürer. İlk olarak, emek sadece “yeterince var olan ve 
diğerleri için iyi bir şekilde kalan” bağlandığı nesne adına bir mülkiyet hakkı doğurur. İkincisi, 
insanların eşyadan keyif almasının ve ona zarar vermemesinin ya da onu yok etmemesinin 
sağlanması Tanrı’nın amaçlarındandır. Dolayısıyla Locke şu sonuca varmaktadır:

“Hayat sona ermeden önce karşısına çıkan her fırsatı değerlendirebilen kişi, emeğiyle aynı ölçüde 
bir mülke sahip olabilir. 60” 

58  Bknz. Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property 220-223 (Ashgate Publishing Limited 2002) (1996).
59  Bknz. Peter Drahos, üstteki not  2, 42-43.  Ayrıca  Jon M. Garon, Normative Copyright: A Conceptual Framework for Copyright Philosophy, 88 Cornell L. 

Rev. 1278, 1296 (2003). Bu bölümdeki 29. fikrin detayı şu şekildedir:
“Her Kişi kendi Varlığında bir Mülke sahiptir. Bu Vücut ancak kendine karşı bir Hakka sahiptir. Vücudunun emeğinin ve Ellerinin İşinin hakkıyla kendine 

ait olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra Devletten ona Doğanın verdiği ve orada bıraktığı her neyi alırsa ve bunu Emeğiyle karıştırır ve ona bir şeyi 
bağlarsa, o artık onundur ve dolayısıyla onun Mülkiyetindedir. O, onun tarafından Doğanın yerleştirdiği doğal durumdan uzaklaştırılmış, ona onun 
emeği ile bir şey eklenmiş, böylece diğer Kişilerin ortak hakları dışarıda bırakılmıştır. Bu Emeğin Emek Verenin Mülkü olduğu kuşkusuz olduğu için, 
hiçbir Kişi onun daha önce bağlandığı şeye dair hak iddia edemez; en azından yeterince var olduğu ve diğerleri için iyi bir şekilde kaldığı takdirde. ”

60  Bknz. Drahos, üstteki not  2, 43
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Hegel’in benzer görüşü de toplum için çeşitli şekillerde tehlike yaratma potansiyeli yüksek 
olan fikri mülkiyetin özel biçiminin doğasıyla ilgilidir. Bu bakış açısı Hegel’i Marks’la benzer bir 
sonuca götürür: Fikri mülkiyet hakkı sınırsız kullanıma açık değildir ancak, uygun bir uygulama 
ve makul bir çıkar dengesini gerektirir.

Buna ek olarak, makul dengeye duyulan ihtiyaç, fikri mülkiyet hakkıyla ilgili birçok 
uluslararası sözleşmede daha sonradan vurgulanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
27. Maddesi, her ülkenin sanatın tadını çıkarmak ve bilimsel ilerlemede paylaşımda bulunmak 
için sınırlı tekeller ile kamu çıkarı arasındaki hassas dengeyi oluşturabileceğini vurgular. Benzer 
şekilde denge kavramı, birçok WIPO61 ve TRIPS62 anlaşmasının girişinde ve içeriğinde de 
vurgulanmıştır.

İngiltere ve ABD’de fikri mülkiyetin korunmasının tarihi aynı zemini paylaşmaktadır: 
kitap satıcılarının tekel gücü savaşları. Anne Yasası mükemmel bir örnektir. 1709 yılında 
çıkarılmasına rağmen bu yasa, altmış yıldan daha uzun bir süre boyunca uygulamada geçerli 
olmamıştır. Sonunda 1774 yılında tanımlayıcı oluşumu için yargıya (Lordlar Kamarası) ulaşmış 
ve uygulamaya konmuştur. Donaldson v. Beckett’in63 kararının 1774 Şubat’ında telif hakkının 
ebedi olarak örf ve adet hukuku kapsamında olmasını reddedip telif hakkının bir yasa ürünü 
olduğunu ve müddetinin sınırlanabileceğini ifade etmesi iyi bir şeydir. 1834 yılında ABD Yüksek 
Mahkemesi de Wheaton v. Peters64 kararında aynı bakış açısını yansıtmış ve telif hakkı yasasının 
temelini oluşturmuştur. Telif hakkının örf ve adet hukuku kapsamında olmasını reddedip 
Kongre’ye gereklilik ve koşulları belirlenmiş bir telif hakkı koruma sistemi oluşturması için 
ihtiyaç duyduğu gücü vermiş olan Wheaton davası, Amerikan telif hakkı konusundaki emsallerin 
temelini oluşturmaya devam etmektedir. Telif hakkının güvende olmasını sağlayacak bu yasal 
gerekliliklere kati surette uyulmalıdır; telif hakkı, yaratıcının için değil, öncelikle toplumun 
çıkarı için mevcuttur.

Fikri mülkiyet hakkının Locke, Hegel ve Marks tarafından gerekçelendirilmesi, fikri mülkiyet 
haklarının gerekçesi ve doğası nedeniyle ortak çıkarı ya da kamu çıkarını koruma ihtiyacı 
temelinde birleşse de, İngiltere ve ABD’deki tarihi bakış açısı, hak sahiplerinin tekel gücünü 
sınırlama ihtiyacına ışık tutar. Bu ihtiyaçların yanında, uluslararası arenada fikri mülkiyetin 
61  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (ç.n.)
62  Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (ç.n.)
63  Bknz. Donaldson v. Beckett, 4 Burr. 2408, 98 Eng. Rep. 257 (1774)
64  Bknz. Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834).
Wheaton v. Peters ABD Yüksek Mahkemesi’nin telif hakkı konusundaki ilk kararıydı. Diğer mahkemelerin sadece iki telif hakkı kararı mevcuttu. İlki Nichols 

v. Ruggles (3 Day 145 [Conn. 1808] ) davasıydı. Bu dava, “The Federal Calculator” (Federal Hesap Makinesi) adlı bir kitabın bir kısmını basan bir 
matbaanın toplamı da hesaba katarak masraflar için Connecticut Nihai Temyiz Mahkemesi’nde açtığı bir alacak davasıydı. Savunma tarafı, telif hakkı 
sahibinin eserin bir kopyasını, yasada belirtildiği üzere Dış İşleri’ne ulaştırmadığını iddia ediyordu. Mahkeme, bu hükümlerin sadece düzenleme amaçlı 
olduğu ve telif hakkını korumak ya da sürdürmek için elzem olan gerekliliklerin bir bölümünü oluşturmadığı sonucuna vardı.

Ikinci dava Ewer v. Coxe (8 Fed. Cas. 917 [No. 4584] [C.C.E.D. Pa. 1824] ) davasıydı. Bu dava, “The American Dispensatory” [Amerikan  Farmako-
pesi]” adlı kitabı basan davalıların “The Pharmacopoeia of the United States of America” [Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi] adlı kitabın telif 
hakkını ihlal etmesi sebebiyle federal mahkemede açılan bir davaydı. Ilk davaya benzer şekilde davacı, ne gazetede bir ilan yayınlamıştı, ne de eserin 
bir kopyasını Dış İşleri’ne göndermişti. Mahkeme, 1790 Yasası uyarınca eserin adının bildirilmesinin telif hakkını korumak için yeterli olduğuna karar 
verdi. 

Bu karardan sonra 1802 yılında, 1790 Yasası’nda bir değişikliğe gidildi ve telif hakkına sahip eserde başlığın kaydının bir kopyasının basılması gerekli 
kılındı.

Bknz. Lyman Ray Patterson, Copyright in Historical Perspective 207 (Vanderbilt University Press) (1968).  
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korunması daima ulusal yasalar ile halkın bilim, teknoloji ve kültüre erişim ihtiyacını 
uyumlaştırmayı gerekli görmüştür. Tüm WIPO antlaşmalarının ve ayrıca TRIPS Anlaşması’nın 
içeriği, fikri mülkiyetin korunması için ulusal yasaların uyumlaştırılması görüşünü paylaşır. 
Ayrıca, bu koruma medeni hukuk çareleri vasıtasıyla uygun bir şekilde uygulanır ve hak 
sahibinin medeni hakları ile daha geniş kamu çıkarı arasındaki makul dengenin kurulmasını 
sağlar. Bu uluslararası sözleşmelerin tarafları, fikri mülkiyet hak sahiplerinin kendi medeni 
haklarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak olan yeterli ve etkili medeni koruma ve 
çareleri sunmak konusunda uluslararası zorunluluk altındadır.

Genel olarak, uygulamalar ve fikri mülkiyet hukuku birçok gelişmiş ülkede ( Japonya, Birleşik 
Krallık ve ABD), ortak çıkarın korunması ihtiyacı, çıkarlar arasında makul bir denge kurma 
ve ayrıca uluslararası zorunluluk ile yürütülmektedir. Ancak, gelişmekte olan birçok ülkedeki 
uygulamalar ve yasalar çok daha tartışmalıdır. Çıkarlar arasında makul bir denge kurma ihtiyacı, 
cezai uygulamalarla ikame edilir gibi durmaktadır. Fikri mülkiyet davalarında gelişmiş ülkeler 
ile gelişmekte olan ülkelerin cezai kovuşturma açısından karşılaştırılmaları, uygulamalardaki 
keskin ayrılığı ortaya koymaktadır.

Tablo I ve Grafik I’de altı ülkedeki tüm fikri mülkiyet davalarına kıyasla, cezai fikri mülkiyet 
davalarının oranı ya da yüzdesi gösteriliyor (mevcut istatistikler sebebiyle Grafik I’de Vietnam 
için 2003 ve 2004 yıllarına, diğerleri içinse 2004 ve 2005 yıllarına dair bilgiler veriliyor). 
Grafik I’de görülen cezai dava yüküne göre birçok gelişmiş ülkede çok düşük bir oranda 
cezai kovuşturmanın gerçekleştirildiği; diğer yandan, birçok gelişmekte olan ülkede cezai 
kovuşturma oranının oldukça yüksek olduğu görülüyor. Oranlar arasındaki benzer farklılıklar, 
her iki yılda da benzer şekilde ortaya çıkıyor. 2004 yılında örneğin ABD’de cezai fikri mülkiyet 
davalarının sadece %1.33’ü kovuşturmaya uğrarken, Japonya’da %23.06 oranında cezai 
kovuşturma gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, birçok gelişmekte olan ülkede yüksek oranda 
cezai kovuşturma söz konusudur: Tayvan’da %60.61, Vietnam’da ise %77.42. Tayland’da cezai 
kovuşturma oranı aşırı derecede yüksek olup %96.19 seviseyindedir. Fikri mülkiyet konusunda 
medeni davalara sadece %3’lük bir alan kalmıştır.

Tablo I: Altı Ülkede Cezai Fikri Mülkiyet Davalarının Sayısı

Yıl 2004 Yıl 2005
Cezai Davalar 
(sayı)

Oran 
(%)

C e z a i 
Davalar (sayı)

Oran

(%)
ABD 129 1.33 169 1.37

Çin 2,753 17.78 3,567 17.21
Japonya 196 23.06 302 34.28
Tayvan 2,333 60.61 1,555 56.10
Vietnam 24 77.42 n/a n/a
Tayland 5,354 96.19 5,565 96,68
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Grafik I: Altı Ülkede Cezai Fikri Mülkiyet Davalarının Toplam Fikri Mülkiyet 
Davalarına Oranı

“Grafik II: 2004 yılındaki Cezai Fikri Mülkiyet Davalarının Sayısı” grafiği, 2004 yılında tüm 
bu altı ülkedeki cezai fikri mülkiyet davalarının sayısını verir. Bu grafik ile birçok gelişmekte olan 
ülkede fikri mülkiyet konusunda oldukça fazla ceza verildiği görülmektedir. Örneğin Çin’de 
2004 yılında 2753 dava açılırken, Tayvan’da 2333 dava açılmıştır. Aynı yıl Tayland’da 5354 cezai 
fikri mülkiyet dava açılmıştır, bu rakam ABD’dekinden yaklaşık kırk iki kat daha fazladır.
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Grafik II: 2004 yılındaki Cezai Fikri Mülkiyet Davalarının Sayısı

Son bölümde fikri mülkiyet uygulamaları konusunda öne sürdüklerimiz, birçok gelişmekte 
olan ülkede yanlış anlaşılmış temellerin oluşturulduğunu ve “fikri mülkiyet hakkı”, “tekel” ve 
“uyumlaştırmanın” gerekçelendirilmesinin geri planda kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla, 
yasama ve  yürütme işlemlerinde hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerin fikri mülkiyet 
hakkının korunması için makul bir sistem oluşturmalarının zorunlu olduğunu vurgulamak 
önemlidir. Özellikle, gelişmekte olan ülkelerdeki yasama ve yürütme kurumları çıkar dengesine 
duyulan ihtiyacın farkına varmalı ve bu dengeyi yasama ve koruma işlemlerinin her boyutuna 
dahil etmelidir.

Karşılaştırmalı incelemeye dayanan bu çalışma, yürütme işlemleri için fikri mülkiyet hakkının 
gerekçelendirilmesini ve uygulamalardaki farklılıkların uyumlaştırılması ihtiyacını temel alan 
sadelikten yana bir görüş ileri sürecektir. 
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1 ) Fikri Mülkiyet Hakkının Gerekçelendirilmesi

Daha önce de belirtildiği üzere fikri mülkiyet hakkı kendine has bir nitelik ve doğaya 
sahiptir. Ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler, fikri mülkiyet hakkının kendi içinde saklı 
olan anlamı ve gerekçesinin yanında kendine has doğasının da bilincinde olmalıdır. Yeterince 
değerlendirmeden fikri mülkiyet yasa taslakları hazırlamak ya da hükümet makamlarının fikri 
mülkiyet hakkının uygulanmasının bir tarafı olması uzun vadeli zorluklara yol açabilir.

Locke, Hegel ve Marks’ın çalışmaları bu elle tutulmaz hakkın gerekçelerini belirlemede ortak 
çıkarın korunması konusunda ortak bir zemini paylaşmaktayken; Anne Yasası’ndan Donaldson 
v. Beckett ve Wheaton v. Peters kararlarına kadar uzayan detaylı girişim, bu elle tutulmaz hakkın 
tekel gücünün uygun bir şekilde sınırlandırılmasının önemini göstermiştir. Böyle bir anlayış, 
fikri mülkiyet hakkının makul bir şekilde gerekçelendirilmesi bilinci olmaksızın var olamaz. 
Devlet’in görevi, tüm ilgili makamları (özellikle yasama ve yürütme makamlarını) böyle bir 
anlayışa erişecek şekilde eğitmektir. 

2 ) Emek Sahibinin Hakkının ve Kamu Çıkarının Dengelenmesi

Fikri mülkiyet hakkıyla ilgili birçok uluslararası sözleşmenin amacı, fikri mülkiyet sahiplerinin 
hakkının ve kamu çıkarının dengelenmesi kavramını paylaşır. Birçok WIPO antlaşmasının ve 
TRIPS Anlaşması’nın içeriği mükemmel örnekler teşkil eder.65 Ayrıca birçok gelişmiş ülke, bu 
dengeyi kendi yasama ve uygulamalarına dahil etmiştir. ABD Anayasası, Madde 1, Kısım 8, 
Fıkra 8 ve Japonya, Birleşik Krallık ve ABD’deki cezai fikri mülkiyet davaları istatistikleri iyi 
birer örnektir. Gelişmekte olan ülkeler de uluslararası zorunluklukları yerine getirmek ve emek 
sahibinin hakkı ile kamu çıkarının arasındaki dengeyi kendi fikri mülkiyet mevzuatlarına ve 
yürütme işlemlerine dahil etmek durumundadır.

Vietnam Anayasası’nın 32 ve 60. Maddelerinin içeriği ve Vietnam’ın diğer fikri mülkiyet 
yasaları, bu ülkenin mevzuatının çıkarların makul dengesi ve ayrıca fikri mülkiyet hakkının 
gerekçelendirilmesi ile ilgili olduğunu gösteren birer örnek olabilir. Diğer taraftan, Tayland’ın 
fikri mülkiyet yasalarındaki şiddetli cezalar ve bu cezaların artırılması yolundaki çeşitli yasa 
değişiklikleri, Tayland mevzuatının, fikri mülkiyet ihtilaflarının çözümü için en önemli 
çare olarak ceza yasalarını kabul ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Telif Hakkı Yasası’nın 76. 
Maddesi’nin 1994 yılında Fikri Mülkiyet Dairesi tarafından değiştirilip bir hüküm ile telif 
hakkının ya da eylem hakkının sahibine ödenen para cezasının yarısının paylaşılmasını (“para 
cezasını paylaşma”) kabul edilmesi, Fikri Mülkiyet Dairesi’nin ve Meclis’in hala para cezası ile 
hak sahibinin gördüğü medeni zararın arasındaki farkı anlamamış olduğunu göstermektedir. 
Bu ayrıca, fikri mülkiyet hakkının gerekçelendirilmesi anlayışında da bir eksiklik olduğunu 
göstermektedir. 

65  Bknz. WIPO Telif Hakkı Antlaşması’nın Girişi ve WIPO Performans ve Fonogram Antlaşması. Ayrıca TRIPS Anlaşması’nın 7. Maddesi, Anlaşma’nın 
amacını şu şekilde ifade etmektedir: “Fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması teknolojik yeniliklere, teknolojinin aktarılmasına ve yenilenmesine 
ve teknolojik bilginin üreticilerinin ve kullanıcılarının ortak çıkarlarına katkıda bulunmalı ve sosyal ve ekonomik refahın ve hak ve sorumlulukların dengesinin 
sağlanmasına yardımcı olmalıdır.”
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3 ) Uyumlaştırma İhtiyacı

Elle tutulamaz doğası sebebiyle fikri mülkiyet hakkı, çok kapsamlıdır ve herhangi bir elle 
tutulur nesneye bağlanamaz. Bu hak, sadece bir ülkenin toprakları içerisinde değil, tüm dünyada 
iddia ve ihlal edilebilir. Dolayısıyla, fikri mülkiyet yasalarının ve bununla ilgili uygulamaların 
uyumlaştırılması, etkin koruma için gereklidir. Ülkeler, özellikle gelişmekte olan ülkeler, kendi 
mevzuatlarını ve uygulamalarını uygun bir şekilde uyumlaştırma ihtiyacının ve bu konudaki 
uluslararası standartların bilincinde olmalıdır.

Cezai kovuşturma ve medeni dava yükünün oranları, uyumlaştırma ihtiyacının ne kadar da 
önemli olduğunu gösteren en iyi örneklerdendir. ABD’deki %1’lik cezai kovuşturma ile Tayland 
polis ve savcılarının %96’lık kovuşturmaları arasındaki fark, sadece uygulamalar arasındaki 
farklılıkları değil, aynı zamanda birbirine zıt kutupları da gösterir. Bu farklılıklar, uzun vadede 
fikri mülkiyet hakkının korunmasının makul fayda ve etkinliğini sağlayamaz.

4 ) Çare Türü

Fikri mülkiyet hakkının gerekçesi ve doğası ve ayrıca birçok uluslararası aracın paylaştığı 
sağlam zemin, medeni hukuk çarelerinin fikri mülkiyet hakkının korunması için cezai işlemlere 
kıyasla daha uygun olduğu görüşünü paylaşmaktadır. Dolayısıyla, medeni haklarını etkin şekilde 
uygulayabilmeleri için hak sahiplerine yeterli ve etkin medeni hukuk çarelerini sunabilmek için 
gelişmekte olan ülkeler, mevzuat ve uygulamaları tanımalı ve uyumlaştırmalıdır.

Diğer yandan, cezai çare ancak hak sahiplerinin kendi haklarını etkin bir şekilde 
uygulayamadıkları büyük çaplı ihlal durumlarında bir gerekliliktir. Dolayısıyla, gelişmekte 
olan ülkeler, cezai fikri mülkiyet suçlarını uygun bir kapsam içerisinde sınırlandırmalı ve fikri 
mülkiyet haklarının gerekçe ve doğasının bilincinde olmalıdır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler, 
fikri mülkiyet haklarını hükümet makamları ile uygulamaktan kaçınmalı ve “aşırı suçlama” 
durumunu önlemelidir.

5)  Diğer Görüşler

Gelişmekte olan ülkelerde fikri mülkiyet hakkının cezai kovuşturma ile uygulanması masrafsız 
değildir. Aksine her yıl, tahmin edilemeyecek boyutlarda hükümet bütçesi, medeni ihtilafların 
cezai kovuşturması için harcanmaktadır. Ayrıca, iyi bir yönetim planı olmadığı takdirde, bazı 
gelişmekte olan ülkelerde birtakım sosyal etkiler de görülebilir. Kısacası, (i) cezai kovuşturmanın 
maliyeti, (ii) insan kaynaklarının ve teknik malzemenin eksikliği, (iii) kovuşturulan ihlal ve (iv) 
kamu direnci dikkate alınmadan bir karara varılmamalıdır.66

JUMPOL PINYOSINWAT (Fikri Haklar ve Ticaret Mahkemesi Hâkimi/Tayland) 
Thank you.

66  Bknz. Jumpol Pinyosinwat, Criminal Enforcement of IPR: The Problem of “Over-Criminalization”? The IP&IT Law Forum: Özel Konu 2003, Altıncı 
Yıldönümü 62, 88 (2003), Jumpol Pinyosinwat, A Model of Intellectual Property Rights Enforcement for Developing Countries, Institute of Intel-
lectual Property, Mart 2007.
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Considerations for Developing Country in 

Enforcing Intellectual Property Rights

Jumpol Pinyosinwat67

Not like property which ties the right holder with “thing” or “object,” the justification of 
intellectual property posits these intangible rights to “abstract object.”  This intangible feature 
generates the ambiguous and confusing nature to intellectual property rights.  Nonetheless, the 
justifications of intellectual property rights through influential scholars’ perspectives share one 
similar idea of limiting the scope of this abstract object’s right.  Intellectual property rights in 
these perspectives are more likely in the form of privilege which bears certain duties.68  

In the labor theory, Locke makes clear the idea of “positive community” which people 
can properly utilize the resources of the community and “negative community” which the 
commons is open to ownership by all.  The exploitation of intellectual property rights have to be 
within the certain limits.  In Chapter V, Book II of the “Two Treatises of Government” (1690), 
Locke claims that the equality and the commons could coexist with individual appropriation 
and property rights.  This hypothesis directs Locke to declare that an individual’s labor also 
belonged to that individual.  The assumption generates the following condition of origination 
for property, 

“Whatsoever then he removes out of the State that Nature hath provided, and left it in, he hath mixed 
his Labour with, and joined to it something, that is his own, and thereby makes it his Property.”69  

Nevertheless, Locke attaches two further conditions.  First, labor only originates a property 
right to the object to which it is joined “where there is enough, and as good left in common for 
others.”  Second, it is from God’s purposes to make things for people to enjoy and not to spoil 
or destroy.  Accordingly, Locke deduces the following 

“As much as any one can make use of to any advantage of life before it spoils; so much he may by 
his labour fix a Property in.”70

The comparable concern of Hegel is the nature of particular form of intellectual property 
which has high potential to endanger community in several ways.  This standpoint leads 
Hegel to similar conclusion as Marx’s that intellectual property right is not for the unlimited 
exploitation, but instead need to posit with a proper treatment and decent balance of interest.  

67  Presiding Judge of the Central Intellectual Property and International Trade Court, Thailand.  He serves as the Chair of  the CIPITC-EC Cooperation 
Facility Project 2008, Editorial Board Members of International Journal of Private Law (IJPL), http://www.inderscience.com.  Research support for 
this paper is partly provided by the Institute of Intellectual Property (IIP), Japan.  The author is grateful for valuable comments by Dr. Sylvia Mercado 
Kierkegaard.  

68  See Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property 220-223 (Ashgate Publishing Limited 2002) (1996).
69  See Peter Drahos, supra note 2, at 42-43.  Also see Jon M. Garon, Normative Copyright: A Conceptual Framework for Copyright Philosophy, 88 Cornell L. 

Rev. 1278, 1296 (2003). The more detail of this section 29 statement, as follow;
“[E]very Man has a Property in his own Person.  This no Body has any Right to but himself.  The Labour of his Body, and the Work of his Hands, we may 

say, are properly his.  Whatsoever then he removes out of the State that Nature hath provided, and left it in, he hath mixed his Labour with, and joyned 
[sic] to it something that is his own, and thereby makes it his Property.  It being by him removed from the common state Nature placed it in, it hath by 
this labour something annexed to it, that excludes the common right of other Men.  For this Labour being the unquestionable Property of the Labourer, 
no Man but he can have a right to what that is once joyned [sic] to, at least where there is enough, and as good left in common for others.”

70  See Drahos, supra note 2, at 43.
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Additionally, the need of decent balance is later emphasized in most international convention 
related to intellectual property right.  Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights 
stresses that every country may maintain the delicate balance between the limited monopoly 
and the public interest to enjoy the arts and share in the scientific progress.  Likewise, the 
balance conception is highlighted in the Preamble and content in most WIPO treaties and 
TRIPS Agreement.

Furthermore, the history of intellectual property protection in England and the United 
States shares the same ground—the battles of monopoly power for bookseller organizations.  
Statute of Anne is an excellent example.  Although it was promulgated in 1709, this law was not 
practically enforced for more than sixty years. It was 1774 before it finally reached the judicial 
(the House of Lords) for a definitive construction and was enforceable.  It is fortunate that the 
holding of Donaldson v. Beckett 71 in February 1774 denied the existence of a perpetual common 
law copyright and ruled that copyright was a creation of statute and could be limited in its 
duration.  In 1834, the United States Supreme Court brought together the same standpoint in 
Wheaton v. Peters 72 and established the basic foundation of copyright law.  Wheaton remains 
the bedrock case of American copyright precedent by rejecting the common law copyright and 
upholding the power of Congress to make a grant of copyright protection subject to conditions 
and requirements.  Such statutory requirements for securing a copyright must be strictly 
followed and copyright exists primarily for the benefit of society, not the creator.

While the justifications of intellectual property right by Locke, Hegel, and Marx share the 
need to preserve common or public interest owing to the justification and nature of intellectual 
property rights, the historical perspectives in England and the United States explain the need 
to limit the monopoly power of the right holders.  Besides these needs, intellectual property 
protection under the international scheme has always called for the harmonization of national 
laws and the need for public to access to science, technology, and culture.  The context in all 
WIPO treaties as well as the TRIPS Agreement joins the same premise of harmonizing national 
legislatures for the intellectual property protection.  In particular, such protection reasonably 
enforces through civil remedies and maintains decent balance between the civil rights of right 
holder and the larger public interest.  Member of such international convention is abided by 
international obligation to provide adequate and effective civil protection and remedies for the 
intellectual property right holders to enforce their civil right efficiently.
71  See Donaldson v. Beckett, 4 Burr. 2408, 98 Eng. Rep. 257 (1774)
72  See Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591 (1834). 
Wheaton v. Peters was the first US Supreme Court ruling on copyright.  There were only two copyright decisions from other courts.  The first case, Nichols 

v. Ruggles, 3 Day 145 (Conn. 1808), was an action of debt in the Supreme Court of Errors of Connecticut by a printer for charges including a sum for 
printing part of a book entitled “The Federal Calculator.”  Part of the defense was that the copyright owner did not deliver a copy of the work to the 
Secretary of State as required by statue.  The court held that these provisions were merely directory and did not constitute part of essential requisites 
for securing the copyright and upheld the copyright.

The second case, Ewer v. Coxe, 8 Fed. Cas. 917 (No. 4584) (C.C.E.D. Pa. 1824), was an action in federal court for the copyright infringement of a book 
entitled “The Pharmacopoeia of the United States of America” by defendants who published a book entitled “The American Dispensatory.”  Similar to 
the first case, the plaintiff had neither publish notice in the paper nor sent a copy to the Secretary of State.  The court held that under the Act of 1790, 
the depositing of the title of the work was sufficient to secure the copyright.

After this holding, there was the amendment to the Act of 1790, passed in 1802, required the publishing of a copy of the record of title in the copyrighted 
work.

See Lyman Ray Patterson, Copyright in Historical Perspective 207 (Vanderbilt University Press) (1968).  
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Generally speaking, enforcing practices and intellectual property law in most developed 
countries-- Japan, the United Kingdom, and the United States--go along with the need to 
preserve common interest and the need to maintain a decent balance of interests as well as 
international obligation.  Nonetheless, practices and laws in most developing countries 
are much more questionable.  The need to maintain a decent balance of interests seems to 
be substituted by loads of criminal penalties.  The comparison of criminal prosecution in 
intellectual property cases in developed and developing countries shows severe contradiction 
of enforcing practices.  

The following Table I and Chart I show the ratio or percentage of criminal intellectual property 
cases, compare to all intellectual property caseload in six countries (due to the statistics available, 
Chart I applies information in year 2003 and 2004 for Vietnam, and year 2004 and 2005 for 
the rest).  From the number of criminal caseloads in Chart I, most developed countries have 
applied a very low percentage of criminal prosecution, while the ratio of criminal prosecution 
in most developing countries is very high.  The similar differences of ratio happen similarly 
in both years.  In the year 2004; for example, the United States prosecuted only 1.33yüzde 
of criminal intellectual property cases, while Japan has 23.06yüzde of criminal prosecutions.  
On the other hand, most developing countries apply very high ratio of criminal prosecutions; 
Taiwan has 60.61yüzde of criminal prosecution while Vietnam prosecution is 77.42yüzde.  The 
exceptional high ratio of criminal prosecution is Thailand which went up to 96.19yüzde.  Only 
3yüzde left for all civil litigation related to intellectual property matters.

Table I: Number of Criminal IP Cases in Six Countries

Year 2004 Year 2005
C r i m i n a l 
C a s e s 
(number)

Ratio

(yüzde)

Criminal Cases 
(number)

Ratio

(yüzde)
U.S. 129 1.33 169 1.37

China 2,753 17.78 3,567 17.21
Japan 196 23.06 302 34.28
Taiwan 2,333 60.61 1,555 56.10
Vietnam 24 77.42 n/a n/a
Thailand 5,354 96.19 5,565 96,68

Chart I: Ratio of Criminal IP Cases to Total IP Cases in Six Countries
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“Chart II: Number of Criminal IP Cases in 2004” provides the number of criminal intellectual 
property cases in the year 2004 of six countries.  It clarifies that most developing countries 
prosecuted an extremely high criminal charges related to intellectual property matters; for 
example, China prosecuted 2,753 cases in the year 2004, while Taiwan prosecuted 2,333 cases.  
In the same year, Thailand prosecuted 5,354 criminal intellectual property cases which are 
around forty-two times more than that in the United States.

Chart II: Number of Criminal IP Cases in 2004
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From what we have discussed in the last chapter about the practices of intellectual property 
enforcement, it shows that most developing countries have developed misunderstanding 
foundations and left the proper justification of “intellectual property right,” “monopoly,” and 
“harmonization” behind.  Accordingly, it is important to stress that it is obligatory for both 
developed and developing countries to frame a decent protecting system of intellectual property 
right in their legislature and enforcement processes.  Particularly, legislation and enforcement 
organizations in developing countries need to realize the necessity of the balance of interest and 
integrate such balance into every part of legislation and protection processes.

Based on the comparing analysis, the paper will propose a minimalist consideration to 
enforcing practices, which is based on the justification of intellectual property right and the 
need to harmonize the differences of practices.

 1 Justification of Intellectual Property Right

As previously discussed, intellectual property right has its own distinctive characteristic 
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and nature.  Countries, especially developing countries, should be aware of the implication 
and justification of intellectual property right as well as its unique nature.  Without adequate 
consideration, drafting intellectual property laws or taking part of enforcing intellectual 
property right by government authorities may cause the long term difficulties.

Whilst the justifications of intangible right explained by Locke, Hegel and Marx’s work share 
the same concern of the preserve of common interest, the lengthy attempt from the Statute 
of Anne to Donaldson v. Beckett and Wheaton v. Peters has shown the significance of limiting 
monopoly power of intangible right in a proper scope.  Such understanding can not happen 
without sufficient awareness of the decent justification of intellectual property right.  It is thus 
the state’s task to educate such understanding to all related authorities, especially the legislature 
and enforcing authorities.

2 Balance of Right of Holder and Public Interest 

The objectives of most international convention related to intellectual property right share 
one same concept—the balance of right of intellectual property holders and public interest.  The 
content of most WIPO treaties and the TRIPS Agreement are excellent examples.73  Besides, 
most developed countries have applied such balance into their legislatures and practices.  The 
United State Constitution, Article 1, Section 8, Clause 8 and statistics of criminal intellectual 
property cases in Japan, the United Kingdom, and the United States are good examples.  
Developing countries also have international obligation to follow as well as the need to 
recognize and apply the balance of right of holder and public interest into their intellectual 
property legislatures and enforcing practices.

The content of article 32 and 60 of the Vietnam Constitution and other Vietnam intellectual 
property laws may be an example showing that Vietnam legislature is concern of decent 
balance of interests as well as justification of intellectual property right.  On the contrary, severe 
criminal penalties in Thai intellectual property laws and several amendments to increase such 
penalties show that Thai legislature has been in the conception that criminal law should be the 
major solution of intellectual property disputes.  Moreover, the amending of article 76 of the 
Copyright Law by the Department of Intellectual Property in 1994 to share one half of the 
criminal fine paid under a judgment to the owner of copyright or performer’ right, so called 
“fine sharing,” shows that the Department of Intellectual Property and Legislature still do not 
understand the differences between criminal fine and civil damages for the right holder.  It also 
illustrates the lack of understanding of intellectual property right’s justification.

3 The Need of Harmonization

Due to its intangible nature, the intellectual property right is very extensive and does not 
attach to any tangible object.  Such right can be claim and can be infringed worldwide, not just 
within territory of any country.  Accordingly, harmonizing intellectual property laws and related 
73  See The Preamble of the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty.  Article 7 of the TRIPS Agreement also clearly 

states the objective of the Agreement that “The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological 
innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner 
conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”
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practices is necessary for efficient protection.  Countries, especially developing countries, 
should be aware of international standard and the need of harmonizing their legislatures and 
practices in a proper degree. 

Ratio of criminal prosecution and civil caseload is one of the best examples showing the cry 
for harmonization.  The difference between 1 percent of the United States criminal prosecution 
and 96 percent criminal prosecution by Thai police and public prosecutors is not just the 
dissimilarity of practices, but the opposite polar.  Such differences can not provide the decent 
benefit and efficiency for intellectual property right protection in the long term.

4 Type of Remedy 

The justification and nature of intellectual property right as well as the well-established 
ground in most international instrument shares the same standpoint that civil remedies are fit 
to protect intellectual property right than criminal penalties.  Therefore, developing countries 
should recognize and harmonize their legislatures and practices to provide adequate and 
effective civil remedies for the right holders to enforce their civil right efficiently.  

On the other hand, criminal remedy is necessity only in certain large scale of infringement 
those right holders could not enforce their right efficiently.  Accordingly, developing countries 
should limit criminal intellectual property offences in the proper scope and be aware of 
justification and nature of intellectual property rights.   In addition, developing countries 
should avoid enforcing intellectual property rights through governmental authorities and 
should prevent “over-criminalization” situation.

5 Other Considerations

For developing countries, enforcing intellectual property right through criminal prosecution 
is not without cost.  On the contrary, immeasurable number of government budget is spent 
each year on criminal prosecuting civil disputes.  Moreover, without exceptional managing plan, 
several social impacts may follow in some developing countries.  Concisely, some considerations 
those should be aware of include issues of (i) cost of criminal prosecution, (ii) lack of human 
resources and technical equipment, (iii) prosecuted infringer, and (iv) public resistance.74

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Sayın Yargıç Pinyosinwat’a özellikle 
marka ihlali konusunda ve istatistiksel bilgiler konusunda çok teşekkür ediyoruz. 

Son konuşmacımız İngiltere’den. Bayan Caroline Wilson. 

CAROLINE WILSON (Southampton Üniversitesi/İngiltere)- Sayın Oturum Başkanına, 
katılımcı arkadaşlarıma ve sayın dinleyicilere teşekkür ederim. Adım Caroline Wilson ve burada 
Southampton Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni temsilen bulunuyorum. Biz, kurumumuzda 
bilgi teknolojisi hukuku konusunda neredeyse 25 yıldır araştırmalar yapmakta ve eğitimler 
vermekteyiz. Ayrıca, slaytta da gördüğünüz gibi, iLaws adıyla anılan yeni bir Bilgi Teknolojisi 
74  See Jumpol Pinyosinwat, Criminal Enforcement of IPR: The Problem of “Over-Criminalization”? The IP&IT Law Forum: Special Issue 2003, Sixth An-

niversary 62, 88 (2003), Jumpol Pinyosinwat, A Model of Intellectual Property Rights Enforcement for Developing Countries, Institute of Intellectual 
Property, March 2007.
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Hukuku Merkezi kurduk ve burada, fikri mülkiyet hukuku ve bilgi teknolojisi hukuku için 
birçok yeni program sunmaktayız. Bugün, alan adları ve alan adı sistemi konusunda konuşmam 
istendi. Bu talebin telif hakkı hukukuna ilişkin bir oturum ile nasıl bir ilintisi olabilir? Bu konuda 
gerçekten çok düşündüm. Sanıyorum, diğer konuşmacıların İnternet’teki içeriğin korunması 
hakkında uzun uzun konuştuğunu söyleyebilirim. Alan adı sistemi, kuşkusuz,  kullanıcıların 
bu içeriğe ulaşmak için kullandığı yöntemdir ve kullanıcılar alan adı sisteminden bir alan 
adı yazarak doğrudan ya da tarayıcılar yardımıyla dolaylı olarak yararlanabilir. Sunumumun 
yapısını bu konu oluşturacak ve konuşmamı olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Öncelikle, 
arka planı oluşturacak ve özellikle de temel terminolojiden bahsedeceğim. Bunun ardından, bu 
alan adı sistemiyle ilgili bazı güncel hususları ortaya koyacağım ve alan adlarının kendileriyle 
ilgili bazı güncel hususlardan kısaca bahsedeceğim.

İlk olarak, alan adı sistemi nedir? Teknik açıdan, alan adı sistemi on üç sunucu üzerine 
yayılmış olan oldukça geniş bir veritabanıdır. Bu sistemin birincil teknik işlevi ‘ad çözümleme’ 
adını verdiğimiz işlevdir. Bu slaytta, alan adı çözümleme sürecini temel hatlarıyla görüyorsunuz. 
Çok basit bir şekilde, İnternet’e bağlı olan her bilgisayar IP numarası adı verilen bir unsura 
sahiptir ve alan adı sistemi bu numarayı anlaşılması kuşkusuz daha kolay olan asıl alan adıyla 
ilintilendirir. Alan adı sisteminin pratik açıdan taşıdığı önem, özünde İnternet’in telefon rehberi 
olmasından kaynaklanır. Aynı şekilde, bazılarınızın da bildiği gibi, alan adları çeşitli şekillerde 
sınıflandırılır. Bir alan adını, üst seviye alandan başlayarak sağdan sola doğru okursunuz. Üst 
seviye alanlar çeşitli türlere ayrılır; bu türleri birazdan kısaca ele alacağım. Bir sonraki ise ikinci 
seviye alandır. Bazı durumlarda, şirket adınızı veya ticari adınızı ikinci seviyede tescil ettirmeniz 
mümkün olabilir; ancak ülke alan adı sistemlerinin çoğunda, bu örnekte de olduğu gibi, tescil 
işlemi üçüncü seviyede gerçekleştirilir.

Üst seviye alan adlarının farklı türleri vardır. Öncelikle, soysal üst seviye alan adları vardır 
ve bunların en gözde örneği, tabi ki, ‘.com’dur. Ancak, bunun yanında on beş farklı soysal üst 
seviye alan adları vardır. Dolayısıyla, bu alan adlarının toplam sayısı on altıdır. Soysal üst seviye 
alan adları her zaman niteliksel bir nitelik taşımak üzere tasarlanır; dolayısıyla, herhangi bir 
ülke ile bağlantıları yoktur ve bu alan adlarından birini tescil ettirmek istiyorsanız, özel bir 
sicil kurumuna başvurmanız gerekir. Bunun yanı sıra, ‘cc’TLDler (Country Code Top-Level 
Domains) veya İnternet ülke alan kodları vardır ve bunların en aşikar örneği ‘.tr’dır. Coğrafi 
üst seviye alan adları olarak tasarlanan bu alan adlarının sayısı 240’tan fazladır ve her bir ülke 
için bir Internet ülke alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodları, ulusal sicil daireleri tarafından 
işletilmektedir. Bildiğim kadarıyla, ‘.tr’ alan adında yüz elli binden az tescil bulunmaktadır. 
Buna karşın, soysal üst seviye alanlarında, her yıl on dört milyon tescil gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla, avukatlar olarak, adlarını hem ‘.tr’ alanında hem de soysal üst seviye alanlarda tescil 
ettirecek müşterileriniz olacağını düşünüyorum. Bu yüzden, her iki sistemden de haberdar 
olmanız gerekmektedir.

Genel anlamda, hem alan adı sisteminde hem de alan adlarında neden sorunlar yaşıyoruz? 
Alan adı sisteminde, bir kıtlık söz konusudur. Alan adı sisteminin kapasitesinin geliştirilmesi 
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gerekmektedir. Bu geliştirme ise yüksek maliyetli bir süreçtir ve bu maliyeti kimin üstleneceği 
belli değildir. Daha da önemlisi, bir yönetişim sorunu söz konusudur, çünkü alan adı 
sisteminden sorumlu olan kurum, ICANN, Amerika hükümeti ile yakından ilintilidir ve birçok 
ülke, ICANN’in diğer ülkelerin çıkarlarını temsil etmediğini düşünmektedir. Öte yandan, 
alan adlarında yaşanan sorunlar çoğalmayla ilintilidir. Günümüzde erişilebilir olan çok sayıda 
üst seviye alan adı mevcuttur ve her yıl yeni alan adları ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise 
sorunlara yol açmaktadır. Ancak, ‘.com’ örneğinde olduğu gibi, iyi üst seviye alanlarda bir kıtlık 
söz konusudur ve sistemin çalışma biçimi, ticari markalar, şirket adları gibi diğer sistemlerle 
karşılaştırıldığında ortaya bir uyumsuzluk çıkmaktadır. Yaşanan hukuki sorunların ardından bu 
durum yatmaktadır. 

Bu slaytta, alan adı sisteminde yaşana çeşitli güncel sorunları belirttim. İnternet yönetişiminde, 
alan adı sistemini oluşturan teknolojik sunucularda sorunlar yaşanmaktadır. Soysal sistemde 
ve ‘Who is’ (Kimdir) sistemi olarak bilinen sistemde, alan adı tescillerinin doğruluğuna 
ilişkin sorunlar söz konusudur. İnternet’in büyümesinin getirdiği zorluk da ciddi bir sorun 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ‘uluslararasılaştırılmış alan adarı’ adı verilen olguların ortaya 
çıkması, soysal üst seviye adların artan sayıları ve ülke alan kodlarının rollerini değiştirmesinin 
gerekip gerekmediği hususu da sorunlara yol açmaktadır. Açıkça gördüğünüz gibi, bütün 
bunları bugün ele almam mümkün değildir. Dolayısıyla, sadece bir tanesini ele alacak ve 
uluslararasılaştırılmış alan adlarıyla ilgili konuşacağım, çünkü konunun Türk dinleyicilerin 
gözünde en geçerli konu olacağını düşünüyorum.

Öyleyse, uluslararasılaştırılmış alan adı nedir? Uluslararasılaştırılmış alan adı, İngilizce olmayan 
komut dizinindeki alan adıdır. Geleneksel koşullarda, alan adı sistemi ASCI karakterleri olarak 
bilinen, çok sınırlı sayıda İngilizce karaktere dayanıyordu. Bu karakterleri, gördüğünüz slaytta 
belirttim. Bu durum, diğer alfabetik kelimelerin ve aksanların geleneksel koşullarda alan adı 
sisteminin bir parçası olmadığını ve alan adı olarak tescil edilemediği anlamına geliyor. Buraya 
kadar herhangi bir sorun yok; ancak günümüzde İnternet kullanıcıları nüfusunun sadece yüzde 
36’sı İngilizce konuşuyor ve her gün başka dillerde daha fazla içerik İnternet’te yerini alıyor. 
Dolayısıyla, bilgilerin bulunmasında kullanılan dilin İngilizce olması, ancak içeriğin giderek 
artan oranlarda başka dillerde olması bir uyumsuzluğa yol açıyor. Uluslararasılaştırılmış alan 
adlarının, İnternet’te gezinirken karşılaşılan bu dilsel engelin aşılması için bir yol sunacağı 
düşünülüyor.

Uluslararasılaştırılmış alan adlarının bugünkü konumu nedir? Bugün, ikinci seviye ve altı 
alanlardaki uluslararasılaştırılmış alan adlarında sınırlı bir pazar girişi söz konusudur ve bu 
giriş sadece soysal üst seviye alanlarda değil, aynı zamanda bazı ülke ala kodlarında ve üst 
seviye alanlarda da gerçekleştiriyor. Bildiğim kadarıyla, Türkiye şu anda bu uygulamayı kabul 
etme aşamasından geçiyor. Ancak, önümüzdeki birkaç yıl için tamamen yerelleştirilmiş alan 
adlarının kabul edilmesine yönelik planlar da var. Diğer bir deyişle, .com gibi üst seviye alan 
adları Türkçede ve diğer dillerde de temsil edilecek. Bu durum neden bir sorun oluşturuyor? 
Bu durumda, ulusal alan adı tescil idareniz bir karar vermek zorunda kalacak: Uluslar arası alan 
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adlarını (IDN) hangi kapsamda destekleyecek? Bu oldukça zorlu bir husustur; bu hem siyasi 
hem de kültürel bir husustur. Siz, ‘.tr’ alanında sadece Türkiye’nin resmi dillerini mi tanımak 
istersiniz yoksa Türkiye’deki bütün farklı etnik grupların konuştuğu bütün dilleri mi temsil 
etmek istersiniz? Ne kadar çok dili sisteme dahil ederseniz, süreç o kadar karmaşıklaşacaktır. 
Uluslararasılaştırılmış alan adları çerçevesinde, ticari markaya, diğer mülkiyet haklarına ve 
coğrafi adlara ilişkin sorunlar da söz konusudur. Burada, avukatlar olarak, müşterileriniz 
açısından ortaya çıkacak kilit sorunlardan bir tanesi artan maliyet olacaktır. Müşterilerinizden 
biri halihazırda İngilizce komut dizisinde bir üst seviye alan adına sahip ise, aynı zamanda 
Türkçe komut dizisinde de bir alan adı için para ödemek zorunda kalacaktır. Müşteriniz bunu 
yapmak istemeyebilir, ‘.tr’ alanında halihazırda uygun bir alan adına sahip olabilir. 

Alan adı hususuna gelirsek, buradaki slaytlarda güncel sorunları belirttim. Uluslararasılaştırılmış 
alan adları, uyuşmazlıkların çözümünde sorunlara yol açmakta ve alan adlarına yönelik 
uyuşmazlıkların sayısını arttırmaktadır. Aynı zamanda, alan adı uyuşmazlıklarının çözülmesinde 
kullanılan yollar da değişmek zorunda kalmaktadır. Geleneksel olarak, alan adlarına yönelik 
dava takibinin ve alternatif uyuşmazlık çözümünün büyük kısmı, ticari marka hukukuna bağlı 
olarak gerçekleşmiştir. Bu durum değişmelidir. Üçüncü bir soru da şudur; alan adları mülkiyet 
teşkil eder mi? Yakın zamanda, Amerika’da ve Avrupa’da, alan adlarının gerçekten de mülkiyet 
teşkil edebildiğini gösteren bazı davalar ortaya çıkmıştır. Alan adları, şahsa karşı haklar değil, 
ayni haklar ise, bu durum bu alanların verilmesini ve suiistimal eden kişilerden geri alınmasını 
çok daha zorlaştıracaktır.

Daha önce söylediğim gibi, her şeyi ele alamayacağım, çünkü sunumumu çabuk bitireceğime 
söz verdim. Dolayısıyla, çok kısa bir şekilde çevrimiçi uyuşmazlık çözümüne ilişkin meselelerin 
bazılarını kısaca anlatacağım. Daha önce de belirttiğim gibi, alan adlarına yönelik olarak 
uluslar arası düzeyde gerçekleştirilen uyuşmazlık çözümü uygulamalarının çoğunda, bir ticari 
marka odağı veya bir ticari marka ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin, uluslar arası düzeyde, .com, 
.edu, .mil dahil olmak üzere on altı üst seviye alan adının çoğu UDRP olarak bilinen Alan 
Adı Uyuşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politika’ya taraftır. Bu alan adlarının taraf olduğu 
başka sistemler de söz konusudur ama onların bu sunumla bir ilintisi yoktur. Durum, ülke 
sistemlerinde farklıdır. Ülkelerin çoğu, kendi ülke alan kodları için, alan adı uyuşmazlıklarının 
çözümü için kendi ulusal süreçlerini geliştirmiştir. Bu tür bir sürecin Türk ‘tr’ alanı için henüz 
geçerli olmadığını ama tartışılmakta olduğunu biliyorum. Ancak, bazı ülkeler sadece uluslar 
arası sistemi, UDRP’yi, kabul edeceklerini söyleyerek bundan tamamen kaçınmış ve böylece, 
alan adı uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik hizmetler sunmak üzere ‘Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü’nü oluşturmuştur. 

Buradaki sorunlar nelerdir? Öncelikle, uluslar arası düzeyde, hükümetler arası örgütlere 
ilişkin bir teklif tasarısı söz konusudur. Bir yandan, bu iyi bir gelişmedir, çünkü alan adı 
uyuşmazlıklarının çözümündeki ticari marka odağını, ticari markadan uzaklaştıracaktır. Ancak, 
bu teklif ticari marka sahipleri için o kadar da iyi olmayacaktır. Paris Sözleşmesi’ne dayanan 
bu teklif çerçevesinde, ticari marka sahipleri hükümetler arası bir örgütün ismi ile uyuşmazlığa 
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düştüklerinde, soysal üst seviye alanlarını kaybetme olasılığı ile karşı karşıya kalacaktır. 
Dolayısıyla, bu teklif çok gözde değildir. Sizin sisteminizde, ‘.tr’ sisteminde, nispeten daha az alan 
adı uyuşmazlığı görülmüştür. Ancak, ülke nüfusunu daha yüksek yüzdelerde çevrimiçi oldukça, 
bu durum değişecek ve hem Türk ulusu hem de Ankara Barosu şu soruyla karşılaşacaktır: Alan 
adı uyuşmazlıklarının çözümü için Türkiye’de kullanılan süreç nasıl bir şekil almalıdır? Birçok 
ülkenin yaptığı gibi, çevrimiçi bir uyuşmazlık çözümü sürecine mi gideceksiniz? Yoksa oldukça 
ayrıntılı ve yeterli olan ama belki de, çok sayıda dava ile başa çıkmak konusunda o kadar iyi 
olmayabilecek mevcut süreci koruyacak mısınız? Ayrıca, halihazırda soysal üst seviye alanlara 
sahip olan müşterileriniz, uluslararasılaştırılmış alan adlarıyla ve daha büyük ‘cybersquatting’ 
(siber işgal), typosquatting (URL kaçırma) ve alan adı tadıcılığı sorunlarıyla karşı karşıya 
kalacak.

Sonuç olarak, büyük değişikliklerin gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. İnternet’te giderek artan 
miktarda içeriğin ve dolayısıyla giderek artan telif hakkı sorunlarının yanı sıra, İnternet’i gezme 
yolları da genişliyor ve İnternet’i gezme yolları artık çok dilli bir hal alıyor. Ayrıca, Türkiye dahil 
olmak üzere, birçok ülkede alan adlarını ele alan uyuşmazlık çözme mekanizmaları konusunda 
daha ileri gelişmeler gözlemliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu için bir 
Avrupa projesinde görev yaptım ve söyleyebilirim ki, bu durum, alan adı uyuşmazlıklarının 
çözümünde kullanılan sistemlerin, bazı ülkelerde genel çevrimiçi uyuşmazlık çözme sürecinde 
bir büyüme sağlayabileceği anlamına geliyor. Ancak, üst seviye alan adlarının, özellikle de 
soysal üst seviye alan adlarının suiistimal etmek için kullanılabilecek yollar da giderek artıyor ve 
gelecekte, bu durum, kesinlikle hem ‘.tr’ alanında hem de soysal üst seviye alanlarda daha fazla 
alan adı uyuşmazlığının ortaya çıkacağına işaret ediyor. 

Konuşmam bu kadardı. Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum.  (Alkışlar)

CAROLINE WILSON (Southampton University/İngiltere)- Thank you Distinguished 
Chairman and also fellow participants and distinguished audience. My name is Caroline Wilson 
and I am here representing the University of Southampton, School of Law, where we have taught 
and researched in information technology law now for nearly 25 years. We also have, as is on 
the slide here, a new IT Law Center, iLaws under which we are offering many new programs 
for intellectual property law and information technology law. Today, I was asked to talk about 
domain names and the domain name system. Seeing my task, why is that relevant to a session 
on copyright law? I had to think about this very hard. I suppose what I can say is that the other 
speakers talked a lot about the protection of content on the Internet. The domain name system, 
of course, is how people reach that content, whether they use the domain name system directly 
by typing in a domain name or by using browsers. So, this is the structure of my presentation, 
which I will try to make as short as possible. First, I will set out some background, in particular 
set out some terminology. Then, I will set out some current issues relating to the domain name 
system and speak very briefly about some current issues relating to domain names themselves. 

Firstly, what is the domain name system? Technically, the domain name system is simply a 
very large database which is spread over thirteen servers. Its primary technological function is 
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something called ‘name resolution’ and this slide sets out the process of domain name resolution. 
Quite simply, every computer which is attached to the Internet has something called an IP 
number and the domain name system relates this to an actual domain name, which is, of course, 
much easier for people to understand. The practical importance of the domain name system is 
that it is essentially the phonebook of the Internet. Again, some of you will know this, maybe 
not all; domain names are categorized in various ways. You read a domain name from the right 
to the left, starting with a top-level domain. There are various types of top-level domains, which 
I will explain briefly in a moment. Next is the second-level domain, sometimes one can actually 
register your company name or trademark in the second level; but in most country domain 
name systems, such as in this example, the registration occurs at the third level. 

The different types of top level domain are as follows: firstly, you have generic top-level 
domain names and the most popular example is, of course, ‘.com’ but there are fifteen other 
generic top-level domain names; so there are sixteen in total. Generic top-level domain names 
are always meant to be descriptive in character; so they do not relate to any particular country 
and if you wish to register one of these, you have to go to a special type of registrar. You also 
have ‘cc’ TLDs or country code top-level domains, the obvious example being ‘.tr’ for Turkey. 
There are over 240 of these and they are meant to be geographic top-level domains, so one for 
each country. They are operated by national registries. My understanding is there are less than 
a hundred and fifty thousand registrations in ‘.tr’. However, for the generic top-level domains, 
every year, now there are fourteen million registrations. So, as lawyers, I feel that you may well 
have clients who are registering both in ‘.tr’ and also in generic top-level domains. So, obviously 
you need to know about both systems. 

Why are we having problems both with the domain name system and domain names, 
generally? Well, in the domain name system, there is an issue of scarcity. The capacity of the 
domain name system has to be improved. This is very costly and it is not certain who bears 
this cost and most importantly, there is a problem of governance, because the body in charge 
of the domain name system, ICANN, is very closely related to the American government and 
many countries feel that it is not representing the interest of other countries very well. On the 
other hand, the problems with domain names relate to proliferation. There are very many more 
top-level domain names now available, more and more being launched every year. This causes 
problems. However, there is still a scarcity of good top-level domains, ‘.com’ registrations, for 
example and there is a mismatch in the way that the system works as compared to other systems 
like trademarks, company names, etc. and this is why the legal problems occur. 

I have set out on this slide the various problems at the moment with the domain name system. 
There are problems with Internet governance, the actual technological servers which make up 
the domain name system. There are issues about the accuracy of the registrations of domain 
names in the generic system and that is known as the ‘Who is’ system. There is a real problem 
of the challenge of Internet growth. Also, the introduction of things called ‘internationalized 
domain names’ and increasing numbers of generic top-level names and whether the country 
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domain names should actually change their role. Obviously, I can’t talk about all these today. 
So, I will just refer to one; the issue of internationalized domain names, simply because I think 
that will be of most relevance to a Turkish audience. 

Now, what is an internationalized domain name? An internationalized domain name is a 
domain name in non-English script. Traditionally, the domain name system was based on a 
very limited number of English characters, known as ASCI characters and I have represented 
them on the slide here. This means that other alphabetical words and accents are traditionally 
not part of the domain name system and could not be registered as domain names. Now, this 
is all very well but only 36 percent of the population using the Internet in the world speaks 
English and more and more Internet content is, of course, available in other languages. So, we 
have this mismatch that the way of finding the information is in English, but the content is 
increasingly in other languages. Internationalized domain names are supposed to be a way of 
overcoming this linguistic barrier to navigating the Internet. 

What is happening with internationalized domain names at the moment? At the moment, 
there is a limited rollout of internationalized domain names at the second-level domain and 
below. This is largely in the generic top-level domains but some country and top-level domains 
have done this also. To my knowledge, Turkey is in the process of adopting this. However, 
there are also plans in the next few years to adopt fully localized domain names, i.e. top-level 
domain names such as .com will also be represented in Turkish and other languages. Why is 
this problem? Well, your national domain name registry is going to have to make a decision. 
What is the scope of IDNs that it is going to support? This is a very difficult issue; it is both 
a political and cultural issue. Would you wish to recognize in the .tr domain only the official 
languages of Turkey or do you wish to represent all the languages of all the different ethnic 
groups that make up the Turkish population? The more you include, the more complicated the 
process is. There are trademark issues related to internationalized domain names. Also, other 
issues relating to other proprietary rights and geographic names and from the point of view of 
your own clients, as lawyers, I think one of the key problems is increased cost. If one of your 
clients already has a generic top-level domain name in English script, they are going to have to 
pay for one in Turkish script as well and they may not wish to do that; maybe, they already have 
an appropriate domain name in the .tr domain. 

Moving on to the issue of domain names themselves, I have represented on the slides here the 
current problems. Internationalized domain names are causing problems for dispute resolution, 
increasing the number of disputes for domain names and also, the ways of resolving domain 
name disputes are having to change as well. Traditionally, a lot of litigation and alternative 
dispute resolution for domain names has related to trademark law. This needs to change. A third 
issue is, are domain names property? There have been recent cases in America and in Europe, 
which suggest that they may well be. If domain names are rights in rem rather than rights in 
personam, it makes it much more difficult to issue them and to remove them from parties who 
are misusing them. 
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Again, I cannot talk about everything as I promised to be quick. So, I will just very briefly 
set out some of the issues relating to online dispute resolution, relating to domain names. 
As I stated earlier, most dispute resolution at the international level for domain names has a 
trademark focus or a trademark nexus. For example, at the international level, all generic top-
level domain names, .com, .org, .edu, .mil etc. all the sixteen top-level domain names, most are 
all party to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy which is know as the UDRP. 
There are other systems which they are party to; but they are not relevant to this presentation. 
The situation is different in the country systems. Most countries, for their own country code 
top-level domain, have developed their own national domain name dispute resolution process. 
I am aware that such a process is being discussed for the Turkish ‘tr’ domain at the moment. It is 
not yet in place. However, some countries have avoided this entirely by saying that they would 
just adopt the international system, the UDRP and in doing so, they have designated the ‘World 
Intellectual Property Organization’ to provide domain name dispute resolution services. 

What are the problems here? Firstly, there is, at the international level, a draft proposal 
relating to intergovernmental organizations. This is a good thing, on one hand, in that it will 
move the trademark nexus of the domain name dispute resolution away from trademarks. But 
this proposal is not so good for trademark proprietors. Under this proposal, which is based 
on the Paris Convention, trademark proprietors could lose their generic top-level domains, 
if they conflict with the name of an intergovernmental organization. So, this proposal is not 
very popular. Within your own system, the .tr system, there have been relatively few domain 
name disputes. But, this will change as greater percentage of the country goes online and there 
is a question for the Turkish nation and for the Ankara Bar Association; what form should 
Turkish domain name dispute resolution take? Are you going to go, as many countries have, 
for an online dispute resolution process? Or, are you going to retain the current process, which 
is very detailed and very good, but perhaps not as good dealing with large numbers of cases? 
Also, for your clients who have already generic top-level domains, they will be facing with 
internationalized domain names, greater problems with cybersquatting, typosquatting and 
domain name tasting. 

So, to conclude, this is a time of great change. Not only is there more and more content on the 
Internet, more and more copyright problems as a result, but the way of navigating the Internet 
is growing and that way of navigating the Internet is becoming multilingual. We are seeing also 
further development in many countries, including Turkey, of dispute resolution mechanisms to 
deal with domain names. This, in some countries – I have worked on a European project on this 
myself for the European Parliament – means that domain name dispute resolution systems may 
actually lead to a growth in general online dispute resolution in certain countries. However, 
there are more and more ways of misusing top-level domains, particularly generic top-level 
domains, and in the future, this will almost certainly mean more domain name disputes, both 
in . tr and in generic top-level domains. That is all. Thank you very much for your attention.

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Bayan Wilson’a çok teşekkür ediyoruz. 
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Böylece tüm sunuşlar tamamlandı. Saate baktığımda kahve molasından 15 dakika aldığımızı 
görüyorum, ancak bunun iki sebebi var; bunlardan birincisi, oturumumuz 15 dakika geç 
başlamıştı, bir diğeri ise konuşmacı sayımızın diğer oturumlardan farklı olarak 4 kişi olmasından 
kaynaklandı. Dolayısıyla kahve molasına böylece tecavüz etmiş olduk, özür diliyorum. 

Kısa bir zaman dilimi içerisinde de olsa konuşmacılarımıza sormak istediğiniz sorular varsa, 
onları almak istiyorum. Soru sormak isteyen var mı acaba? Kahve içmek isteyen var mı acaba? 

SALONDAN- Öncelikle şahsınızı ve sayın konuşmacıları saygıyla selamlıyorum. Benim 
Sayın Türkekul’a sorum olacak, bu soruya isterlerse Türkay Bey de ekleme yapabilirler. Ticari 
hayatta benzetme ve yararlanma ilkesi hâkim, haksız rekabet hukukun cevaz verdiği sınırlar 
ölçüsünde, eser yahut bağlantı hak konularını koruma altına alabilmek için teknik önlemler 
babında birtakım kopyalamaya veya onu değiştirmeye, dönüştürmeye engel olacak değişik 
kodlarla birlikte ürünlerin satılması artık son zamanlarda gündemde ve bunlar ürün satılırken 
aslında ürünü satın alacak kişiye sunulan kartonette veya benzeri bir yerde yazılı ve bir nevi 
tersine mühendislik yasaklanmakta. Türk hukuku açısından soruyorum ben bunu, bugün 
itibariyle bu tür bir eser yahut da bağlantılı hak mevzu olabilecek CD veya DVD formatında 
satılan bir ürünü yasal yoldan edinip herhangi bir şekilde esere yönelik çoğaltmak, yaymak, yani 
herhangi bir mali ve manevi hak ihlali gerçekleştirmeksizin doğrudan bu koruma önlemiyle 
ilgili olarak çözümlemek yahut gözlemlemek açısıyla tersine mühendislik yapıldığında herhangi 
bir hukuki sorun doğar mı? 

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Sorunuzu Türkay Bey’e mi 
yönelttiniz?

SALONDAN- Sayın Türkekul’a sordum, konu üzerinde daha çok o durdu çünkü. Erdem 
Bey o konuları açamadı zamanı olmadığı için. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Erdem Bey o zaman cevaplasın. Ben 
sadece şunu söyleyeyim: “Tersine mühendislik” yani “Reverse Engineering” dediğimiz konu ile bu 
teknik önlemlerin yasa dışı yollarla aşılması konusu farklı şeyler. Tersine mühendislik konusu, 
yasal yollardan edinme koşuluyla dijital ortamdaki eseri zorunlu haller gerektiğinde yapılması 
ihlal olarak görülmeyebilir. Teknik önlemlerin aşılması, şifrelerin kırılması konusu ise ben bu 
konuda detaylı açıklama yapmayayım, sanıyorum Erdem Bey daha güzel açıklama yapacaktır. 
Buyurun. 

Av. ERDEM TÜRKEKUL (İstanbul Barosu)- Belirttiğiniz gibi, tersine mühendislik ile 
teknolojik önlemlerin aşılması ayrı şeyler. Bence, ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, kodların 
bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması suçtur. Ayrıca teknolojik önlemler açısından, FSEK 
m.73’de düzenlenen suç tipi bulunmakta. Diğer yandan bu konuda FSEK.m.38’de bilgisayar 
programlarına yönelik özel bir düzenleme bulunmaktadır. Sorunuz cevabı, bu maddeyi nasıl 
yorumlayacağımızla da ilgili olacaktır. bir sonuç olacaktır. Benim görüşüme göre, eğer maddenin 
tanıdığı imkanı kullanarak ekonomik fayda elde etmeye çalışıyorsak, elbette ki Yasa buna izin 
vermeyecektir. 
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HÂKİM TÜRKAY ALICA- Tersine mühendislik bilgisayar programlarında, evet 38. 
maddede var. O da yine yasal nüsha elde etmek koşuluyla ve nasıl işlediğini, diğer programlarla 
ara işlerliklerle uyumunun nasıl olması gerektiğini tahlil açısından, bir bakıma evet patente de 
olduğu gibi buna izin veriyor. Ama diğer eserler yönünden evet, teknolojik önlemlerin aşılması, 
şahsi kullanım bakımından zorunluysa? Aldığınız bir (koruma) kodlu CD’yi normalde 
dinlemek istiyorsunuz imkân vermiyor. Ne yapacaksınız? Ayıplı mal, ya iade edeceksiniz ya da 
kodu kıracaksınız. Burada (yasal nüsha olduğundan) kasıt yoktur diye düşünürüm. Teşekkür 
ederim. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM LEVENT YAVUZ- Çok özür diliyorum zamanı oldukça 
aştık, bizden sonraki oturumu da düşünmek zorundayım. Eminim ki biz bu “İnternet ve İnternette 
Telif Hakları” şarkısını daha çok söyleyeceğiz. Bu üçüncü oturumu burada sonlandırırken gerek 
konuşmacılara, gerekse sizlere katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, ayrıca sabırlarınız 
içinde teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Mustafa Büyükavcıoğlu’nu sahneye davet ediyorum. 

(Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM VE HUKUK

İKİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

 “YABANCI MEVZUATTAKİ GELİŞMELER”

Oturum Başkanı: AVNİYE TANSUĞ (İnternet ve Hukuk Platformu)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  10 Ocak 2008)

 

OTURUM BAŞKANI Av. AVNİYE TANSUĞ- Saygıdeğer konuklar, saygıdeğer 
konuşmacılar, bugünün son oturumuna hoş geldiniz. Oturumumuzun konusu “Yabancı 
Mevzuattaki Gelişmeler”. Bugün Amerika’dan, Hollanda’dan, İngiltere’den, İskoçya’dan 
konuklarımız var. Sırasıyla değerli konuşmacılarımız sizlere kendi uzmanlık alanlarından 
girerek, uluslararası mevzuattaki gelişmeler hakkında anlamlı içerikler paylaşacaklar. 

İlk önce Prof. Dr. Rolf Weber’den başlıyoruz. Zürich Üniversitesinde hukuk eğitimini ve 
doktorasını yapan profesörümüz, 1980 ve 81 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde 
Harvard Hukuk Fakültesi’nde konuk akademisyen olarak çalışmalar yapmış ve bunları halen 
de sürdürüyor. Keza Hong Kong Üniversitesi’nde “Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Ticaret 
Hukuku” alanında konuk profesör olarak çalışıyorlar. Aynı zamanda Zürich Barosu ve İsviçre 
Barolar Birliği üyesi. Uzmanlık alanları arasında; uluslararası bankacılık, şirketler hukuku, şirket 
satın alma ve satışları, telekomünikasyon, bilgisayar sözleşmeleri ve anti-tekel konuları var. 

Değerli Profesör Weber, 1995’ten beri başkanı olduğu Zürich Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ndeki kürsüsünde; özel hukuk, ekonomi hukuku, Avrupa hukuku alanlarında 
çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda birçok sıfatı da var, örneğin Avrupa Hukuku Enstitüsü’nün 
ve Zürich Üniversitesi Bilgi ve İletişim Hukuku Merkezi’nin hem kurucu, hem yönetim kurulu 
üyesi. Ayrıca 1988’den beri bu merkezin çıkarttığı kitapların ve dergilerinde hem yayıncısı, hem 
de editörler kurulunda üye. 

Sayın Profesör Weber’in bugünkü sunumu “Veri Korumada Hukuki Açıdan Risk Yönetimi”

Prof. Dr. ROLF H. WEBER (Zürih Üniversitesi/İsviçre)Teşekkür ederim. 

Veri Korumasında Hukuki Risk Yönetimi 

Verilerin (kişisel verilerin) korunması bilgi toplumunda çok önemli hale gelmiştir. Fakat risk 
yönetimi kavramlarının ve politikalarının ilgili yönlerine hitap edecek uluslararası düzeyde 
uyumlaştırılmış yasal çerçevenin oluşturulması hala başlangıç aşamasındadır. Ortak yönetmelikler 
uygulamak ve ortak yapılar ortaya çıkarmak için (kamusal ve özel) kuruluşların çabalarının artması 
gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Verilerin (kişisel verilerin) korunması, bilgi toplumunun örneğin bankacılık, haberleşme, 
kamu sağlığı ve ekonomik gelişme alanlarında ‘hayatta kalabilmesi’ için gereklidir. Bundan 
dolayı, kamu tüzel kişilikleri ve tüzel kişiler güvenli, sağlam ve dayanıklı veri ağları kurmalıdır. 
Şöyle ki, bilişim teknolojisi güvenliğindeki sürekli iyileştirmeler, üçüncü kişiler tarafından zarar 
verici kasıtlı saldırıların (bilgisayar korsanlığı, casusluk gibi) etkilerini engelleyebilir veya bu 
saldırıları etkisiz hale getirebilir. Ayrıca, sistemlerin istenmeyen arızalarına karşı da koruma 
gerekmektedir ve bilgi paylaşımını yönlendirmek için kurumsal çerçeve belirlenmelidir. 

Bundan böyle veri koruması geleneksel gizlilik konularını ve veri kalitesi ve veri bütünlüğü 
için uygun bir korumanın gerçekleştirilmesini kapsayarak geniş bir anlamda anlaşılmaktadır. 
Geniş bir veri işleme anlayışı bir kuruluşta hukuki risk yönetimi için ilgili olan tüm konuları 
kapsamak için gereklidir. 

Son yıllarda, hukuki risk yönetimi genellikle önemli bir konu haline gelmiştir. Esas itibariyle, 
riskleri yönetmek teknik bir iştir, fakat hukuki risk yönetimi bilgileri ve verileri güvence altına 
alma göz önünde tutulursa stratejik yönetimsel bir hedef olmalıdır. İlgili yönetimsel işlerin 
‘dönüştürülmesi’ uygun risk yönetimi ortamını sağlayacak yasal bir çerçeve oluşturmayı gerekli 
kılmaktadır. Sonuç olarak bilgi paylaşımı ve uzun vadeli risk yönetimi programları modern 
toplumlarda önemlidir, bu programlar uygun yönetmelik ile uygulanmalıdır75. Yasal çerçevenin 
haricinde aşağıdakiler gibi diğer mekanizmalar da göz önünde bulundurulacaktır76: 

•	Risk koruma stratejisini ve ilgili koruma yatırımlarını desteklemek için farkındalık 
oluşturma; 

•	Vasıflı ve bilgili profesyonellerin ilgili sorumlulukları üstlenebilmesini sağlamak için eğitim, 
öğretim ve alıştırma programları sunma; 

•	Korumayla ilgili kapasiteleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanma ve Araştırma ve 
Geliştirme girişimleri yürütme;  

•	Sürekli olarak arıtılmış risk değerlendirmeleri sağlamak için veri sistemleri ve simülasyonlar 
geliştirme, koruma ve sürdürme; 

Genel olarak, bir ağ yaklaşımı kamu tüzel kişileri ve tüzel kişiler arasında (örneğin hükümet ve 
sanayi arasında) çok yönlü bilgi paylaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, deneyimlerin 
paylaşılması da yeterli düzenleyici çerçevenin oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. 

2. Risk yönetimi kavramı 

2.1. Risk Terminolojisi ve Risk Değerlendirmesi 

Bu sırada, riskleri ve risk değerlendirmelerini tanımlamak için aynı sonuçları vermesi 

75  Bkz. R.H. Weber/A. Willi, IT-Sicherheit und Recht, Zürih 2006, 313 ss.
76  Bkz. Homeland Security, National Infrastructure Protection Plan, Washington. 2006, 6 ss.
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gerekmeyen çok yönlü girişimlerde bulunulmuştur.77 Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)78 
risk ve risk değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki standart terminolojiyi sunmaktadır: 

•	Risk: Bir olayın ve sonucunun olasılığının birleşimi (genellikle sadece ya da en azından 
olumsuz sonuçlar olması durumunda geçerlidir). 

•	Risk tayini: Genel risk analizi ve risk değerlendirmesi süreci. 

•	Risk analizi: Riski tahmin etmek ve kaynakları tespit etmek için bilgilerin sistematik olarak 
kullanımı (tarihi bilgi, teorik analiz, bilgili fikirler, v.b dahil olmak üzere). 

•	Riskin belirlenmesi: Neyin kritik olacağı sorusu ile tadil edilmek üzere, risk unsurlarını 
(tehlike, olay, sonuç ve olasılık gibi) bulma, listeleme ve nitelendirme süreci. 

•	Risk tahmini: Riskin olasılığına ve sonuçlarına değer vermek için kullanılan işlem. 

•	Risk değerlendirmesi: Risk hafifletme açısından düzeltilecek, riskin önemini belirlemek için 
tahmin edilen riski verilen risk kriterlerine göre karşılaştırma süreci. 

•	Risk kriterleri: Riskin öneminin değerlendirilmesinde kullanılan referans terimleri.  

Bu tanımlara dayanarak, risk yönetimi için geçerli ilkeleri içeren tutarlı bir kavramın 
oluşturulması için teknik temel belirlenebilir. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (OECD) 
(2006) son çalışmasında aşağıdaki aşamalar belirtilmektedir79: 

(1)  Risk aşağı yukarı meydana gelme ihtimali olan bir tehlike demektir; sonuçları bireyleri 
veya toplumun tümünü/bir kısmını ve/veya varlıklarını ilgilendirebilir. 

(2)  Risk değerlendirmesi, potansiyel riskleri hafifletmek amacıyla ihtiyati tedbirler almak 
için gerekli olan bilgileri toplama işlemidir. 

(3) Bir olayın sonuçlarının kapsamlı şekilde değerlendirmek için ilk olay ile tetiklenen 
olası direk/dolaylı ikincil etkileri tanımlamak gerekmektedir.  

(4) Belirsiz bağlantılar ve kısıtlamalar hakkında bilgi toplamak, risk değerlendirmesinin 
ayrılmaz bir parçası ve karar vermenin de çok önemli bir unsurudur.  

(5) Hasar görebilirlik değerlendirmesi için bireylerin, toplumun ya da bir sistemin 
görebileceği hasarın kapsamı hakkında bilgi toplanması gerekmektedir. 

Bu gibi Bilişim Teknolojisine özgü risk yönetimi yöntemlerinin yanı sıra, karar verme 
süreçlerindeki riskleri ve olasılıkları değerlendiren, özellikle iyi bilinen SWOT-analizi80 gibi 
genel yaklaşımlar da uygulanabilir.

2.2. Risk yönetimi çerçevesi 

Teknik bir kavrama dayanarak, yönetimsel önlemler için daha özel bir çerçeve geliştirilebilir. 
77  Bkz. International Risk Governance Council, Basic Concepts of Risk Characterization and Risk Governance, Temmuz 2005, 1 ss; D.J. Landoll, The 

security risk assessment handbook: a complete guide for performing security risk assessments, Boca Raton 2006.
78  Bkz. International Standardization Organization, Standard Terminology for Risk and Risk Assessment, Londra 2004.
79  OECD, Studies on Risk Management, Denmark, Vulnerability for Global Infrastructures, Paris 2006, 10 ss.
80  Bu analizin unsurları güçler (Strengths), zayıflıklar (Weaknesses), fırsatlar (Opportunities) ve tehditlerden (Threats) oluşmaktadır.
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Yönetim süreci risk tanımlamasını, tehdit analizini, risk değerlendirmesini ve risk kontrolünü 
kapsamalıdır. Teknik faaliyetlere dayanarak riske maruz kalma miktarları farklılık göstermektedir 
ve örneğin bir işletmeye veya toplumun bütününe yayılabilir. 

Risk yönetimi çerçevesi, potansiyel riskleri değerlendirmek, koruyucu programlar uygulamak 
ve etkinliklerini ölçmek için güvenlik hedefleri koyma çabaları ile ilgili faaliyetlere odaklanarak, 
sistemleri, varlıkları, ağları ve fonksiyonları tanımlayarak, sürekli veri koruma iyileştirmesini ve 
güçlendirilmesini teşvik edecek şekilde yapılandırılmalıdır.81.  

Bu arada, pek çok kamu tüzel kişiliği ve tüzel kişilikte belirli temel yapılar oluşturulmuştur. 
Kurum ve hükümet organlarının uzmanları tarafından farklı yapılar geliştirilmiştir. Örneğin, 
sürecin modeli aşağıdaki gibi yapılandırılabilir82: 

Açıkçası, tanımlanan model, bağlayıcı bir yapı olarak nitelendirilemez; ayrıca, farklı aşamalar 
hangi konunun ilgili kamu tüzel kişisi ya da tüzel kişi için önemi olabileceğini göstermektedir. 
Bu nedenle evrensel olarak tutarlı tanımlar ve yapılar aramak uygun görünmemektedir; risk 
yönetimi modelinin belirlenmesi ayrıca belirli bir varlığın verilen koşullarına da bağlıdır. 

Bununla beraber, risk yönetimi çerçevesinin hazırlanması ve uygulanması sadece teknik 
bir girişim veya iş girişimi değildir, aynı zamanda kurumsal yönetim bağlamında da yasal bir 
yükümlülüktür. Özel kuruluşların ve hükümet organlarının temsilcileri, veri kalitesi ve veri 
bütünlüğü korumasının doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Böyle bir risk yönetimi sürecinin uygulanması için hükümetlerde, uluslararası teşkilatlarda 
ve özel teşebbüslerde örgütsel önlemlerin olması gerekmektedir. İlgili işletmelerde yönetim 
görevini üstlenen kişiler risk koruma önlemlerinin uygulanması ile ilgilenmek zorundadır, aksi 
takdirde şahsen sorumlu tutulabilirler. Bundan dolayı, risk yönetimi için yasal bir çerçevenin 
dikkatle hazırlanması çok önemlidir. 

3. Risk Yönetimi için Yasal Çerçeve 

3.1. Çok Yönlü Düzenleyici Düzeyler 

3.1.1. Genel Bakış 

Bilgi alışverişi genellikle sınırların ötesine uzanır. Sonuç olarak, ulusal yönetmelikler sadece 
coğrafi olarak kısıtlanmış bir alandaki teknik altyapıların güvenliği ve kullanılabilirliği hakkında 
yasal bir çerçeve oluşturabilir. Bu gerçek toplum tarafından kabul edilmiştir; fakat bu anlayışa 
uymak için farklı ‘daha yüksek’ seviyelerde yeni standartlar belirlenmelidir. Ayrıca, teknik 
gelişmeler kısa zaman periyotları içinde çeşitli değişikliklere neden olmaktadır; bundan dolayı 
demokratik şekilde belirlenen yasa koyucular genellikle kuralları yürürlüğe koyma konusunda 
geç kalmaktadır (düzenleme gecikmeleri). Sonuç olarak öz düzenleme alternatif bir ‘kanun 
koyma’ işlemi haline gelmiştir.83 

81  Bkz. Weber/Willi (dipnot 2), 176 ss.
82  Bkz. Homeland Security (dipnot 3), 4.
83  Genel açıklama için bakınız Weber/Willi (dipnot2), 68 ss.
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Bu pratik açıklamaların ışığında yasal çerçevenin yapısı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir84: 

                          

Sonraki açıklamalarda, kanun koyma süreçlerindeki farklı katılımcılar hakkında (kapsamlı 
değil)  genel bir açıklama sunulması tasarlanmaktadır. 

3.1.2. Küresel katılımcılar 

(1) İlgili çok uluslu hükümet kuruluşları, Birleşmiş Milletler (UN), Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği (ITU), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), v.b 
gibi kuruluşlardır85: 

•	BM önemli bir rol oynamaktadır, çünkü bu küresel örgüt gizlilik hakkını korumakta (1948 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 1286, 1966 Uluslararası Yurttaşlık Hakları ve Politik 
Haklar Anlaşması, Madde 1787) ve örneğin Cenevre (Aralık 2003) ve Tunus’ta (Kasım 2005) 
yapılan Dünya Bilgi Toplumu Zirveleri (WSIS) bağlamında İnternet Yönetim Forumu’nun 
kurulması ile sanal gerçeklik düzenlemesini de etkilemektedir 88. 

•	Teknik sorunlar hakkındaki politika oluşturma ve altyapı konuları için ana kuruluş, 
diğerleri arasında telekomünikasyon ve siber güvenlik sorunları ile ilgilenen Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği’dir (ITU)89.

•	DTÖ ticari işlemlerin yürütülmesinin güvence altına alınmasının ve bunları kanunsuz 
84  Ayrıca bakınız Weber (dipnot 1), 15.
85  M. Dunn/V. Mauer (eds.) tarafından verilen genel açıklamalara da bakınız, International CIIP Handbook 2006, Vol. II, Zürih 2006, 177 ss ve Ameri-

can Bar Association, International Guide to Cyber Security, Washington D.C. 2004, 76 ss.
86  G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810.
87  G.A. Res. 2200A(XXI), U.N. Doc. A/6316.
88  Bkz. R.H. Weber, Legal Framework for the Information Society, Zürih 2003, 26 ss ve 105 ss.
89 Bkz. Dunn/Mauer (dipnot 12), 178/79 ve American Bar Association (dipnot 12), 134/35.
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müdahalelerden korumanın planlandığı yasal bir çerçeve sunar90.  

•	UNESCO 2005’te diğerleri arasında ağlara erişim ve kamuya açık içeriğin geliştirilmesine 
dair ana noktaları tanımlayan ‘Siber Alana Çok Dilli ve Evrensel Erişimin Kullanılması ve Teşvik 
Edilmesi hakkında Tavsiye’ başlığı ile bir belge yayımlamıştır91.  

•	OECD veri ve altyapı koruması alanında oldukça aktiftir, ana kurallara 1980 kişisel verilerin 
sınır ötesi veri akışları ve gizliliğin korunması hakkındaki yönlendirici ilkelerinde (bunu 
1997’de Kriptografi Politikası hakkında Yönlendirici İlkeler, 1998’de Global Ağlardaki Gizlilik 
hakkında Yönlendirici İlkeler ve 2000 yılında Gizlilik Bildirimi Üreticisi izlemiştir)92 ve bilgi 
sistemlerinin ve ağların güvenliği hakkında yönlendirici ilkelerde: güvenlik kültürüne doğru 
(Temmuz 2002) 93 yer verilmiştir. 

•	8 Grubu (G8) bilgi güvenliğini risk yönetimi yaklaşımına yakın bir süreç bağlamında 
tanımlayarak kritik altyapı korumasına odaklanmıştır94.  

(2) özel tarafta, pek çok varlık ve kuruluş Bilişim Teknolojisi- güvenlik sorunları ile 
ilgilenmekte ve bazı kuruluşlar ayrıca ilgili risk yönetimi işlerini de ele almaktadır. Bilişim 
Teknolojisi- güvenlik standartlarının veri koruması için öneme sahip olması altyapılardaki 
hizmetlerin yüksek bilgi teknolojisi derecesi olmadan iletilemeyeceği gerçeğinden dolayı Kabul 
edilmektedir. Bilişim teknolojisi güvenliği alanındaki kilit bir kuruluş genellikle bilgi güvenliği 
yönetim sistemleri hakkında yönlendirici ilkeler çıkaran ve düzenleyen Uluslararası standartlar 
örgütüdür (İSO)95.  

3.1.3. Bölgesel Katılımcılar 

Dünyaca az ya da çok kabul edilmiş standartlar olmadığı için, bölgesel kuruluşlar Bilişim 
Teknolojisi-güvenliği ve veri koruması önlemleri hakkında yönlendirici ilkeler ve kurallar 
yayımlamaya çağrılmaktadırlar. Örneğin Avrupa Konseyi 1980’de Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına dair Sözleşme ile ilgili olarak 1980’de 
Bireylerin Korunması Anlaşması’nı düzenlemiştir96. Avrupa Birliği, hem eylem planının ‘eEurope 
2005:Hepimiz için Bilgi Toplumu’ 97 ve girişimi ‘iEurope 2010: Avrupa Bilgi Toplumu 2010’ 98 
hem de Bilişim Teknolojisi-güvenliği ve altyapı koruması hakkında çeşitli direktifler yürürlüğe 
sokmuştur. Ayrıca, AB 1995’den beri genel Veri Koruma Direktifi’ni99 ve telekomünikasyon ile 
bağlantılı veri koruma konularını ele alan özel bir Direktifi tanımaktadır100.

Ayrıca bölgesel kuruluşlar özel seviye içinde de var olmaktadır; buna örnek olarak Avrupa 

90  Bkz.S. Wunsch-Vincent, The WTO, the Internet and Trade in Digital Products, Cambridge 2006, 13 ss.
91  Bkz.http://www.netdialogue.org/initiatives/unescocyber; http://portal.unesco.org.
92  Bkz. http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_34255_
28863271_1_1_1_1,00.html.
93  Bkz.http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf.
94  Çeşitli faaliyetler hakkında genel açıklama için bakınız American Bar Association (dipnot 12), 78 ss.
95  Daha ayrıntılı genel açıklama için bakınız Weber (dipnot 1), 16/17.
96  ETS No. 108 of January 28, 1981.
97  COM (2002) 263 final, of Mayıs 28, 2002.
98  COM (2005) 229 final of June 1, 2005.
99  OJ 1995 L 281/31 of November 23, 1995.
100  OJ 2002 L 201/37 of Temmuz 31, 2002.
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Birliği içindeki Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) gösterilebilir101. 

3.1.4. Ulusal Katılımcılar 

En düşük seviyeye ulusal kanun koyucular ve yerli kuruluşlar ile ulaşılır. Uluslararası standartların 
önemi artsa bile ulusal kanunlar, önemli bir işleve sahip olacak gibi görünmektedir. 

Öz düzenleyici kuruluşlar genellikle piyasa katılımcısı gibi sanayi kuruluşlarıdır. Belirli sanayi 
kuruluşlarının ulusal yerelleştirilmesine rağmen İngiliz Standartlar enstitüsünde görüldüğü gibi 
önemleri geniş kapsamlı olabilir: Özellikle İSO 17799-2 (Bilgi Güvenliği Yönetim Kuralları) 
ile birlikte BS 7799 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) uluslararası önem kazanmış olan 
standartlardır102. 

3.2. Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarının Artan Önemi 

Mal ve hizmet pazarlarına uluslararası nitelik kazandırılması ve uluslar ötesi bilgi ve haberleşme 
ağlarının ortaya çıkması, veri gizliliğinin koruyan risk hafifletici önlemlerin uygulanmasının, 
güvenlik nedenlerinden dolayı bağımsız (ulusal) kanun koyucular ya da özel kuruluşlar ile 
sınırlandırılamamasını mümkün hale getirir.. Fakat kamu-özel sektör ortaklıklarında (PPP) her 
iki tür oyuncunun katılımı tek taraflı yaklaşımın zayıflığının üstesinden gelebilir103. 

Kamu ve özel kişiler arasında ortak bir projede yapılan işbirliği, yeni bir çalışmanın belirlediği 
gibi aşağıdaki tercih dağılımı taslağı ile sonuçlanabilir104: 

 Direkt 
Düzenleme 

Ekonomi 
Politikası 
Araçları 

Kamu-
Özel Sektör 
Ortaklığı 

Aktörler 
Kamu 2 3 1 

Özel sektör 3 1 2 

Bu tablo, kamu-özel sektör ortaklıkları deneyimini içeren tüm örgütsel yapıların piyasa 
katılımcıları ve sivil toplum tarafından kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Bundan 
dolayı, kamu-özel ortaklıkların oluşturulmasına imkân tanıyan yasal bir çerçeve oluşturma 
girişimine daha çok önem verilmelidir. 

4. Kuruluşlardaki Yasal Risk Yönetimi 

‘Kurumsal yönetim’ kavramının artan önemi uygun risk yönetiminin yeterli yönetim 
kavramının bir parçası olması gerektiğinin kabulünün bir parçasıdır. Bu arada, yönetimin sadece 
özel kuruluşlar için değil aynı zamanda devlet kuruluşları için de geçerli olduğu genellikle Kabul 
edilmektedir105. 

101  OJ 2004 L 77/1 of March 13, 2004.
102  Daha fazla ayrıntı için bakınız R.H. Weber, Risikomanagement durch Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards, sic! 2004, 181 ss.
103  R.H. Weber/V. Menoud, Information Society and Digital Divide – Legal Strategies for Financing Acces, Zürih 2008, Kısım 3, § 2 II.
104  Dunn/Mauer (dipnot 12), 152.
105  Daha fazla ayrıntı için bakınız R.H. Weber/M. Grosz, Internet Governance – From Vague Ideas to Realistic Implementation, Medialex 2007, 119 ss.
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4.1. Veri Koruma Politikası 

Veri kalitesinin ve veri bütünlüğünün korunması kuruluşların yaşamında o kadar önemli bir 
konu haline gelmiştir ki (bu günlerde kurumsal varlıkların %80’İdijitaldir) yönetim bir veri 
koruma politikası oluşturma görevini yerine getirmeye zaman bulamamaktadır. Bu gibi bir 
politikanın ayrıntıları, kuruluşun (özel ya da kamusal) çeşitli işlevlerine ve söz konusu ortamın 
(piyasa) çeşitliliğine bağlıdır. Daha hassas veriler bir kuruluş tarafından depolanır ve işlenir, 
daha yüksek belirlenmiş standartlar geliştirilmelidir. Veri koruması politikası kapsamında 
aşağıdaki konular göz önünde bulundurulmalıdır106:

•	 Örgütsel kurallar, sorumlu kişilerin görevlerini tanımlamalı ve görevleri diğer kişiler 
arasında ayırmalıdır.

•	 Politika güvenlik seviyelerini ve bu seviyelere ulaşmak için uygulanan önlemleri 
tanımlamalıdır.

•	 Bir proje yönetimi uygulanmalı ve kullanıcı katılımı için geçerli koşullar ana hatlarıyla 
belirtilmelidir. 

•	 Erişim haklarını kontrol etmek için bir veri sınıflandırma planı oluşturulmalıdır.

•	 İnceleme süreçleri için sorumluluk ve dış gereklilikler sunulmalıdır.

Veri koruma politikası kuruluşta geçerli olan olası farklı risk düzeylerini de 
tanımlamalıdır107:

•	 Düşük risk düzeyi: En iyi uygulamalar uygulanmalıdır (uzun ve kısa dönemli planlar, 
görevlerin tanımlanması);

•	 Orta risk düzeyi: çalışmaların iyileştirilmesi istenebilir. (daha güçlü çerçeve, daha iyi 
eğitim);

•	 Yüksek risk düzeyi: çerçevenin iyileştirilmesi gerekmektedir (yeni yapıların uygulanması, 
ilave personel).

Veri koruma politikası sırasıyla özel işletmelerin yönetim kurulu ya da resmi mercilerde 
yüksek konumda olan karar verme düzeyinin yetkisi dâhilindedir. Kilit stratejik konular daha 
düşük düzeydeki kuruluşlara devredilmemelidir108. 

4.2. Veri İletiminin ve Depolamanın Korunması 

Kuruluşlarla ilgili veri kalitesini ve veri bütünlüğünü korumada,risk yönetimi ilk bakışta 
bilgilerin korunması anlamına gelir. Bilgilerin korunmasına hitap eden bir kavram, bilgilerin 
ihtiyacı olan kişilere gönderilmesini ve bilgilere ihtiyacı olmayan kişilerin erişmesini engellemek 
için ‘güvenlik duvarlarının’ oluşturulmasını öngören iç düzenlemeleri içermelidir. Yeterli bir 
bilgi yönetimi sistemi genellikle bilgilerin belirli kısımlarının serbest akışına ve bilgilerin diğer 

106  R. Jay/A. Hamilton, tarafından verilen güvenlik önlemleri kontrol listesi için bkz. Data Protection – Law and Practice, 2nd ed. Londra 2003, 5-52.
107  Bölüm 2.1’e de bakınız.
108  Daha ayrıntılı genel açıklama için bkz. R.H. Weber, Informatik und Jahr 2000, Zürih 1998, 22 ss.
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kısımlarının kısıtlı akışına imkân tanır. Bu hedeflere ulaşmak için bilişim teknolojisi güvenliği 
politikası ve bilişim teknolojisi güvenliği kavramı belirli ‘bilgilendirici alanların’ planlanmış 
korumasının gerçekleştirilmesine imkân tanıyacak şekilde oluşturulmalıdır.109 

Bilgilerin belirli kısımlarına erişebilme olasılığına karşı koruma üç teknik önlem ile 
gerçekleştirilebilir110: 

•	 Kriptografik önlemler bilgilerin yetkili olmayan kişiler tarafından keşfedilmesine (gizlilik 
kaybı) karşı korumak için kullanılabilir. Esas olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
teşvik edilen II. Dünya Savaşı’ndan sonra sunulan kriptografik ürünlerin sınır ötesi transferini 
düzenleyen oldukça sıkı yönetmelikler son birkaç yılda zayıflatılmış ve bu teknik önlemleri 
farkında olmaması beklenen birkaç ülkede uygulanmaktadır.

•	 Dijital imzalar, bilgilerin izinsiz değiştirilmesine karşı koruma ve aslına uygunluk ve ret 
olmamasını sağlar. Karşılaştırmalı bir perspektiften, dijital imza hakkındaki kanunlar Birleşmiş 
Milletler Uluslar arası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan model 
kanundan sonra birbirine benzemektedir, bu yasal uyumlaştırma, dijital imza yönetmeliklerinin 
sınır ötesi uygulanmasını kolaylaştırır.  

•	 Erişim kontrolleri kullanıcıların hangi kaynaklar ile erişebileceğini ve hangi işlemleri 
yapabileceğini belirtir, bilgi altyapılarındaki erişim kontrolleri kullanıcının, bir sistemin, 
programın ya da işlemin tanımlanmasını ve doğrulanmasını kapsar111.  

Ayrıca, pek çok kuruluşta (özel kuruluşlar ve hükümet organları) dış kaynak kullanımı önemli 
bir ‘önlem’ haline gelmiştir. Bilişim teknolojisi güvenliği konuları için sürekli olarak artan teknik 
bilgiye ihtiyaç olduğu için, bir kuruluş ilgili işi üçüncü taraf uzmana yaptırmayı tercih edebilir. 
Böyle bir karar ilgili kuruluşun yararına olabilir, fakat dış kaynak kullanımı olması durumunda 
sorumlu kuruluş üçüncü taraf uzmanının aynı yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmesini 
sağlamalıdır112.  

Kuruluşlardaki risk yönetimi politikasının diğer önemli bir parçası, belgelerin (defterler, 
mali tablolar, v.b) güvenli şekilde korunması ve elektronik bilgi arşivlerinin oluşturulması ile 
ilgilidir. Bu alanda, temel çabalar kısmen uluslararası kısmen de ulusal düzeyde olarak özel 
kuruluşlar tarafından gösterilmiştir113. Fakat uyumlaştırmada henüz çok başarılı olunamamıştır.
Temel sorun, elektronik bilginin uzun süreli saklanmasının değişime direnen şekilde yapılması 
gerekliliğine dayanmaktadır. Ayrıca, kuruluşun yönetimi de bilgilerin teknolojinin bu sırada 
değişmiş olabileceği gerçeğine bakmaksızın birkaç yıl sonra okunabilir hale getirilmesini 
sağlamak zorundadır.  

Açıkçası, tüm veriler aynı koruma düzeyi değerinde değildir. Çoğu uluslararası yönetmelik ve 
ulusal kanun hassas veri ve veri profilleri kavramını kabul etmektedir. Bu veriler özel korumayı 
109  Bkz. Weber/Willi (dipnot 2), 188 ss.
110  Bkz.Weber (dipnot 1), 18; Weber/Willi (dipnot 12), 83 ss; Bkz. S. Hansche/J. Berti/C. Hare, Official ISC2 Guide to the CISSP Exam, Boca 

Raton ve arkadaşları. 2004.
111  Bkz. Weber/Willi (dipnot 12), 112 ss; S. Harris, All in One, CISSP Certification, 2003, 107.
112  Genel açıklama için bakınız R.H. Weber/M. Berger/R. Auf der Maur (eds.), IT-Outsourcing, Zürih 2003.
113  R.H. Weber, Elektronische Aufbewahrung und Archivierung, recht 2004, 67 ss; Weber/Willi (dipnot 2), 208 ss.
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hak eder; özellikle ilgili kişi hassas veri toplamasını ve/veya veri profilleri oluşturmasını 
bilmelidir114. 

Başka bir zor konu da sınır ötesi veri transferi ile ilgilidir. Küreselleşmiş iş ortamında ve 
devletler arasındaki politik işbirliğinin artması durumunda, sınır ötesi transferin ilgili kişi için 
geçerli riskleri arttırmaması şarttır. Bu nedenle, çoğu kanun sınır ötesi transferin sadece alan ülke 
kanunlarının eşit düzeyde veri koruma kuralları kullanması durumunda yasal olduğunu bilir115. 
Bu gibi eşit bir düzey yoksa (ABD’de olduğu gibi) sözleşmeli düzenlemelerin genellikle oldukça 
‘gevşek’ olan ‘bağışıklık anlaşmaları’ şeklinde görüşülmesi gerekmektedir116. Bundan dolayı 
uygulamada eşit koruma düzeyi ilkesi genellikle verilerin ilgili kişinin ülkesinin kurallarının 
aksine alan ülkede açıklanması durumunda uygun şekilde uygulanmayabilir.

4.3. Uygunluk ve Denetimler 

Bir kuruluştaki sorumlu kişilerin yukarıda belirtilen hukuki risk yönetimi kavramı ile 
ilgili ihtiyari yükümlülüklere uymaması kişisel sorumluluk ile sonuçlanır. Bu alandaki yasal 
sistemlerin özel uyumlaştırması olmadan bile şirket kanunları genellikle şirketin yönetim 
organlarının uygun yönetimsel görevlere uymaması durumunda sorumluluk öngörür. Bu arada, 
yasal doktrin bilgi altyapılarında bir risk yönetim sisteminin uygulanmasının (veri koruması 
dahil olmak üzere) aslında bir görev olduğunu ve bundan dolayı yönetimin kanuni zorunluluğu 
bulunduğunu büyük ölçüde kabul eder. Uygunsuzluğun sonuçları, meydana gelen hasarları 
karşılama sorumluluğuna dayanır117. 

Bu gibi kanuni sorumluluktan başka, veri koruma kurallarına uyma bir algı ve saygınlık 
meselesidir. Bundan dolayı pek çok kuruluş, yeterli veri koruma politikasının belirlenmesinin, 
örneğin elektronik işlemlerde müşteriler ile ‘satış tartışması’ gibi doğal bir iş değerini teşkil 
edebileceğini bilmektedir118. Sonuç olarak veri kalitesini ve veri bütünlüğünü korumak için 
genel bir düzen gerektiren sistematik veri koruma kavramı önem kazanmaktadır119.

Özellikle özel kuruluşlar ve birlikler, belirli kuruluşların veri koruma politikalarının öz 
düzenleyici temelde değerlendirilmesine imkân tanıyan prosedürler sunmuştur. İlgili denetimin 
hedeflerine ulaşılırsa, bu gibi bir kuruluş etiket olarak kullanılabilen, veri koruma kurallarına 
uyduğuna dair bir sertifika alır120. Diğer bir imkân da belirli bir piyasadaki işletmelerin veri 
koruma düzeyini değerlendiren derecelerin uygulanmasıdır. 

5. Sonuçlar 

Kısaca, veri kalitesinin ve veri bütünlüğünün korunmasında yeterli bir hukuki risk yönetimi 
için bir yasal çerçevenin uygulanması dünya çapında ilgi gerektiren bir konu haline gelmiştir. 
Ortaya çıkan risklere sistematik tepkiyi göz önünde bulunduran yasal bir çerçevede özellikle 
114  S. Carey, Data Protection – A Practical Guide to UK and EU Law, 2nd ed. Oxford 2004, 85 ss.
115  Art. 25 of the EU Data Protection Directive (dipnot 26);daha fazla ayrıntı için bakınız Jay/Hamilton (dipnot 33), 8-12 ss.
116  Bu gibi anlaşmalar genellikle “bağışıklık anlaşması” olarak değil “Bermuda-şeytan üçgeni” olarak görülmektedir, ayrıca bakınız Jay/Hamilton (dip-

not 33), 8-21 ss; Carey (dipnot 41), 116 ss.
117  Weber (dipnot 1), 18 yasal hükümlere ve mahkeme usulüne ek referanslar ile.
118  Örnek olarak çevrimiçi mağazaların veri kalitesi standartlarını iyileştiren e-comtrust kuruluşunun girişimlerine bakınız (http://www.e-comtrust.ch).
119  Bkz. R.H. Weber, Datenschutzrecht vor neuen Herausforderungen, Zürich 2000, 73 ss.
120  E-comtrust’un (dipnot 45) aracı servisleri ile yapılan sertifikasyon işlemi Avrupa e-ticaret standartlarına SNR CWA 14842:2003 dayanmaktadır.



235

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

aşağıdaki yönler dikkate alınmalıdır121: 

•	 Riske yönelik daha geniş kapsamlı görüşler, risk alanlarında politika tutarlılığı ve risk 
yönetimi önlemlerindeki tutarlılığın iyileştirilmesi dahil olmak üzere, risk yönetimine yeni bir 
politika yaklaşımının kabul edilmesi. 

•	 Kamu sektörü ve özel sektör arasında sinerjinin geliştirilmesi(özel sektörün risk 
yönetimindeki rolünü güçlendirme, uygun teşviklerin sunulması, işbirliği ile artan ölçeklerin 
teşvik edilmesi). 

•	 İlgili tüm paydaşların katılımı ve bilgilendirilmesi (risk farkındalığı ve güvenlik kültürü 
oluşturma, diyalog kurmanın ve güven oluşturmanın desteklenmesi). 

•	 Daha iyi bilgi ve teknoloji paylaşımı, uluslararası gözetim ve izleme sistemlerinin 
geliştirilmesi, ortak çerçevelerin oluşturulması dahil olmak üzere uluslararası işbirliğinin 
güçlendirilmesi. 

•	 Teknolojik potansiyelin daha iyi kullanılması (yeni teknolojiler için destek verme, hasar 
görebilirliği azaltan ve sistemlerin direncini arttıran araçlar geliştirme).

Belirtilen alanların bazılarında, risk yönetimi için yeterli yasal çerçeveyi oluşturmak ve belirli 
kavramların ve politikaların uygulanmasını sağlamak için ilk çabalar ve girişimler görülebilir. 
Fakat farkındalık arttırılmalıdır. Ayrıca, sistemler arasındaki bağımsızlık da daha geniş kapsamda 
göz önünde bulundurulmalıdır. İyileştirmeler, politik sesler aracılığıyla başarılabilir fakat 
disiplinler arası araştırmanın ve yasal topluluk içindeki sınır ötesi işbirliğinin genişletilmesi de 
önemli olmalıdır. (Alkışlar)

Prof.  Dr. ROLF WEBER (Zurich University/İsviçre)- Thank you. 

Legal Risk Management in Data Protection

The protection of (personal) data has become very important in the information society. The 
establishment of an internationally harmonized legal framework to address the relevant aspects of 
risk management concepts and policies, however, is still in its infancy. Increased efforts by (public 
and private) organizations are needed to implement co-operative regulations and introduce joint 
structures. 

1. Introduction 

The protection of (personal) data is essential for the “survival” of the information society, for 
instance in the fields of banking, communications, public health, and economic development. 
Therefore, public and private entities must be interested in building safe, secure, and resilient data 
networks. Insofar, the ongoing improvements of the IT-security can prevent or neutralize the 
effects of deliberate damaging attacks by third persons (e.g. hacking, espionage). Additionally, 
protection is needed against unintended malfunctions of systems and an organizational 
framework should be established to channel the allocation of information. 

121  OECD, Emerging Risks in the 21st Century, An Agenda for Action, Paris 2003.
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Hereinafter, data protection is understood in a broad sense, encompassing the traditional 
privacy topics as well as the realization of an appropriate protection of data quality and data 
integrity. Such a broad understanding of data treatment is necessary in order to cover the whole 
range of issues which are relevant for the legal risk management in an organization.

Over the last years, legal risk management has generally become an important issue. In 
essence, mastering risks is a technical task, however, legal risk management must also be a 
strategic managerial goal in view of securing information and data. The “conversion” of the 
respective managerial tasks makes it necessary to establish a legal framework providing for 
an appropriate risk management environment. Consequently, information-sharing and long-
term risk management programs are of importance in modern societies; these programs must 
be implemented through appropriate regulation122. Apart from the legal framework other 
mechanisms are also to be taken into account, such as123: 

•	Building awareness to support the risk protection strategy and the related protection 
investments; 

•	enabling education, training, and exercise programs to ensure that skilled and knowledgeable 
professionals can assume the related responsibilities; 

•	using technology to improve protection-related capabilities and conducting R&D efforts;  

•	developing, safeguarding, and maintaining data systems and simulations to enable 
continuously refined risk assessments; 

In general, a network approach can help to improve multidirectional information sharing 
between and across public and private entities (for example between government and industry). 
Furthermore, the exchange of experiences also facilitates the establishment of an adequate 
regulatory framework. 

2. Notion of Risk Management 

2.1. Risk Terminology and Risk Assessment 

In the meantime, manifold attempts to define risks and risk assessments have been undertaken 
which do not necessarily lead to the same results124. The International Standardization 
Organization (ISO)125 describes the following standard terminology for risk and risk 
assessment: 

•	Risk: Combination of the probability of an event and its consequence (usually applied only 
or at least possibly in case of negative consequences). 

•	Risk assessment: Overall process of risk analysis and risk evaluation. 

122  See R.H. Weber/A. Willi, IT-Sicherheit und und Recht, Zürich 2006, 313 ss.
123  See   See Homeland Security, National Infrastructure Protection Plan, Washington D.C. 2006, 6 ss.
124  See International Risk Governance Council, Basic Concepts of Risk Characterization and Risk Governance, July 2005, 1 ss;   See International Risk Governance Council, Basic Concepts of Risk Characterization and Risk Governance, July 2005, 1 ss; D.J. Landoll, The 

security risk assessment handbook: a complete guide for performing security risk assessments, Boca Raton 2006.
125  See International Standardization Organization, Standard Terminology for Risk and Risk Assessment, London 2004.  See International Standardization Organization, Standard Terminology for Risk and Risk Assessment, London 2004.
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•	Risk analysis: Systematic use of information to identify sources and to estimate the risk 
(including historical data, theoretical analysis, informed opinions etc.). 

•	Risk identification: Process to find, list and characterize elements of risk (such as hazard, 
event, consequence and probability), to be amended with the question what would be critical. 

•	Risk estimation: Process used to assign values to the probability and consequences of risk. 

•	Risk evaluation: Process of comparing the estimated risk against given risk criteria in order 
to determine the significance of the risk, to be amended with the aspect of risk mitigation. 

•	Risk criteria: Terms of reference by which the significance of risk is assessed.  

Based on these definitions, the technical basis can be laid down for the establishment of a 
coherent concept containing guidelines for the risk management; a recent study of the OECD 
(2006) refers to the following steps126: 

(1) Risk refers to a hazard which is more or less likely to occur; the consequences can concern 
individuals or a part/the whole society and/or its assets. 

(2) The risk assessment is a process of gathering information necessary   to introduce 
precautionary measures in order to mitigate the potential risks. 

(3) The need to prepare a comprehensive assessment of the consequences of an event 
requires identifying possible direct/indirect secondary effects triggered by the first event.  

(4) The gathering of information about uncertain ties and limitations is an integral part of 
any risk assessment and a crucial element of decision-making.  

(5) The vulnerability assessment entails to collect information on the extent of damage 
which might be caused to the individuals, the society, or a system.  

In addition to such IT-specific risk management methods, the general approaches evaluating 
chances and risks in the decision-making processes, in particular the well-known SWOT-
analysis127, can be applied.

2.2. Risk Management Framework 

Based on a technical concept, a more specific framework for managerial measures can be 
developed. The management process should cover the risk identification, the threat analysis, the 
risk evaluation, and the risk control. Depending on the technical operations, the risk exposures 
are different, extending for example to an enterprise or to the overall society. 

Any risk management framework must be structured in a way that the continuous 
improvement and enhancement of data protection is promoted by focusing the activities on 
efforts to set security goals, by identifying assets, systems, networks and functions, to assess 
potential risks, to implement protective programs and measure their effectiveness128.  
126  OECD, Studies on Risk Management, Denmark, Vulnerability for Global Infrastructures, Paris 2006, 10 ss.  OECD, Studies on Risk Management, Denmark, Vulnerability for Global Infrastructures, Paris 2006, 10 ss.
127  Th e elements of this analysis are strengths, weaknesses, opportunities, and threats.  The elements of this analysis are strengths, weaknesses, opportunities, and threats.
128  See   See Weber/Willi (footnote 2), 176 ss.
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In the meantime, certain basic structures have been established in most public and private 
entities. Different structures were developed by experts of corporations and governmental 
bodies. For example, the modelling of the process can be structured as follows129: 

 Obviously, the described model cannot be qualified as a binding structure; moreover, the 
different steps show which topic might have an importance for the concerned private or public 
entity. For that reason, asking for globally coherent definitions and structures does not seem 
appropriate; the establishment of the risk management model also depends on the given 
circumstances of a specific entity. 

Nevertheless, the preparation and implementation of a risk management framework is 
not only a technical or business undertaking, but also a legal obligation in the context of the 
corporate government concept. The agents of private corporations and of governmental bodies 
are liable to ensure that the protection of data quality and data integrity is properly realized. 

The implementation of such a risk management process requires organizational measures 
in governments, international organizations, and private enterprises. Persons assuming a 
management function in the respective entities are obliged to take care of the instalment of risk 
protection measures; otherwise, they may become personally liable. Therefore, the elaboration 
of a legal framework for risk management is of crucial importance. 

3. Legal Framework for Risk Management 

3.1. Manifold Regulatory Levels 

3.1.1. Overview 

Information exchanges usually extend across borders. Consequently, national regulations can 
only lay down a legal framework for the security and availability of technical infrastructures in a 
geographically restricted area. This fact has been acknowledged by the community meanwhile; 
in order to comply with this understanding, however, new standards should be released on 
different “higher” levels. In addition, technical developments are causing manifold changes 
within short time periods; therefore, democratically established legislators are often too late in 
putting rules in force (regulatory lag). Self-regulation has consequently become an alternative 
“law-making” process130. 

In the light of these practical considerations, the structure of the legal framework can be 
described as follows131: 

129  See   See Homeland Security (footnote 3), 4.
130  For an overview see   For an overview see Weber/Willi (footnote 2), 68 ss.
131  See also   See also Weber (footnote 1), 15.
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The subsequent considerations envisage giving a general (not comprehensive) overview of 
the different participants in the law-making processes. 

3.1.2. Global Participants 

(1) The relevant multilateral governmental organizations are bodies like the United Nations 
(UN), the International Telecommunications Union (ITU), the World Trade Organization 
(WTO), the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), etc.132: 

•	The UN plays an important role insofar as this global organization protects the right to 
privacy (Art. 12 of the Universal Declaration on Human Rights of 1948133; Art. 17 of the 
International Covenant on Civil and Political Rights of 1966134) and influences cyberspace 
regulation, for example through the establishment of the so-called Internet Governance Forum 
in the context of the World Summits on the Information Society (WSIS) held in Geneva 
(December 2003) and in Tunis (November 2005)135. 

•	The key organization for infrastructure matters and policy-making on technical issues is 
the ITU dealing – amongst others – with telecommunications and cyber security issues136.

•	The WTO provides a legal framework which envisages to secure the execution of business 
transactions and to protect them from undue interferences137.  

•	The UNESCO has issued in 2005 a document with the title “Recommendation on the 
Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace” identifying main 
132  See also the overviews given by   See also the overviews given by M. Dunn/V. Mauer (eds.), International CIIP Handbook 2006, Vol. II, Zurich 2006, 177 ss and American Bar As-

sociation, International Guide to Cyber Security, Washington D.C. 2004, 76 ss.
133  G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810.  G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810.
134  G.A. Res. 2200A(XXI), U.N. Doc. A/6316.  G.A. Res. 2200A(XXI), U.N. Doc. A/6316.
135  See   See R.H. Weber, Legal Framework for the Information Society, Zurich 2003, 26 ss and 105 ss.
136  See   See Dunn/Mauer (footnote 12), 178/79 and American Bar Association (footnote 12), 134/35.
137  See   See S. Wunsch-Vincent, The WTO, the Internet and Trade in Digital Products, Cambridge 2006, 13 ss.



240

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

points for consideration, amongst others the access to networks and the development of public 
domain content138.  

•	The OECD is quite active in the field of data and infrastructure protection; key rules are 
contained in the Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data of 1980 (followed by the Guidelines on Cryptography Policy in 1997, by the Guidelines 
on Privacy in Global Networks in 1998 and a Privacy Statement Generator in 2000)139 as well 
as the Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of 
Security ( July 2002)140. 

•	The Group of 8 (G8) has focused on critical infrastructure protection by defining 
information security in terms of a process approximating a risk management approach141.  

(2) On the private side, many entities and organizations are dealing with IT-security matters 
and some organizations also address respective risk management tasks. The acknowledgement 
that IT-security standards are of importance for data protection is due to the fact that the services 
on infrastructures could not be transmitted without a high degree of information technology. A 
key player in the IT-security field is the International Standardization Organization (ISO) which 
is often issuing and updating guidelines for the information security management systems142.  

3.1.3. Regional Participants 

As far as more or less globally accepted standards do not exist, regional organizations are 
called to release guidelines and rules for IT-security and data protection measures. For example 
the Council of Europe has issued the Convention for the Protection of Individuals with respect 
to Automatic Processing of Personal Data in 1980143. The European Union has put in place 
numerous directives on IT-security and infrastructure protection as well as an Action Plan 
“eEurope 2005: An Information Society for All”144 and an Initiative “iEurope 2010: European 
Information Society 2010”145. Furthermore, the EU knows a general Data Protection Directive 
since 1995146 and a specific Directive dealing with data protection issues in connection with 
telecommunications147.

In addition, regional organizations also exist at the private level, for example the European 
Network and Information Security Agency (ENISA) within the European Union148. 

3.1.4. National Participants  

The lowest level is reached with national legislators and with domestic organizations. Even 

138  See htt p://  See http://www.netdialogue.org/initiatives/unescocyber; http://portal.unesco.org.
139  See   See http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_34255_28863271_1_1_1_1,00.html.
140  See htt p://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf.  See http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf.
141  For an overview of the manifold activities see American Bar Association (footnote 12), 78 ss.  For an overview of the manifold activities see American Bar Association (footnote 12), 78 ss.
142  For a more detailed overview see   For a more detailed overview see Weber (footnote 1), 16/17.
143  ETS No. 108 of January 28, 1981.  ETS No. 108 of January 28, 1981.
144  COM (2002) 263 fi nal, of May 28, 2002.  COM (2002) 263 final, of May 28, 2002.
145  COM (2005) 229 fi nal of June 1, 2005.  COM (2005) 229 final of June 1, 2005.
146  OJ 1995 L 281/31 of November 23, 1995.  OJ 1995 L 281/31 of November 23, 1995.
147  OJ 2002 L 201/37 of July 31, 2002.  OJ 2002 L 201/37 of July 31, 2002.
148  OJ 2004 L 77/1 of March 13, 2004.  OJ 2004 L 77/1 of March 13, 2004.
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if the importance of international standards is increasing it seems to be likely that the national 
laws will keep a substantial function.  

The self-regulatory organizations usually are associations of the industry, i.e. the market 
participant. Notwithstanding the national localization of certain industry organizations, their 
importance, as the example of the British Standards Institute shows, can be far-reaching: In 
particular BS 7799 (Information Security Management System) in conjunction with ISO 
17799-2 (Code of Practice for Information Security Management) are standards which have 
gained international importance149. 

3.2. Increasing Importance of Public-Private Partnerships

The internationalization of markets for goods and services as well as the emergence 
of transnational information and communication networks make it probable that the 
implementation of risk mitigating measures protecting data confidentiality cannot be limited 
to sovereign (national) legislators nor to private organizations for security reasons. However, 
the participation of both types of actors in public-private partnerships (PPP) can overcome the 
weaknesses of a unilateral approach150. 

The voluntary cooperation between public and private actors on a common project might 
lead to the following preference allocation scheme, as a recent study has established151: 

  Direct 
Regulation 

Economic 
Policy 
Instruments 

Public-Private 
Partnership 

Actors Government 2 3 1 

Private Sector 3 1 2 

This chart shows that all organizational structures which include the experience of public-
private partnerships might be acceptable to market participants and to the civil society. 
Therefore, more emphasis should be put on the attempt of establishing a legal framework which 
facilitates the constitution of public-private partnerships.

4. Legal Risk Management in Organizations 

The increasing importance of the notion of “corporate governance” goes along with the 
acknowledgement that an appropriate risk management must be a part of an adequate 
governance concept. In the meantime, it is also generally accepted that governance does not 
only apply to private corporations, but also to governmental bodies152. 

4.1. Data Protection Policy
149  For further details see R.H. Weber, Risikomanagement durch Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards, sic! 2004, 181 ss.
150    R.H. Weber/V. Menoud, Information Society and Digital Divide – Legal Strategies for Financing Acces, Zurich 2008, Chapter 3, § 2 II.
151    Dunn/Mauer (footnote 12), 152.
152  For further details see   For further details see R.H. Weber/M. Grosz, Internet Governance – From Vague Ideas to Realistic Implementation, Medialex 2007, 119 ss.
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The protection of data quality and data integrity has become such an important topic in the 
life of organizations (80% of the corporate assets are digital nowadays) that the management 
can not come around the task to establish a data protection policy. The details of such policy 
depend upon the range of functions of the (private or public) organization as well as of the 
given (market) environment. The more sensitive data are hold and treated by an organization, 
the higher established standards must be developed. The following issues should be taken into 
account in the context of a data protection policy153:

•	 Organizational rules have to describe functions of responsible persons and segregate the 
duties amongst these persons.

•	 The policy has to describe the security levels and the measures applied to achieve such 
levels.

•	 A project management needs to be implemented and conditions for user participation 
should be outlined.

•	 A data classification scheme is to be established in order to control access rights.

•	 The responsibility and external requirements for review processes must be introduced.

The data protection policy should also define the possibly different risk levels which apply in 
the organization154:

•	 Low risk level: Best practices should be applied (long and short range plans, identification 
of functions);

•	 Medium risk level: Improvement of efforts is desirable (stronger framework, better 
education);

•	 High risk level: Improvement of framework is necessary (implementation of new 
structures, additional personnel).

The data protection policy falls within the competence of the board of directors of private 
enterprises or of a high ranking decision-making level in governmental entities, respectively. 
The key strategic issues should not be delegated to lower bodies155. 

4.2. Protection of Data Transmission and Holding

Risk management in protecting data quality and data integrity related to organizations means 
protection of information at first instance. A concept addressing the protection of information 
must include internal regulations which provide for the delivery information to the persons 
who need it and the establishment of “firewalls” to prevent the access of persons who do not 
need it. An adequate management information system usually allows the free flow of certain 
parts of information and the restricted flow of other parts of information. In order to achieve 
these objectives, the IT-security policy and the IT-security concept are to be established in such 
153  See also the checklist of security measures given by   See also the checklist of security measures given by R. Jay/A. Hamilton, Data Protection – Law and Practice, 2nd ed. London 2003, 5-52.
154  See also above Chapter 2.1.  See also above Chapter 2.1.
155  For a more detailed overview see   For a more detailed overview see R.H. Weber, Informatik und Jahr 2000, Zurich 1998, 22 ss.
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a way as to allow a realization of the envisaged protection of certain “informational spheres”156.  

The protection against the possibility to have access to certain parts of information can be 
effectuated by three technical measures157: 

•	 Cryptographic measures can be used to protect the information from being “discovered” 
by not authorized persons (loss of confidentiality). The quite strict regulations governing 
the cross-border transfer of cryptographic products which have been introduced after World 
War II, mainly induced by the United States of America, have been weakened during the last 
few years and only apply to a few countries which are supposed not to become aware of these 
technical measures. 

•	 The digital signatures provide protection against unauthorized modification of 
information as well as authenticity and non-repudiation. From a comparative perspective, the 
laws on digital signature have become rather similar, subsequent to the Model Law prepared 
by UNCITRAL; this legal harmonization facilitates the cross-border application of digital 
signature regulations.  

•	 Access controls specify by which resources users have access and what operations they 
can perform; access controls in information infrastructures include the identification and 
authentication of the user as well as of a system, program or process158.  

Furthermore, outsourcing has become an important “measure” in many organizations 
(private corporations and governmental bodies). Since IT-security topics require a permanently 
increasing technical knowledge, an organization could prefer to have the respective work 
done by a third party expert. Such a decision might easily be in the interest of the concerned 
organization, however, in such a case of an outsourcing the responsible organization must make 
sure that the third party expert is assuming the same obligations and responsibilities159.  

Another important part of the risk management policy in organizations concerns the safe-
keeping of documents (books, financial statements etc.) and the establishing of archives 
of electronic information. In this field, the main efforts have been undertaken by private 
organizations, partly on an international, partly on a national level160. Nevertheless, the 
harmonization has not yet gone very far. The key problem consists in the requirement that 
the long-term keeping of electronic information must be done in a change resistant way. 
Furthermore, the management of the organization has to make sure that the information can 
be made readable after several years irrespective of the fact that technology might have changed 
in the meantime.  

Obviously, not all data are worth of the same protection level. Most international regulations 
and national laws know the notion of the sensitive data and of the data profiles. These data 
156  See   See Weber/Willi (footnote 2), 188 ss.
157  See   See Weber (footnote 1), 18; Weber/Willi (footnote 12), 83 ss; see also S. Hansche/J. Berti/C. Hare, Official ISC2 Guide to the CISSP Exam, 

Boca Raton et al. 2004.
158  See   See Weber/Willi (footnote 12), 112 ss; S. Harris, All in One, CISSP Certification, 2003, 107.
159  For an overview see   For an overview see R.H. Weber/M. Berger/R. Auf der Maur (eds.), IT-Outsourcing, Zurich 2003.
160  R.H. Weber, Elektronische Aufbewahrung und Archivierung, recht 2004, 67 ss; Weber/Willi (footnote 2), 208 ss.
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deserve a specific protection; in particular, the concerned person should know of the collection 
of sensitive data and/or the establishment of data profiles161. 

Another difficult topic concerns the cross-border data transfer. In a globalized business 
environment and an increased political cooperation between states it is imperative that the 
cross-border data transfer does not increase the risks for the concerned person. For such reason, 
most laws know the principle that a cross-border transfer is only legal if the laws of the recipient 
country dispose of an equivalent level of data protection rules162. If such equivalent level does 
not exist (as for example in the United States) contractual arrangements need to be negotiated, 
usually in the form of so-called “safe-harbour-agreements” which, however, are often quite 
“loose”163. Therefore, in practice the principle of equivalent protection level can often not be 
properly enforced if data are made public in the recipient country contrary to the rules of the 
domicile country of the concerned person.

4.3. Compliance and Audits

The non-compliance with the above described precautionary obligations related to a legal 
risk management concept by the responsible persons of an organization leads to personal 
liability. Even without a specific harmonization of legal systems in this field, corporation laws 
usually provide for a liability if the governing bodies of an organization do not comply with 
the appropriate managerial duties. In the meantime, the legal doctrine widely accepts that 
the implementation of a risk management system in information infrastructures (incl. data 
protection) is indeed a task and thereby a legal obligation of the management. The consequence 
of non-compliance consists in the responsibility to compensate for occurring damages164. 

Apart from the legal responsibility as such, compliance with the data protection rules is 
also a matter of perception and reputation. Therefore, many organizations have recognized 
in the meantime that the establishment of an adequate data protection policy can constitute 
an inherent business value, for example as “selling argument” in electronic transactions with 
customers165. Consequently, the notion of a systemic data protection calling for an overall 
regime to protect data quality and data integrity gains importance166.

In particular, private institutions and associations have introduced procedures which 
allow to review the data protection policy of specific organizations on a self-regulatory basis. 
If the targets of a respective audit are met, such organization receives a certificate related to 
its compliance with data protection rules which can be used as a label167. Another possibility 
consists in the introduction of ratings judging the level of data protection of the enterprises in 
a specific market. 
161    P. Carey, Data Protection – A Practical Guide to UK and EU Law, 2nd ed. Oxford 2004, 85 ss.
162  Art. 25 of the EU Data Protection Directive (footnote 26); for more details see   Art. 25 of the EU Data Protection Directive (footnote 26); for more details see Jay/Hamilton (footnote 33), 8-12 ss.
163  Such agreements are oft en not considered as „safe-harbour“, but as „Bermuda-triangle“; see also   Such agreements are often not considered as „safe-harbour“, but as „Bermuda-triangle“; see also Jay/Hamilton (footnote 33), 8-21 ss; Carey 

(footnote 41), 116 ss.
164    Weber (footnote 1), 18 with further references to legal provisions and court practice.
165  See, as an example, the initiatives of the organization e-comtrust improving the data quality standards of online shops (htt p://www.e-comtrust.ch).  See, as an example, the initiatives of the organization e-comtrust improving the data quality standards of online shops (http://www.e-comtrust.ch).
166  See R.H. Weber, Datenschutzrecht vor neuen Herausforderungen, Zürich 2000, 73 ss.
167  Th e certifi cation process done through the intermediary services of e-comtrust (footnote 45) is based on the European e-commerce standards SNR   The certification process done through the intermediary services of e-comtrust (footnote 45) is based on the European e-commerce standards SNR 

CWA 14842:2003.
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5. Conclusions 

In sum, the implementation of a legal framework for an adequate legal risk management in 
protecting data quality and data integrity has become an issue which requires global attention. A 
legal framework taking into account a systematic response to emerging risks should particularly 
consider the following aspects168: 

•	 Adoption of a new policy approach to risk management, including broader views on 
risk, a policy consistency across risk areas and an improvement of coherence in risk management 
measures. 

•	 Development of synergies between the public and private sector (enhancement of the 
role of the private sector in risk management, introduction of appropriate incentives, promotion 
of increased scales through co-operation). 

•	 Information and involvement of all concerned stakeholders (development of risk 
awareness and safety culture, enhancement of dialogue and trust building). 

•	 Strengthening of international co-operation including better sharing of knowledge 
and technologies, enhancement of international surveillance and monitoring systems, creation 
of co-operative frameworks. 

•	 Better use of technological potential (support for new technologies, development of 
tools reducing the vulnerability and increasing the resilience of systems).  

In some of the mentioned areas the first efforts and initiatives in order to realize an adequate 
legal framework for risk management and the implementation of certain concepts and policies 
can already be seen. However, awareness should be raised. In addition, the interdependencies 
between systems are to be taken into account to a greater extent. Improvements can be achieved 
through political voices, but the enlargement of interdisciplinary research and of cross-border 
co-operation within the legal community also should become important.
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Üniversitesi’nde Ticari Hukuk Merkezi’nde çalışmış ve uzak mesafeli hukuk eğitimlerinde 
öğretmenlik yapmış. Ayrıca araştırma ve uzmanlık alanları içinde; fikri mülkiyet, uluslararası 
ticaret var. Uluslararası Ticaret Hukuku ve Politikası Dergisinin de genel yayın yönetmeni. 

Sunumunun başlığı “Bilgi Ekonomileri Dünyasında Entelektüel Sermaye”. 
168  OECD, Emerging Risks in the 21  OECD, Emerging Risks in the 21st Century, An Agenda for Action, Paris 2003.
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Dr. ANGEL ADRIAN (Robert Gordon Üniversitesi-İskoçya)  Bugünkü konuşmamda 
fikri sermaye konusunu ele alacağım.  Fikri sermaye, öncelikle bilgi birikimi (knowledge) 
ve bilgi (information) ile ilgilidir. Bu olgu çerçevesinde, bilgi durağan bir kavram iken, bilgi 
birikimi daha devinimsel bir kavramdır. Temeline bakıldığında, bilgi birikimi bilginin eyleme 
geçmiş halidir. Bunun sizin işletmeniz için taşıdığı anlam nedir? Thomas Stewart 1997 yılında 
‘Intellectual Capital’ (Fikri Sermaye’ adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta, fikri sermayeyi şirketiniz 
içerisindeki herkesin bildiği her şeyin toplamı olarak tanımlamış ve bu durumun, bu kavrama 
rekabetsel bir avantaj sağladığını belirtmiştir. Fikri sermaye, mali kazanım yaratmak için 
kullanılabilecek fikri malzemedir. Bu kavram hakkında kafa yoran çoğu kişinin aklına özellikle 
fikri mülkiyet hakları gelir; ancak, fikri sermaye kavramı yalnızca fikri mülkiyet haklarından 
ibaret değildir. Bu kavram, bu hakların beraberinde getirdiği başka birçok şeyi de barındırır 
ve bütün bunların toplamının ereği işletmenizi başarılı kılmaktır. 2000 yılında, fikri sermaye 
Birleşik Devletler’in gayri safi milli hâsılasının oran olarak onda birinden daha fazlasına ve 
parasal olarak yüz trilyon dolara karşılık gelmekteydi. Burada çok yüksek miktarda bir paradan 
bahsediyoruz ve bu, bilançonuzda her zaman görünen bir rakam değildir. Öyleyse, fikri sermaye 
nelerden oluşur? Bu sorunun cevabı, öncelikle markanız veya firma değeriniz, ticari marka 
hukuku kapsamına giren olgular ve ardından ortaya koyduğunuz, her gün ürettiğiniz ürün ile 
işletmenizde insanların her gün yaptıkları unsurlardan oluşan aktif istihbarattır. Şirket kültürü 
ve insanlar muazzam bir kaynaktır ve bu kaynaklar her zaman bilançolarınızda yer bulmayabilir. 
Şirket hafızanız; şirket tarihinde daha önce nelerin olup bittiğinden haberdar değilseniz, sizi 
temin ederim ki daha önce yaptığınız hatalardan bazılarını tekrar etmeye mahkûm olabilirsiniz. 
Bunların ardından ise genel fikri mülkiyet gelmektedir. Ben, konuşmam süresince bunların her 
birini adım adım anlatacağım.

Öncelikle, marka konusunu ele almamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1997’de, Disney 
merkezinde ‘Go!’ ibaresi bulunan bir yeşil trafik ışığı ile bir sarı kutudan oluşan bir ticari marka 
yaratarak, İnternet portalını yeniden markalandırma ya da markalandırma kararı aldı. Onların 
başarısız oldukları nokta, benzer bir ticari markayı kullanan başka herhangi birinin olup 
olmadığını araştırmaktı. Bunu yapsalardı, bir arama motoru olan goto.com’un da benzer bir ticari 
marka yarattığını ve bu ticari markada ‘goto.com’ ibaresi bulunduğunu göreceklerdi. Ve böylece, 
goto.com Disney aleyhinde dava açarak ihtiyati tedbirden affedilme olanağı başvurusunda 
bulundu. Mahkemenin kararı şöyle oldu; ‘Evet, goto.com bu ticari markaya ilk sahip olan 
şirkettir’. Disney, davayı kazanamazsa 14 milyon Dolar zarara gireceği savunmasında bulundu ve 
karşılığında ‘Ne yazık!’ cevabını aldı. Sonuç olarak, Disney goto.com’un arama motoruna 21.5 
milyon Dolar ödemek zorunda kaldı ve dava böylece mahkeme dışında sonuçlandırılmış oldu. 
Fikri sermayenin yeterli düzeyde izlenmemiş olduğu durumların bir diğer örneği de NBC’dir. 
NBC, ticari markasını stilize bir ‘N’ olacak şekilde yeniden tasarlıyordu ve bu işe milyonlarca 
Dolar koymuştu. Altı ay önce ise Nebraska Educational TV sadece birkaç yüz dolar harcayarak 
bu ticari markaya oldukça benzeyen bir ‘N’ ibaresini tescil ettirmişti. Burada da, şirket ihtiyati 
tedbirden affedilme olanağı başvurusunda bulundu. Mahkeme şu kararı verdi; ‘Yalnızca büyük 
bir şirket olmanız, küçük adamın her zaman kaybedeceği anlamına gelmez’. Sonuç olarak, NBC 
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Nebraska Educational TV’ye hem 2-3 milyon Dolar ödemek zorunda kaldı hem de beş yüz 
bin Dolar değerinde TV materyali ve teknik materyal vermek zorunda kaldı. Bir başka örnek 
ise Tommy Hilfiger’dır. Bu vakada, aslında ticari marka avukatının çok daha ısrarcı olması 
gerektiğini görüyoruz. Tommy Hilfiger, ‘Star Class’ adıyla yeni bir giyim markası yaratmak 
istediğine karar verdi ve Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Örgütü’nün (USPTO) Web 
sitesine başvurarak, giyim sektöründe ‘Star Class’ markasının herhangi bir şirket tarafından 
kullanılmadığını gördü. Ancak, bu markayı kullanmaya başladıklarında, Star Class Yat Birliği 
‘Bir dakika, bu bizim ticari markamız. Bunu kullanamazsınız!’ dedi. Tommy Hilfiger’ın avukatı, 
‘Belki de diğer marka adlarında da başka bir ‘Star Class’ olup olmadığını kontrol etmelisiniz,’ 
demişti; ancak şirket, avukatının tavsiyesini dinlemedi ve sonuç olarak, milyonlarca Dolar 
ödemenin yanında, markalandırma süreci ve harcamış oldukları bütün çabalar üzerinden 
milyonlarca Dolar kaybetti. 

Beşeri ve örgütsel sermayeye gelecek olursak, bu kavramlar kuruluşunuz için hem önemli 
hem de ekonomik açıdan gereklidir. Sizin iş ürününüz nedir? İş ürünü, ürettiğiniz bilgilerdir ve 
bunların, telif hakları çerçevesinde koruma altında olduğunu iddia edebilirsiniz. Ancak, belki de 
iş ürünü bu koruma düzeyine erişmemektedir. Oluşturduğunuz veritabanları da bu kapsamdadır. 
Avrupa’da iseniz, veritabanı koruma kanunlarının koruması altındasınız ki bu avantajlı bir 
durum. Birleşik Devletler’de, aynı koruma düzeyine sahip olmanız mümkün değildir. Öyleyse, 
aktif istihbaratınızı, ticaret sırlarınızı, işleyişe ilişkin bilgi birikiminizi nasıl koruyacaksınız? 
Burada da, ticari sırlar kanunlarının doğasından dolayı hukuk çerçevesinde korunması zor olan 
bir alanla karşı karşıyayız. Bir sır ifşa edildiği zaman, bu sırrın iadesini nasıl talep edebilirsiniz? 
Şirket kültürü, iş yapma tarzınız bu kapsam içerisinde değerlendirilir. Bazı kişiler, iş yapma 
tarzlarını modellemeye çalıştı ama herkes bunun gerekli olduğunu düşünmüyor. Buna karşın, 
bu kavramları şirketiniz içerisinde korumanız gerekiyor. İnsanlarınız, onların becerileri, 
yetenekleri ilişkileri… Bütün bunlar, şirketinizin belirli kişiler olmaksızın olabileceğinden daha 
başarılı olmasını sağlamayı amaçlayan fikri sermayenin parçalarını oluşturuyor. Son olarak ise 
şirket hafızanız, şirket içerisindeki herkesin zaman içerisinde edindiği deneyim geliyor. Bütün 
bunlar, fikri mülkiyet hukukunun diyarlarına belirsiz bir şekilde temas etse de, her zaman hukuk 
çerçevesinde doğrudan koruma altına alınamayabiliyor.

Öte yandan, fikri mülkiyetten bahsettiğimizde, bu kavramın patent gibi olguları ve 
patentlerinizi şirketiniz için olduğundan çok daha iyi bir verim sağlamak üzere nasıl geliştirmeniz 
gerektiği sorusunu barındırdığını görüyoruz. Örneğin, aspirini ilk üreten kişi aspirini yaratmak 
için izlenen kimyasalları birleştirme sürecinin patentini alabilir veya çok daha ileriyi görerek, 
aspirin tabletlerini üreten makinenin, aspirinin içerisinde çözüldüğü teneke kabın, aspirinin 
kendisinin, yani ticari metanın bileşiminin patentlerini alabilirdi. Ardından, tamponlama aracı 
veya aspirine uygulanan bir geliştirme gibi ilave eklemelerin patentini de alabilirlerdi. Sonuç 
olarak, fikri sermayenizi nasıl geliştirirsiniz? Markalarınızı geliştirmenin en iyi yollarından bir 
tanesi, bir çeşit sulandırma olan marka genişletimidir. Burada, Crest diş macunu örneğini veya 
genel olarak diş macunlarını ele alalım. Crest Amerika’nın çok ünlü bir diş macunu markasıdır. Bu 
markanın Türkiye’de olup olmadığından emin değilim. Crest sadece diş macunu satan bir şirket 
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değil. Şirket temelde şöyle diyor; ‘Sizlere öldüğünüz ana kadar doğal dişlerinizi koruyacağınıza 
söz vererek, piyasa içerisinde öne çıkmak ve farklılaşmak istiyoruz’. Bu ifade ise, Crest markalı 
ağız suyunun, Crest marka diş fırçasının piyasaya sürülmesini olanaklı kılıyor. Dolayısıyla, şirket 
markasını sulandırmak yerine, daha fazla ve daha farklı ürünler yaratabilecekleri bir platform 
oluşturmuştur ve böylece, şirket tek bir ürünün kaynak tanımlayıcısından, bağlantılı mal ve 
hizmetleri barındıran bir marka platformuna dönüşmüştür.

Tekrar iş ürünü konusuna dönüyoruz. Koruma altına alınmış veritabanlarınız var. Durağan 
veritabanlarını geliştirmenin bir yolu, belki de, başka kişilere onları kullanma izni vermektir. Bu 
şekilde gerçekleşen birçok bilgi çıkarımı vardır. Müşterilerinizden oluşturduğunuz muazzam 
bir veritabanınız var; benzer çıkarları bulunan ancak şirket olarak varlığınızı ihlal veya başka 
yollarla tehdit etmeyen başka kişilere bu veritabanını satabilir veya bu veritabanını kullanma izni 
verebilirsiniz. Aktif istihbarat ile ilgili bir vakada, ticaret sırlarının da öne çıktığını görüyoruz. San 
Fransisco’da Caydens adına bir şirket var ve bu şirket 1991 yılında çalışanlarından bir kısmını 
işten çıkardı. Bu çalışanlar şirketi terk ederken, gizlilik anlaşmalarını teyit etmeyi reddetti. Bu 
çalışanların tümü işe başlarken Caydens’teki çalışmaları süresince ürettikleri veya edindikleri 
hiçbir bilgiyi paylaşmayacaklarına dair birer gizlilik anlaşması imzalamıştı. Ancak, bu kişiler 
şirketten ayrılarak ArchSystems adlı yeni bir şirket kurdu. Üç yıl sonra, Caydens’in üst düzey 
yöneticilerinden bir tanesi de şirketi terk etti ve başka bir şirkete gideceğini inkâr etmesine 
karşın, ArchSystems’in icra kurulu başkanlığına geldi. Bu noktada, Caydens şöyle dedi, ‘Bir 
sorunumuz var. Bunu araştırsak iyi olur’. Bunun ardından, Caydens bir çalışanını daha kaybetti 
ve bu kişinin yüksek miktarda bilgisayar dosyası için devir bir devir anlaşması yaptığı ortaya 
çıktı. İşte bu noktada, şirket bölge savcısına başvurdu ve bu çalışanlar aleyhine suç istinadında 
bulunarak dava açtı. Polis ve FBI ArchSystems’e geldi, materyalleri inceledi ve şirketin bu 
materyalleri, ticaret sırlarını çalmış olduğunu belirledi. Bu sırada, ArchSystems başka bir şirket 
tarafından satın alınmış ve Advanti olarak anılmaya başlanmıştı. Advanti’nin tam kamuya 
açıldığı sırada, Caydens Advanti’ye karşı dava açtı. Şirketler karşılıklı dava açtılar ve bu davalar 
yıllarda bu karmaşayı ve bu karmaşanın beraberinde getirdiği sorunları çözüme ulaştırmaya 
çalıştı. Sonuç olarak, sadece birkaç kişi cezaevine girdi ve şirket bu durumdan kurtulabilmek 
için muazzam miktarda para ödedi. Advanti, Caydens’in güçlü bir rakibi olan başka bir şirket 
tarafından satın alındı ve şirketler karşılıklı olarak birbirlerine ticaret sırlarının kullanım izinlerini 
verdi. Onlar, sorunu bu yolla çözdü ve sonuç olarak, şu anda aynı ticaret sırlarını kullanıyorlar. 
Ancak, bu çözüm Advanti’nin Caydens yazılımını doğrudan taklit etmesini engellemekten çok 
daha mantıklı ve ucuzdu.

Bir sonraki adıma yönelik olarak, şirket kültürünü ele almamız gerekiyor. Mc Hotels şirketini 
daha önce duydunuz mu, bilmiyorum. Bu şirket, ömrü çok kısa süren bir zincirdi ve sanıyorum, 
TravelLodge Şirketi tarafından işletiliyordu. McDonalds bu şirkete karşı dava açtı ve, ‘Hayır, 
anlamıyorsunuz. Mc Hotels’in söylenişi McDonalds’a çok benziyor ve buna izin veremeyiz. Biz 
otel kurmak isteseydik, zaten kurardık; ama sizin bizim olan ‘Mc Hotels’ ismini kullanmanıza 
izin vermeyeceğiz,’ dedi. Aslında, McDonalds bu şirkete bayilik verebilirdi ama bu vakada, 
bayilik vermemeyi seçti.
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Ele almamız gereken son iki kavram insanlar ve şirket hafızasıdır. Sizlere petrol şirketi, 
Shell’den bir örnek vereceğim. Shell çok hızlı büyüyordu ve orta düzey yönetimi çok genişlemeye 
başlamıştı. Orta düzey mühendislerin ve çalışanların birçoğu yığılıyordu ve daha yüksek 
kademelere çıkamıyordu. Bu yüzden, şirket çok sayıda kişiyi işten çıkardı, emekliliğe ayırdı 
veya sadece gönderdi. Bu adımın ardından, şirket iş yapma bilgilerinin muazzam bir kısmını 
kaybettiğini gördü ve bu kişilerin birçoğunu arkada kalan çalışanları yeniden eğitmeleri için 
tekrar işe almak zorunda kaldı. Sonuç olarak, Shell şunu söylemek zorunda kaldı, ‘Çalışanların 
fikirlerini koyabileceği bir veritabanı oluşturalım ve eğer bir çalışan sorunla karşılaştığında, eğer 
başka bir kişi sorunun çözümünü biliyorsa duruma müdahale etsin ve bu sorunu daha önce 
başka bir yerde nasıl çözdüklerini anlatsın’. Böylelikle bir veritabanı oluşturdular ve bu veritabanı 
sayesinde, Shell içerisindeki bir çalışan örneğin ‘Derinliği on bin metreyi aşan suda yer alan 
bu petrol kuyusunu nasıl kazabilirim?’ sorusunu sorduğunda, başka bir çalışanın gelerek, ‘Biz 
bunu kullandık ve bu şekilde yaptık’ şeklinde cevap vermesi mümkün kılındı. 

Son olarak, modeller konusuna geliyoruz. Sizlere, fikri mülkiyetin geliştirilmesine ilişkin 
olarak en sevdiğim örnekten bahsedeceğim. 1990 ile 1999 yılları arasında, IBM lisans verme 
aktiviteleri yoluyla patent portföyünü geliştirdi. Yıllık lisans ücreti gelirini 30 milyondan 1 
milyara, yani yüzde 3300 oranında arttırdı. Bu gelir, üretim giderlerinden tamamen muaftı ve 
doğrudan en alt düzeye katkıda bulundu. Bunu normal şartlarda yapmak, bu miktarda bir gelire 
ulaşmak isteselerdi, sadece piyasa paylarını yüzde 200 arttırmaları gerekirdi ve bu mümkün 
değildi. Aslında, geliştirmeyi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda birkaç fikir daha var 
ancak benim zamanım tükendi.

Son olarak, fikri sermaye sadece hukukun kapsamına giren bir konu değildir; şirket ağını 
geliştirmek için de kullanılmalıdır. Sizin, stratejik düşünce tarzınız için ve rekabetsel avantajınızı 
arttırmak yolunda kullandığınız bir kavram olmalıdır. Çok teşekkürler.  (Alkışlar)

Dr. ANGEL ADRIAN (Robert Gordon University)- Today, I am going to talk about 
intellectual capital. Intellectual capital deals basically with knowledge and information, wherein 
the information is a static sort of concept and knowledge is a more dynamic concept. Basically, 
knowledge is information in action. What does that mean for your actual business? Thomas 
Stewart wrote a book called ‘Intellectual Capital’ back in 1997, where he defined intellectual 
capital as the sum of everything that everybody in your company knows and that gives it a 
competitive advantage. It is the intellectual material that can be put to use to create wealth. 
Most people, when they think of that, think of intellectual property rights, specifically; but it 
doesn’t just make up intellectual property rights. It makes up a lot of other things that go with 
it to making your business a successful business. In 2000, intellectual capital accounted for over 
one-tenth of the United States’ gross domestic product or what amounts to a hundred trillion 
dollars. That is an awful lot of money and it is not always seen on your balance sheet. So, what 
actually makes up intellectual capital? First off, your brand or your goodwill, things that tend 
to be fall under trademark law, then, your actual product, what you generate each day, active 
intelligence, things that go on in your business, what people do everyday. The corporate culture, 
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the people, people are a huge resource and they don’t necessarily fit in your balance sheets. Your 
corporate memory; I assure you that if you do not know what happened previously in your 
corporate history, you may be bound to repeat some of the mistakes you have made before. And 
then, generally intellectual property; I am going to go through each one of those, step by step.

So, first off: the brand. In 1997, I believe it was, Disney decided to rebrand or brand its Internet 
portal by creating a trademark, which was a green traffic light and a yellow box and it said ‘Go!’ 
in the center of it. What they failed to do was to make a comprehensive search of anyone else 
using a similar sort of trademark. Otherwise, they would have found goto.com, a search engine, 
had just created a similar trademark which said ‘goto.com’. And so, goto.com sued, applied for 
an injunctive relief against Disney and the court held that ‘Yes, goto.com had the trademark 
first,’ and Disney pleaded that it was going to cost 14 million dollars, if they didn’t win the case 
and they said ‘Too bad!’ and so, they had to pay out 21.5 million dollars to goto.com’s search 
engine and they settled the case. Another example of this sort of thing, where you haven’t 
monitored your intellectual capital well enough, was NBC. It was redesigning its trademark 
and it was going to be a stylized ‘N’ and they put millions of dollars into this, as well. Six months 
earlier, Nebraska Educational TV, for about a hundred dollars, registered a remarkably similar 
‘N’. Again, they applied for injunctive relief and one. The courts held, ‘Just because you are a big 
company, that doesn’t mean that the little guy should always lose’. And they had to pay out 2-3 
million dollars, as well as give away five hundred thousand dollars worth of TV and technical 
materials to Nebraska Educational TV. Another example, and this is something that trademark 
lawyer should have been much more adamant about, Tommy Hilfiger had decided it was going 
to create a new brand of clothing called ‘Star Class’ and so, they went through the USPTO’s 
website and found that ‘Star Class’ for clothing was not being used by anyone. However, when 
they started using it, Star Class Yacht Racing Association said, ‘Hey, that’s our trademark. You 
can’t use that’. Tommy Hilfiger’s lawyer had said, ‘I think, maybe, you should check and see if 
there is any ‘Star Classes’ in any other sort of brand name’, but they failed to listen to the advice 
of their lawyer and ended up paying, again, millions and losing millions on all the branding and 
everything that they had done. 

Moving on to human and organizational capital, things that are important and economically 
necessary for your organization, what is your work product? The work product is the information 
you generate, which you could possibly claim could be protected by copyright. But, maybe it 
doesn’t rise to that level of protection. Your databases that you create; if you are in Europe, you 
have the database protection laws, which is fine. In the United States, you are not going to have 
that same level of protection. How are you going to protect that, active intelligence, your trade 
secrets, and your know-how? Again, it is a very difficult area to protect under law, because of the 
nature of secrecies laws and once a secret is out, well, how do you reclaim it? Corporate culture, 
your way of business; some people have tried to pattern their ways of doing business but not 
everybody feels that is necessary. But these are things that you want to protect in your company. 
Your people, their abilities, their talents, their relationships; this is all part of intellectual capital 
that goes into making your company more successful than it would be without certain people. 
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And finally, your corporate memory, the experience in history that everyone has in that 
company. These are all things that vaguely touch in the realms of intellectual property law, but 
which are not directly protectable by law, necessarily. 

Intellectual property, though, when we do talk about it, is things like patents and how you 
should be able to develop your patents to make them work for you a lot more than they probably 
are doing right now. For example, the first manufacturer of aspirin could have just sought one 
patent on the process of combining the chemicals that created the aspirin, or he could have 
extrapolated a lot more and patented the machine, the science that produced the aspirin tablets, 
the tin container in which aspirins resolved, the aspirin itself, the actual composition of the 
Meta. And then, carrying on, they could have patented subsequent additions like a buffering 
agent or an improvement to the aspirin in some way. So, how do you leverage your intellectual 
capital? One of the big ways you can leverage your brands is through the concept of, well a sort of 
dilution ten-on-a-ten, brand extension. Let’s take the example of Crest toothpaste, or toothpaste 
in general. Crest is very famous American toothpaste; I am not sure if you have it here. Crest is 
not just a seller of toothpaste; basically, they say, ‘We want to identified and differentiated in the 
marketplace by promising that you are going to die with all  of your natural teeth’. So, what that 
leads to is the ability to have Crest-brand mouthwash, Crest-brand toothbrushes. So instead of 
actually diluting their brand, they have created a platform from which they can create more and 
more different types of related products. So, they have gone from being a source identifier of a 
single product to an actual brand platform of linked goods and services. 

Again, work product. If you have databases and they are protected, perhaps a good way to 
leverage the static databases is by licensing them to other people. There is a lot of information-
mining that goes on this way. You have a huge database of your customers; you can sell those 
off to other people or license them to other people who have similar interests but who are not 
infringing or stepping on your toes in your business. Active intelligence; a very good case that 
has to do with this have to do with trade secrets. A company in San Francisco is called Caydens. 
And in 1991, they had a bunch of employees leave and when they left, they effused to reconfirm 
their confidentiality agreements. They had all signed confidentiality agreements that they would 
not share any of the information that they had generated or acquired during the course of their 
work with Caydens. But they all did go off and created this new company called ArchSystems. 
Three years later, another one of the senior executives left Caydens and denied he was going 
anywhere and he ended up turning into the CEO of ArchSystems. At this point, Caydens said, 
‘Uh-oh! We have a problem. We’d better look into this’. And then they lost another employee 
who happened his tubes deal outright large quantities of computer files and that is when they 
went to the district attorney and filed criminal charges against them. The police, the FBI come 
in, see the materials and determine that they had stolen the materials, stolen the trade secrets. 
Caydens filed a civil suit against Advanti, just as Advanti had gone public or, rather, had been 
bought by another company – ArchSystems was bought by another company and turned into 
Advanti. And they cross-sued each other and this went on for years trying to sort out all the 
mess and the problems that went along with this. In the end, few of them went to jail; they paid 
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an awful lot of money to get out of this. Advanti was bought yet by another corporation that 
was a very big strong competitor of Caydens and they cross-licensed all these trade secrets. And 
that is how they solved the problem. So they are all using the same systems in the end. But, it 
made a lot more sense and it was a lot cheaper to cross-license than to try to keep Advanti from 
imitating directly the Caydens software.

Another thing for the next step; corporate culture. I don’t know if you have ever heard of 
Mc Hotels. It was a chain that sort of had a very brief life; it was run by, I think, TravelLodge 
Corporation. And McDonalds sued and said, ‘No, no, no, you don’t seem to understand. Mc 
Hotels sounds too much like McDonalds and that is not allowable. If we want to have hotels, 
then we will have hotels; but we will not let you use our ‘Mc Hotels’ name’. However, McDonalds 
could have franchised to them; in that particular case, they choose not to. 

The last two: people and corporate memory. I will only give you an example from Shell, 
the oil company. Shell was growing very very fast and started to have a huge sort of middle 
management and a lot of middle engineers and people were kind of clogging up and not really 
getting up too much higher. And so, they laid a lot of people off or retired them or just sent 
them away. And what they found was that they had lost a huge amount of know-how and they 
had to hire a lot of these people back to retrain everybody they had left behind. And so, what 
Shell ended up doing was saying, ‘Let’s create a database where people can put in the ideas and 
if they have a problem and somebody else knows how to solve it, so somebody comes in and 
tells them how they have solved this problem previously in another place’. And so they built up 
this database as a way to sort of ask Shell, ‘How do I drill this oil well in water that is over ten 
thousand meters deep?’. And somebody will come in and say, ‘This is what we used and this is 
how we did it’. 

Finally, patents; this is my favorite example of leveraging your intellectual property. Between 
1990 and 1999, IBM leveraged its patent portfolio through licensing activities. It increased its 
annual royalty income by 3300 percent, basically from 30 million to 1 billion. This income was 
completely free of manufacturing expense and it just contributed directly to the bottom line. 
If they had wanted to do that, if they wanted to create that much wealth, normally, they would 
have had to increase their market share by 200 percent alone. It just wasn’t doable. So, there are 
a few ideas of how you can actually leverage it, but I am out of time. 

Finally, intellectual capital is not just a matter for law; but it should enhance your corporate 
network. It should be something that you use for strategic thinking and a way to improve your 
competitive advantage. Thank you very much.

OTURUM BAŞKANI Av. AVNİYE TANSUĞ - Hem paylaştığı bilgiler için, hem süreye 
gösterdiği hassasiyet için değerli akademisyen Angel Adrian’a biz de çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi sıra Prof. Dr. Frederik Willem Grosheide’da. Grosheide, Hollanda’da Utrecht 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi ve Yönetişim Bölümünde Fikri Mülkiyet Hukuku 
profesörü.  Aynı zamanda Amsterdam Barosu’nu da temsilen burada bulunuyor, kendisi bir 
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yandan uzmanlık alanı dahilinde avukatlık yapıyor. Araştırmaları arasında; özel hukuk sistemi 
içinde telif hukukunun yeri konusu birinci sırayı işgal ediyor, ardından telifin otonomisi 
başlıklı bir önemli çalışması daha var şu anda hazırlık aşamasında. Prof. Dr. Grosheide, 
Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinin yanı sıra Hollanda Fikri Mülkiyet 
Hukuku Merkezi Başkanı. Hollanda’da ve diğer ülkelerde çeşitli yüksek lisans programlarında 
direktörlük yapıyor. Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’ya, Hollanda Adalet Bakanlığı’na telif 
hukuku konusunda danışmanlık yapıyor ve bugünkü sunumunun başlığı da “Telif Hakkı İhracı, 
Telif Hakları ve İnternet”. 

Prof. F. WİLLEM GROSHEIDE- Teşekkür ederim. 

TELİF HAKKI SORUNLARI VE BİLGİ TOPLUMU169

1. Eserlere çevrimiçi erişim 

1.1. Bilgiye ulaşma hakkı 

20. Yüzyılın ikinci yarısından beri bilgi toplumunun 19. Yüzyıl Sanayi Toplumuna paralel 
olarak görülmesi doğal karşılanabilir. Bu gelişimin, özellikle dijital teknolojinin yaygınlaşması ile 
ortaya çıkan çarpıcı etkilerinden birisi, bilginin metalaştırılmasıdır, örneğin bugün fiziksel mallar 
ile birlikte bilgi, sanayileşmiş dünyada sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamın ham maddesidir. 
Sonuç olarak, fiziksel malın mülkiyetine ve sahipliğine erişme sorunu 19.uncu yüzyılda temel 
bir sorunsa, bu 20.inci yüzyılda da bilginin sahipliğine ve mülkiyetine erişme sorunu içinde 
eşit ölçüde doğru hale gelmiştir.170 Ayrıca, hızlı ve yaygın şekilde transborder sosyo-ekonomik 
ve kültürel alışverişin genişlemesi de 20.inci yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmiş toplumların 
günlük yaşamının diğer bir özelliği olduğu için, belirtilen metalaştırmanın etkileri aynı zamanda 
dünya genelinde de yaşanmaktadır.171 Anlaşıldığı üzere, belirtilen gelişme bilgiye erişim ile 
ilgili olarak ulusal ve uluslararası yasal ortamları etkilemiş ve hala etkilemektedir. Sanayileşmiş 
dünyanın Batı kesimine ait olan Hollanda için bu, yasal ortamının yerli ve daha çok Avrupa 
gelişimleri ile gitgide daha az belirlenmesi anlamına gelmektedir. İki Avrupa gelişmeleri iki 
düzeyde meydana gelmektedir: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi Avrupa Konseyi’nin 
gelişmeleri ve Roma Anlaşması / (AB anlaşması) gibi Avrupa Birliği gelişmeleri. Roma 
Anlaşması’nın ışığında ulusal Hollanda hukukunun telif hakkı hukuku ve ilgili hukuk alanında 
AB yasama çalışmalarına uyarlanmasından bahsetmek gerekir. Bu bağlamda geçerli olan çeşitli 
perspektiften, özellikle Telif hakkı Uyumlaştırma Direktifi’nden (CHD) bahsedilmelidir. 
Bundan başka, yasal ortam sürekli olarak UNO, WTO ve WIPO gibi devlet (sivil) organları 
tarafından teşvik edilen uluslar ötesi gelişmelere uyarlanmalıdır. İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi (UDHR), New York Antlaşması (BUPO), TRIPS Anlaşması (TRIPS) ve WIPO 

169 . Bu makalenin Hollanda hukukuna odaklanan genişletilmiş bir versiyonu Sixteenth International Congress of Comparative Law’da (Brisbane 2002) 

sunulmuş ve Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (Intersentia Antwerpen 2002), p. 211 yayımlanmıştır.

170 . Bu gelişimin ilk açıklaması E.W. Ploman, L. Clark Hamilton, Copyright-intellectual property in the information age (London 1980)’da bulunabilir.

171 . Bu konu hakkında daha önceki literatürden şu kaynaklar söz edilebilir: Debora J. Halbert, Intellectual Property in the Information Age – The Politics of 

Expanding Ownership Rights (Quorum Books London 1999); Jeremy Rifkin, The Age of Access - How the Shift from Ownership to Access is Transforming 

Modern Life (Penguin Books London 2000).
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Telif hakkı Anlaşması (WCT) bunlara örnektir.172

Açıkça, günümüz toplumunda bilginin metalaştırılması hak, özgürlük, yetki, fırsatlar, gelir 
ve refah gibi ana menfaatlerle birlikte sayılabilecek temel bir şey haline gelmiştir.173 Aynı 
şekilde, bireylerin hak, özgürlük, yetki istediği varsayılabildiğinden onların bilgi isteyeceği de 
varsayılabilir. Aslında, bilgiye farklı tanımsal yaklaşımları doğal karşılayarak birlikte ele alındığı 
zaman bilginin belirtilen diğer ana emtialar için bir temel olan birincil mal olduğu ileri sürülerek 
toplu etkiye sahip oldukları söylenebilir.174 Burada bilginin metalaştırılmasının Rifkin’in dediği 
gibi metalaştırılan hizmet ilişkilerine erişmek için varlıklı malların üretiminden ve ticaret 
borsasından insan ilişkileri organizasyonundaki değişimin bir yönü olduğuna dikkat edilebilir. 
175 Sonuç olarak fiziksel mülk, artık ekonomik faaliyeti değerlendirmek için tek referans noktası 
olmadığından geçmişe göre daha az ilgilidir. Elektronik ticaretin ortaya çıkması, hizmetler 
satışlarla karşılaştırılabilir olarak algılanmasından çok artık sunucular ve müşteriler arasında 
uzun süreli ilişkiler olarak algılanırken fiziksel malları hizmete dönüştürmede belirleyici bir 
faktördür. Bu bağlamda bu bilginin önemi bilgiyle ilgili işlemlerin sözleşmenin yapılması 
ve teslimi için ardışık düzen olarak bilgisayar ağını kullanarak aynı anda yapılabilme gerçeği 
ile yansıtılmaktadır. Metinler, müzik, yazılım ve görüntüler bu şekilde ticareti yapılan bilgi 
ürünlerine örnektir.176 Bu ürünler özellikle AB tarafından elektronik ticaret ile ilgili kullanılan 
Bilgi toplumu hizmetleri terminolojisine uymaktadır.177

Bilgilerin metalaştırılması ve ana emtia haline gelmesi gerçeğinin statüsü gerçekten eş zamanlı 
olarak yasala değiştiği için bilgi erişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip gibi görünmüştür. 
Günümüzde, yasal görüş açısına göre, bilgi iki farklı ama ilgili bağlamda yasal bir obje olarak 
algılanmaktadır: bir tarafta insan hakkı olarak (konusu) bilgi ve diğer tarafta mülkiyet hakkı 
(konusu) olarak bilgi. Avrupa bağlamında bu, bir tarafta ECHR Madde 10 ve ilgili ulusal anayasa 
hukuku ve diğer tarafta EC Anlaşması Madde 33, 81 ve 82 ve ilgili ulusal özel hukuk ve rekabet 
hukuku anlamında bilgi demektir. Açıkça, bilgi edinme hakkı ve bilgiye erişme kavramları 
referans terimlerine bağlı olarak farklı bir anlama sahiptir. İnsan hakları perspektifinden, bilgi 
edinme hakkı ve bilgiye erişim her  bireyin, toplumun bilgi haznesinden yararlanabilmek için 
kamu tartışmalarına katılabilmesi demektir.  Burada söz konusu olan bilgi ilkesinin serbest 
akışının pasif tarafıdır. Özel hukuk ve rekabet kanunu perspektifinden, bilgi edinme hakkı ve 
bilgiye erişim mülkiyet hakkının yasal tekniğini kullanarak bilgiden ticari olarak yaralanmak 
için bilgiyi çevirme imkanı demektir. 

172  .Bu durumun ilginç bir analizi Anthony d’Amato, Doris Estelle Long, International Intellectual Property Law (Kluwer Law International 1997) tarafından 
sunulmuştur.

173  . J. Rawls’a göre, A Theory of Justice (London Oxford New York 1972), p. 72, ana emtialar doğal ve sosyal olabilir. Bu makalenin bağlamında ana emtia 
kavramı ana kamu mallarını belirtmektedir.

174  . Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (Dartmouth Aldershot 1996), p. 173-175 ile karşılaştırın. Tabi ki de disiplinler ötesi geçerliliği olan 
bilginin geniş bir tanımı yoktur. Aksibe, bilgiye yaklaşımların çokluğu, bilgiye yaklaşılan perspektife gore farklılık gösteren pek çok işlevi ve rolü olduğunu 
gösterir.

175  . Rifkin, referred to in note 3, pp. 84-85.
176  . F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, Articles on International Commercial Contracts and Intellectual Property – E Commerce Issue, Molengrafica 

1999/2000 (Vermande Lelystad 2000); P.B. Hugenholtz (ed.) Copyright and Electronic Commerce (Kluwer Law international The Hague London Boston 
2000) karşılaştırın.

177  . T.P. Heide, Acces Control and Innovation under the Emerging EU Electronic Commerce= Framework, in F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, referred to 
in footnote 8, pp. 189-235 karşılaştırın.
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AB’de çeşitli direktifler ile yaygın şekilde düzenlenen veri tabanlarının yasal korunması gibi 
telif hakkı kanunu ve ilgili kanunlar bu noktada meydana çıkar. Bu bağlamda yeni oluşturulan 
slogan serbest ilgi akışının sağlanmasının bilgiye erişimin serbest olması anlamına gelmeyeceğini 
belirler. 

Perspektife bağlı olarak bilgiye erişimin bir tüketicinin yada üreticinin bilgi edinme hakkı 
anlamına geleceği de belirtilir. Çelişkili bir biçimde her iki hak da uluslararası ve ulusal hukuki 
araçlar tarafından Kabul ve garanti edilmektedir. Söz konusu çatışan menfaatler arasında bir 
denge kurmak uluslararası ve ulusal devlet kuruluşlarına bağlıdır. Devlet kuruluşlarının kamu 
bilgilerinin önemli tedarikçileri olarak menfaatleri olduğundan işler daha bile karmaşıktır.178

1.2.  Yeni bilgilendirici çalışmalar ve İnternet

Dijital formda bilgi sağlamak için yeni bilgisayar teknolojisinin doğal varlığı, telif hakkı kanunun 
ve ilgili kanunun işleyişinde iki bağlamda sıkıntıya neden olmuştur. İlk olarak, günümüzün 
ihtiyacına tepki olarak, örneğin bilgisayar programlarının ve çip sanayisinin, sayısallaştırmanın 
kendiliğinden münhasır hakkının korunması gerekliliği, esas olarak bilgisayar programları 
için telif hakkı korumasına ve çipler için kendine özgü korumasına odaklanan fikri mülkiyet 
topululuğu için bir endişe unsuru haline gelmiştir, Bu tartışmanın sonucu iyi bilinir ve kapsamlı 
şekilde belgelendirilmiştir; burada tekrar etmeye gerek yoktur.179 Burada dünya genelinde 
ilk olarak mahkemelerin ve ikinci olarak ulusal ve uluslararası kanun koyucuların bilgisayar 
programlarının (ve çiplerin) patent kanunun teknoloji ile ilgili rejimi ile daha iyi korunacağını 
savunan iddiaları reddettiğini hatırlatmak yeterli olacaktır. Bu tartışma, ABD’nin iş formatları 
ve benzerlerinin korunması için patent kanununu çıkartmasından beri hız kazanmıştır. Sorun, 
günümüzde AB’de de tartışılmaktadır.180 İkinci olarak metinler, görüntüler ve müzik gibi 
geleneksel eserlerin sayısallaştırılması ve bunları CD Rom’lar yada İnternet üzerinden aktarma 
ile kullanılabilir hale getirmek örneğin telif hakkı gibi mevcut yasal rejimi bunlara uygulamanın 
uygunluğu ile ilgili çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Orijinallik kriterleri, adil kullanım ve 
tüketme kuralı gibi kavramlar ve ilkelerin tekrar düşünülmesi gerekmektedir. Bunlar veri tabanı 
koruması ve on-line müzik dağıtımı ile ilgili tartışmaların konusudur.181 Veri tabanı korumasının 
ve on-line müzik dağıtımının asıl önemine göre, bu sorunlara burada biraz daha önem verilmesi 
uygun görünmektedir. 

178  . F. Willem Grosheide, Copyright Law form a User’s Perspective: Access Rights for Users. EIPR Vol. 23 Issue 7 (2001), p. 321-325. 
 Bahsedilen kaynaklara ek olarak aşağıdaki çalışmalara bakınız:
 - dissertations
 F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat (Kluwer Deventer 1986); AA Quadvlieg, Auteursrecht op techniek (Tjeenk Willink Zwolle 1987);  P.B. Hugenholz, 

Auteursrecht op informatie (Kluwer Deventer 1989); D.J.G. Visser, Auteursrecht op toegang (Vuga Den Haag 1997).
 - monographs
 F.W. Grosheide, Paradigims in Copyright Law, in Brad Sherman, Alain Ströwel, Of Authors and Origins (ClarendonPress Oxford 1994), pp. 204-233;  idem, 

Toegang tot informatie, in F.W. Grosheide, Communicatie- en Mediarecht (Ars Aequi Libri 2000), pp. 213-264; Egbert Dommering a.o., Informatierecht 
(Otto Cramwinckel Amsterdam 2000); P.B. Hugenholtz, The future of copyright in a digital environment (Kluwer Law International The Hague, London, 
Boston 1996)

179  . Tartışma Hollanda Perspektifinden Quaedvlieg’te iyi tanımlanmıştır, dip not 12’ye bakınız.
180  . Bakınız örn. H.W.A.M. Hanneman, Over de octrooibaarheid van methoden voor de bedrijfsvoe ring, BIE 2000/2, pp. 40-45.
181  . İlgili sorunlar uluslararası bağlamda ve uygun kaynak referansları ile diğerleri arasında F.W. Grosheide, Mass-market Exploitation of Digital Information 

by the Use of Shrink-wrap and Clip-wrap Licenses, in F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, Molengrafica 1998 (Vermande Lelystad 1998), pp. 263-319, L. 
Guibault, Copyright Limitations and Contract (Kluwer Law International, The Hague, London,Boston 2002) Hollanda perspektifinden tartışılmaktadır.
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Veri Tabanları: 

Veri tabanı korunması söz konusu olduğu sürece, yıllardır, veri tabanları için hangi yasal 
korumanın sağlanması gerektiği sorununun uluslararası ve ulusal devlet ve sivil kuruluşların 
gündeminin oluşturduğu söylenebilir.182 Veri tabanları, tamamen suiistimale yatkın olduğu için 
uygun yasal koruma eksikliği günlük yaşam üzerine çeşitli zarar verici etkilere sahip olabilir. 
Veri tabanları kötüye kullanıma açıktır, çünkü bunlarda yer alan bilgiler oldukça değerlidir. 
Bilgi, doğası gereği aynı anda her yerde olabilir, tükenmez ve bölünmez. Sonuç olarak, belirli 
yeni bilgilerin ikinci kullanımı bunları azaltmaz yada tüketmez. Kamuya açıklandığı zaman 
bilgi, genellikle veri tabanı sağlayıcısının izni olmadan yada bu yatırımı için ona ödeme yapma 
yükümlülüğü olmadan sözleşmeden kaynaklanan yada haksız fiil sorumluluğunu göz ardı ederek 
kullanılabilir. Bu, off-line ve on-line piyasa için eşit ölçüde geçerlidir. Çelişkili bir biçimde, bir 
veri tabanı sağlayıcısına koruma sağlamak pazara girmeye çalışan, potansiyel olarak rekabet 
halinde olan diğer veri tabanı sağlayıcıları için yasal bir engel oluşturur. Bu engel özellikle tek 
kaynak veri tabanı üreticilerinin olması durumunda etkilidir. Koruma gerekliliğinin rekabet 
ihtiyacına karşı dengelenmesi gerektiği açıktır. Fakat, sadece söz konusu olan veri tabanı 
sanayisinin özel menfaatleri için geçerli değildir. Her türde bilgilere tam erişim talep eden 
günümüz toplumunda bilginin ve kültürün yayılması ile ilgili kamu menfaati de eşit ölçüde söz 
konusudur. Yukarıda belirtilen durumlar için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sorumlu 
devlet ve sivil kuruluşların sıkı ve tutarlı bir strateji geliştirmesi gerekmektedir. Veri tabanlarının 
yasal korumasının ayrı bir şekilde ele alınmaması gerektiğini, genel olarak Bilgi toplumunda 
fikri mülkiyet haklarının yasal korumasının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini anlamak 
gerekir.

Veri tabanlarının her zaman mevcut yasal sistemlere uymamasını göz önünde bulundurarak 
ve borçlar hukukunu bir tarafa bırakarak, yasal korumanın sunulacağı üç yol vardır: telif hakkı 
kanunu, haksız rekabet kanunu ve nevi şahsına münhasır kanun. 1996’da AB son olarak AB Veri 
tabanı Direktifi’ni Kabul etmiştir. Direktif, elektronik ve elektronik olmayan veri tabanları için iki 
aşamalı bir plan oluşturmuştur. Üye devletlerin veri tabanlarını fikri eser olarak korumaları yada 
veri tabanının içeriğinin izinsiz alınması yada tekrar kullanılmasını engellemek için yeni bir nevi 
şahsına münhasır hak sağlaması şart koşulmuştur. İkisi arasındaki fark, telif hakkı ihlalinin yapıyı 
çoğaltmayı ima ederken, nevi şahsına münhasır hak ihlalinin “telif hakkı tescil ettirilebilecek” olup 
olmamasına bakılmaksızın içeriklerinin çoğaltılmasını belirtmesidir. Kişinin fikri eser kavramı, 
telif hakkı kanunu kapsamında koruma konusunun belirlenmesi için bir kriter olarak hizmet 
görür. Veri tabanı, yapısı yazarının yaratıcı düşüncesini yansıtmaması durumunda telif hakkı 
alınamaz.   Terminolojisi orijinallik, şahsi mühür ve koruma eşiğini belirtmek için kullanılan 
diğer ifadelerden farklı olan bu kavramın Fransız Pachot davasından alındığı söylenmektedir.1831 
182  . Bkz. Genel olarak F.W. Grosheide, Database Protection – The European Way, Washington University Journal of Law and Policy, Vol. 8 (2001), p. 1-25, 

broadly discussing the EC Database Directive 96/9.
183  . Cass.ass.plén. Mar. 7, 1986, JCP 86, II, 20631, karşılaştırın. Michael Lehman, The European Database Directive and Its Implementation into German Law, 

IIC 776, 776-93 (1998) (stating “bu Avrupa çapında “orijinallik standardının” özelliğinin Hollanda ve İngiltere gibi belirli ülkeler koruma gerekliliklerini 
arttırmak zorunda bırakılacağı, Almanya gibi diğerlerinin genellikle azaltması gerekeceği için AB’de telif hakkını uyumlaştırmaya hizmet ettiği” belirtilir); 
yeni orijinallik kriterlerinin Bilgisayar Programı Direktifi bağlamında değerlendirmesine bakınız. Report from the commission to the council, the European 
Parliament and the Economic and Social Committee on the Implementation and Effects of Directive 91/EEC (2000) 199 final (Apr. 10, 2000).
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Madde 7 (1)’ye göre, nevi şahsına münhasır koruma, sadece veri tabanı yaratıcısının nicel yada 
nitel olarak önemli bir yatırım yapmış olması durumunda uygulanır. Bu sınırlı uygulama nevi 
şahsına münhasır hakkın sadece örneğin brow sweati gibi yatırımı koruduğunu gösteriyor gibi 
gelebilir. İfade 39 ve 40 da bu düşünceyi ifade ediyor gibidir. Kavramsal görüş açısına göre, 
veri tabanında birleşik bir yatırımın korunduğunu söylemek daha doğru olabilir. Fakat, nevi 
şahsına münhasır koruma elde etmek için gerekli olan yatırım miktarını doğrulanması gerektiği 
zaman, Direktif çok az bilgi sunar. Aslında, bazı Avrupa ülkelerinde önceden var olan telif 
hakkı korumasına uyumlu olması için nispeten düşük bir yatırım eşiğinin yeterli olabileceği 
tahmin edilebilir gibi görünmektedir. Fakat, daha az yada daha çok soyut bir kanuni tanımın 
mümkün olmadığını varsayarak, şartları belirlemek mahkemelere bağlıdır. Yakın zamanda, AB 
üye devletlerinde bazı ulusal mahkemelerden önemli yatırımı neyin teşkil ettiği konusunu ele 
almaları istenmiştir. Bunu yaparken, mahkemeler Madde 7 (1)’de önemli yatırımın, veri tabanı 
içeriklerinin elde edilmesi, doğrulanması yada sunulması ile tüketilmesi gerektiğinin belirtildiği 
başka bir faktörle karşılaşmaktadır.184

Direktifin uyguladığı iki-aşamalı koruma sisteminin öneminin, çoğu veri tabanının orijinallik 
standardı ne kadar düşük olursa olsun telif hakkı koruması için uygun görülmeyeceğinden, 
yeni nevi şahsına münhasır haktan kaynaklandığı  açıktır. Fakat, hem telif hakkının hem de nevi 
şahsına münhasır hakkın aynı zamanda uygulanması da oldukça muhtemeldir. Bu durumda, 
her iki hak da bağımsız olarak işleyecek ve kullanılabilecektir. Eğer çifte korunan veri tabanının 
içerikleri telif hakkı sahibinin izni olmadan kopyalanır yada dağıtılırsa, telif hakkı sahibi, bu 
durumda telif hakkı ve nevi şahsına münhasır hakkın ihlali için kanuni takip başlatabilir.

On-line müzik dağıtımı 

Sırada on-line müzik dağıtımı var.185 Yasal bakış açısına göre müzik eserleri, 19.uncu yüzyılın 
sonunda modern fikri mülkiyet kanunun oluşturulmasından ve bunun ulusal ve uluslararası 
olarak kabul edilmesinden bu yana (1883 ve 1886 Büyük Anlaşmalar (Great Conventions)) telif 
hakkı kanunu ile korunmaktadır. Telif hakkı kanunu, basılı yada ses kaydı, konser olarak müzik 
eserlerinin hak sahiplerine çoğaltma dağıtım ve kamuya iletme ile ilgili olarak ayrıcalıklar tanır. 
Benzer ayrıcalıklar bugün müzik eserlerini icra edenlere de tanınmaktadır (Roma anlaşması 
1961). Fakat bu gibi ayrıcalıkların bütünüyle toplumun çıkarları göz önüne alınarak kanun 
tarafından belirlenen istisnaları ve kısıtlamalar dikkate alarak uygulanması gerekmektedir. 
Açıkça, belirtilen ayrıcalıklar, sheet music, plaklar ve radyo yayını için off-line dünyaya dair 
tarihi perspektifte geliştirilmiştir. Bu bağlamdaki gelişmeler mevcut analog teknolojilerin 
modernleştirilmesi ve adaptasyonu (uzun çalar ses kayıtları, televizyon gibi) ile ilgili olduğu 
sürece, bu yeni gelişmeler ile başa çıkmak için belirlenmiş biraz “genişletilmiş” yasal çerçeve 
yeterli olmuştur.

Fakat, bilgisayar teknolojisinin yayılma başlamasından sonra özellikle, İnternet’in on-line 
müzik dağıtımı için temel bir araç haline geldiği andan itibaren işler önemli ölçüde değişmiştir. 
184  . Mahkeme kararlarının açıklaması için dipnot 14’te atıfta bulunan Grosheide’ye bakınız.
185  . Geçen ayki durumların genel açıklaması için bakınız: 2001 F.W. Grosheide, The Missing Link: Repairing the Chain from Industry to Customer – the 

Online Use of Music and Text, Intellectual Property Rights, a global vision, Indian Law  Institute 2004, p. 259.
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Aslında, on-line müzik dağıtımı, tamamen İnternet ile elektronik araçlarla yürütülebilecek yeni 
işlemlerin bir tanesidir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu gibi dağıtım elektronik ticaretin gittikçe 
önemli bir parçası haline gelmiştir. Anlaşılacağı üzere on-line müzik dağıtımı yerleşik müzik 
sanayisi için  çok önemlidir. Fakat bu dağıtımda çıkarı olan bir tek plak şirketleri değildir.

Bu, aracı dağıtım hizmetleri sunan yeni dotcom’lar ve tüketiciler ve müzisyenler ve sanatçılar 
için eşit derecede geçerlidir. Fakat, dahil olanların çıkarları her açıdan örtüşmez. Sonuç olarak 
hem uluslararası hem de ulusal düzeydeki yasa koyucular ve mahkemeler bir tarafta hassas 
dijital ürünlerinin kanuni şekilde kullanılması için müzik telif hakkı sahiplerine yeterli yasal 
koruma sağlayarak diğer tarafta özellikle tüketicilerin, örneğin genel olarak toplumun bu 
ürünlere erişim için uygun kuralları olduğunu sağlayarak söz konusunu çıkarları dengelemeye 
davet edilmektedir. Son zamanlara kadar müzik sanayisinin, makul fiyatlarda özel on-line 
müzik dağıtımı ihtiyacına hizmet edemediği söylenebilir. İdeolojik olarak ilham alınan büyük 
üreticilerin tekelci yaklaşımı ile karşılaşan İnternet müzik dağıtımı görüşü ile birlikte bu faktör, 
alternatif dotcom müzik dağıtımcılarının ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır.

MP3 olarak bilinen yeni teknolojinin tanıtılması ile birlikte bu gelişme ve bunun plak 
sanayinin geleneksel olarak müzik dağıtımını kontrol ettiği temelleri sarsan on-line müzik eseri 
dağıtımını değiştirdiği açıktır. MP3 teknolojisi ve ilgili teknolojiler, bestecilerin ve icracıların 
eserlerini piyasaya çıkarma, plak şirketlerinin bunları satma ve  halkın bunları tüketme şeklini 
değiştirmektedir. Yasal açıdan, MP3 teknolojisi müzik eserlerinin İnternet ortamında dağıtımı 
ve tüketilmesi ile ilgili olarak geleneksel yasal çerçeve uygulaması ile bağlantılı olarak ciddi 
bir uyuşmazlığa neden olmuştur. Bir tarafta, yerleşik sanayi pek çok MP3 dağıtım sitesinin, 
müziğin sınırsız kullanım için yüklenmesinin müziğin ve bu gibi kullanım için telif hakkı ücreti 
ödemeyen tüketiciler tarafından yüklenmesinin ve aracılar tarafından dağıtılmasının yasal 
olmadığını tartışmaktadır. MP3 teknolojisine izin verme müzik korsanlığını destekleyerek 
plak sanayisindekilerin karlarını düşüreceğinden plak sanayisini yok edecektir. Diğer tarafta,  
bağımsız müzisyenler bulunmakta ve diğerleri dotcom şirketleri işletmekte ve özellikle bireysel 
tüketiciler İnternet’i müzik sunma ve paylaşma imkanı olarak görmektedir. Bu, daha demokratik 
dijital müzik dağıtımı sistemi teşvik etmekte ve tekelci ve fiyatları yönlendiren sanayi olarak 
düşünülen direk olarak aksini savunmaktadır. Özellikle bu taraf,  büyük plak şirketlerinin sırt 
kataloglarını için dotcom on-line elektronik müzik dağıtımcılarına lisans vermelerini tartışmayı 
kabul etme isteksizliklerine itiraz eder ve reddeder. 

Ayrıca günümüzün tüketicileri, içeriğe on-line erişimden elde edecekleri faydalara dair yüksek 
beklentilere sahiptir. İşler, yerleşik ve yeni kurulan yayın kuruluşlarının İnternet üzerinden 
yayın (işitsel) denilen yeni bir yayın şekli için MP3’ü kullanmaya başlamasından itibaren daha 
karmaşık hale gelmiştir. 

Ulusal ve uluslararası yasa koyucuları telif hakkı sahipleri ve ilgili hak sahipleri adına önlem 
almaya teşvik eden belirtilen durumlar daha kapsamlı çoğaltma hakkı ve kamu hakkına belirli 
bir iletişim gibi mevcut koruyucu hukuki araçların güçlendirilmesine neden olmuştur. Fakat, 
sadece münhasır hakları güçlendirmenin hak sahiplerinin perspektifinden durumu disipline 
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sokmak için yeterli olmadığı görülmüştür. Bunun nedeni, İnternet ortamında içeriğin direkt 
olarak hak sahiplerinden son kullanıcılara nadiren dağıtılmasıdır. Genellikle, barındırma 
sağlayıcıları aracı olarak görev görür. Bu, genellikle of on-line aracı yükümlülüğü olarak bilinen, 
bu aracıların yasal konumu konusunu gündeme getirmektedir. Sorun, elektronik ticaretin 
merkezinde bulunduğundan, ABD DMCA ve AB E-ticaret Direktifi gibi bu amaç için yeni 
kanuni belgelerin oluşturulması bağlamında ele alınmaktadır. Mevcut ulusal içtihat hukukuna 
göre, ABD ve AB yasa koyucuları, erişim ve ağ sağlayıcılarını telif hakkına ve telifli veya yasal 
olarak korunan materyallerin (sadece iletim ilkesi) hak sahiplerine verilen zarardan kaynaklanan 
sorumluluktan muaf tutmayı seçmiştir. Fakat sorumluluk, hizmet sağlayıcısının hizmeti ile 
aktarılan bilgi ihlalini bilmesi yada makul ölçüde bilmesi gerektiği (örneğin hak sahibinden 
ihtar aldıktan sonra) durumlar geçerli olabilir. Bunu yaparken, hak sahiplerinin korunmasından 
e-ticaretin ve iletişim özgürlüğünün teşvikine öncelik verilmiştir.186

Arama Motorları, Web Sayfaları Ve Köprüler:

Atılan ilk adım, ip düzenleri ile yazılımı ve çipleri korumak olmuştur. Şaşırtıcı olmayarak, 
bunların rüzgarında, arama motorları, web sayfaları, köprüler (ve metatagler) gibi diğer 
teknolojik olarak belirlenen cihazlar aynı düzenler kapsamında koruma için sunulmuştur. Bu 
konudaki gelişmelerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde açık olmamalarına ve ulusal 
hukuki belge yönünden eksik olmasına rağmen, ortaya çıkan eğilimlerle ilgili geçici gözlemler 
yapılabilir. 

Web sayfaları ile ilgili olarak bunların telif hakkı alınabilirliği özellikle orijinallik kriterleri gibi 
mevcut telif hakları kanununun gerekliliklerine olan uygunluğuna bağlı olduğu söylenebilir. 
Genel olarak söz konusu olan metin, görüntü ve müzik kombinasyonu ve bileşenleri uygulanan 
telif hakkı kurallarına uymalıdır.187

Arama motorları, köprüler (ve metatagların) için telif hakkı alınabilmesi sorusu, yazılımın 
verilen ulusal yetki alanı içinde telif hakkı ile korunması için geçerli olan gerekliliklere göre 
cevaplandırılmalıdır. Fakat, bu konuyla ilgili yayımlanmış içtihat hukuku temel olarak birisinin 
köprüsünü diğer kişinin telif hakkı ile korunan bilgisine erişmek için kullanması ile ilgilidir. İyi 
bilinen bir örnek Shetland Times ve Shetland News arasındaki bir İskoç davasıdır.188 Bu davada, bir 
haber servisi (Shetland News) bir yayım tarafından (Shetland Times) makalelerinde uygulanan 
başlıkları ve alt yazıları müşterilerine bu yayımdaki ilgili makalelere götürmek için kullanmıştır. 
Bu gizli linkleşme denilen durumun sonucu olarak, haber servisinin ve Shetland Times’ın bir 
şekilde ortak olduğu izlenimi uyanmıştır. Bu koşullar altında, Shetland News’den köprüleri 
kapatması istenmiştir. Kararın, telif hakkı ihlaline değil, haksız fiilden doğan sorumluluk şekline 
dayandığı söylenebilir. Shetland News, Shetland Times’ın telif hakkı sahibi olduğu materyali 
çoğaltmamış yada iletmemiştir.

Aynısı, arama motorları ve metatagler için aşağı yukarı doğru görünmektedir. 
186  . Bu gelişme hakkında genel açıklama için bakınız Kamiel Koelman, On-line Intermediary Liability, in Hugenholtz, Copyright and Electronic Commerce, 

referred to in footnote 8 pp. 7-57, coming to terms with EC Directive 2000/31 on electronic commerce.
187  . Marjut Salokannel, Ownership of Rights in Audiovisual Productions – A Comparative Study (Kluwer Law International, The Hague, London, Boston).
188  . İskoçya Hususi Hukuk Yüksek Mahkemesi (Lord Hamilton’ın fikri) 24 Ekim 1999, S.C.L.R. 160.
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Multimedya Eserleri:

Multimedya eserleri için yeni münhasır hak düzeninin oluşturulmasının gerekli olup olmadığı 
ile ilgili son bir gözlem yapılmalıdır. 

Bu da farklı ve bazen çelişkili yaklaşımların ve fikirlerin olduğu çok belirsiz bir alandır.189 
Burada, bir multimedya eserinin yapımına birçok kişinin katkıda bulunduğu gerçeğini göz önüne 
aldığımızda hala eserin yaratıcısından bahsedebilir miyiz? Eserin (konsept) orijinallik kavramı 
için küçük birimlere ayrılması ne demek? Gibi pek çok sorunun cevaplanması gerekmektedir. 
Multimedya eserleri için uygulanabilir yasal rejimin birisi metin, diğeri görüntüler, bir diğer 
müzik gibi kesişen alt-rejim sisteminden mi oluşacağı yoksa özel olarak mı yapılacağı sorusu da 
ortaya çıkar.

Arama motorları, web sayfaları ve köprüler 

Genel olarak Hollanda hukuku çoğu Avrupa ülkesinin uluslararası normları ve ulusal 
kanunları ile uyum içindedir. Yani prensipte, web sayfaları telif hakkı koruması gerekliliklerin 
karşılanması durumunda yazarlık eserleri olarak telif hakkı alınabilir. Aynısı arama motorları, 
köprüler (ve metatagler) için de geçerlidir: bunları yürüten ve kuran bilgisayar yazılımı 
gerekliliklerin karşılanması durumunda telif hakkı korunabilir. Ayrıca, Hollanda’daki içtihat 
hukukunda çerçeveleme ve gizli linkten de bahsedilir.190 Burada Kranten.com-davası ilgi çeker. 
Bu davada, Rotterdam Bölge Mahkemesi’nin başkanı, herhangi durumda fikri mülkiyet hakkını 
ihlal etmeden yada haksız fiilde bulunmadan diğer bir kişinin performansından ticari fayda 
sağlamanın kanuna aykırı olmadığı kararına varmıştır. Bu, daha önceden bahsedilen Shetland 
davasına daha çok benzeyen söz konusu davada olduğu gibi, köprünün yönlendirildiği bilginin 
hak sahibi olduğu teknik araçları kullanarak köprü verilmesini engelleyebilir. 

Multimedya Eserleri:

Multimedya eserleri ile ilgili olarak Hollanda Telif hakkı Kurulu’nun 1998 yılındaki 
raporunda yer verilen bir gözleme başvurmak yeterlidir. Telif hakkı komisyonu CD ROM, CD-I, 
dijital çok yönlü diski, ve kaydedilebilir cd ve Internet, intranet sistemleri, uydu yayını, ısmarlama 
video, intertaktif teleteks gibi elektronik dağıtım tekniklerini yeni medya dijital veri taşıyıcısı olarak 
görür (….)

Multimedya üreticisinin durumu ile ilgili olarak şu geçerlidir: farklı eserlerden ve/veya 
performanslardan oluşan CD-ROM’a kaydedilen bir eser için, mevcut kurallar kapsamında farklı 
temellerde koruma için müracaat etmek mümkündür: normal telif hakkı (söz konusu eserin yapımcının 
şahsi işareti ile kendi orijinal karakteri olması durumunda), toplayıcının telif hakkı (madde 5 Aw), 
film telif hakkı ( madde 45a ff, DCA, 4 ve 7a NRA ile birlikte), ilgili film yapımcısının hakkı (madde 
7 a NRA), veri tabanları için telif hakkı (AT direktifi kapsamında).191 

Bu yaklaşım bu bağlamda yasal doktrindeki genel görüşü yansıtmaktadır. 
189  . Bkz. Marjut Salo Kannel, dipnot 19’da atıfta bulunulmuştur.
190  . Bkz. Özellikle M. de Cock Buning, M. Vermeer, Hyperlinks en Metatags: Meeliften in Cyberspace, Computerrecht 1999/4, pp. 166-173.
191  . Copyright Commission, Report 1998, dipnot 13 pp.1, 55’de atıfta bulunulmuştur. Bkz. ayrıca Dirk Visser, Naar een multimedia bestendig auteursrecht, 

ITer (Samson Alphen a/d Rijn 1998), pp. 3-81.
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1.3. Özel sorunlar 

On-line yayımcılık hem upstream yönelik lisans verme (örneğin yazarlar ve kullanıcılar 
arasındaki ilişki) hem de downstream lisans verme (örneğin yazar ve/veya kullanıcılar arasındaki 
ilişki) ve son kullanıcılar (tüketiciler)) bağlamında önemli bir endişe unsurudur. Ulusal ve 
uluslararası olarak upstream lisans verme ile ilgili olarak, yazarların çıkarlarını desteklemek 
için araç olarak model sözleşmelerine ve toplu pazarlıklara önem verildiği söylenebilir.192 
Downstream lisans verme ile ilgili olarak, telif hakkıyla korunan bilgilerin kullanıcılarını kontrol 
etmek için özellikle multimedya sanayisi başarılı şekilde harekete  geçmiştir.193 En çarpıcı 
örnek, AB UCITA’dır (çok az ABD eyaletinin ulusal yargı alanında bu model kanunu kabul 
etmesine rağmen).194 Bu hususta, geniş çapta tartışılan bir sorun, telif hakkı imtiyazları ile ilgili 
kanuni beklentilerin ve kısıtlamaların ne kadar daraltılabileceği ile ilgilidir. Doktrin bu noktada 
bölünüyor gibi görünmektedir.195

On-line yayımcılık, serbest gazetecilerin durumunu da etkilemiştir. Mevcut bilgisayar 
teknolojisi, hem arşiv amaçları yada mevcut kağıt formatına ek olarak bilgilendirici hizmetler 
sunmak için eski ve yeni eserleri sayısallaştırmayı mümkün hale getirmiştir. Bu eserlerden 
yararlanmak için belirtilen yollar yazıldıkları zamanda öngörülemeyeceği için, gazetecilerin ek 
bedeli hakkı olup olmadığı sorusu cevaplandırılmak zorundaydı. Bu soruya en önemli cevabın, 
Tassini davasında ABD Temyiz Mahkemesi tarafından verildiği anlaşılmaktadır: gazeteciler 
aslında ek ücret talep edebilir.196

Bu yazının bağlamında, özellikle elektronik ortamda faaliyet gösteren, Elektronik Telif 
Hakkı Yönetim Sistemleri (ECMS) denilen telif hakkı yönetim sistemleri bu konuyla ilgilidir. 
Yakın zamanda, bu gibi çeşitli sistemler ve çok sayıda standart önerilmiş ve geliştirilmiştir.197 
Anlaşılacağı üzere, bir ECMS’de CMI ile tanımlanması gereken farklı bilgi türleri (metin, 
görüntü, müzik gibi) için farklı yasal yaklaşımlar gerekmektedir. Bu, bilginin, değişen durum 
kapasitesi (kamu malı olan bilgide korunan telif hakkından) gibi özellikleri  yada granülasyon 
sorusu için (bilgi, içeriğin geçerli hale gelmesi için e-ticaret için hangi doğruluk derecesine kadar 
tanımlanmalıdır?) aynı derecede geçerlidir. Bunlarla bağlantılı olarak CMI ve CMS telif hakkı ve 
ilgili haklar için kanuni istisnaları göz önünde bulunduranlar için sadece piyasa başarısızlıklarının 
düzeltilmesi, bunlardan çekilmek için yeterli teknik çareler olarak görülmektedir.

CMI’nın belirli unsurlarının kaldırmaya yada değiştirmeye karşı mevcut iç hukuk tarafından 
korunabilmesine rağmen, farklı ulusal hukuk kapsamında benzer durumlarda uygulanan farklı  
ulusal çözümler tatmin edici olmamıştır.

2. Yazarların korunması 

192  . Bkz. Örn. ALAI Nordic Study Days 2000 (Stockholm Sweden 2000).
193  . Pamela Samuelson, Kurt Opsall, The Tensions between Intellectual Property & Contracts in the Information Age: An American Perspective, in Molengra-

fica 1998 karşılatırın, dip not 19,  pp. 163-198’de atıfta bulunulmuştur.
194  . Guibault, dip not 13’te atıfta bulunulmuştur.
195  . Dip not 10’daki referanslara bakınız.
196  . 25 June 2001 New York Times and co. v. Tassini and co. AMI 2001/6, pp. 143-148.
197  . Ibidem.
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2.1. Gerçek yazar kavramı198

Modern telif hakları kanunu, 19.uncu yüzyılın icadıdır. 

Asıl, Bern Anlaşması yapıldığı zaman 1886’dan sonra şekillenmiştir. O dönemlerde, telif 
hakları kanunu, tüm Avrupa’da kamu tartışmasının bir parçası idi ve siyasi gündemdeydi. Telif 
hakları kanunu, uzun zaman olduğu gibi artık sınırlı bir kavram değildi, sadece belirli menfaat 
gruplarına ait değildi. Matbaa kültürünün patlaması, bunu büyük siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik güçlerin faaliyet gösterdiği bir ortama itmişti. Ve başlangıçtan itibaren kamunun telif 
hakları kanunun, telif hakları sahiplerinin ve telif hakkı kullanıcılarının çıkarlarını dengelemesi ile 
ilgilendiği düşünürken, milletlerarası gelenekte kullanıcılar, her zaman ikincisi ile ilgilenmiştir.

 O günlerden beri, 20.inci yüzyılın en büyük kısmı boyunca işler çok değişmemiştir. Aynı 
sorunlar hala kamu tartışmalarını ateşlemiş ve daha açık şekilde de olsa siyasi gündeme egemen 
olmuştur. Kaynağı temel olarak bazı gözlemcilere göre 1950’lere kadar yapımcılar ve kullanıcılar 
arasındaki ilişki için rol modeli olarak hizmet gören yazar, yayımcı ve okuyucu arasındaki eş 
kenarlı altın üçgeninin31 çökmesine neden olan toplumsal ve teknolojik gelişmelerde olan bir 
artikülasyon. 

İlk defa altın üçgenin yazarları ve yayımcıları birbirine bağlayan kenarı baskı ile karşılaşmıştır. 
Aslında, ikisi arasında her zaman bir gerginlik vardı, yazarların ve yayımcıların gerçek bir 
ortaklık kurma hikayesi asla tamamen gerçekleşmemiştir. Aslında, eski zamanlarda bu ikisi 
arasında özel bir bağ varsa, bunun temel nedeni yazarların kendi kendilerinin yayımcıları olma 
becerilerinden ve olanaklarından yoksun olmasıydı.  

Yani, yazarların hakları ve yayımcıların rolü ile ilgili sorunlar her zaman bu iki grup arasındaki 
zaman içinde var olan ilişki bağlamında ele alınmalıdır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken 
ilk şey, yazarların ve yayımcıların sömürülmesi ile ilgili olarak zamana, riske ve üne karşı 
farklı yaklaşımlarda bulunulmuş olması ve bunun hala geçerli olmasıdır. Towse’ın modern 
zamanlar için söylediği ve eşit ölçüde geçerli olduğu gibi önceleri, yazarların daha kısa zaman 
ufkunun olması, yayımcılara göre riskten daha çok kaçınmaları ve ünle ilgili başka endişelerinin 
olması muhtemel görünmektedir.199 Ayrıca, yazarlar ve yayımcılar farklı dürtüler tarafından 
yönlendirilir. 

Yazarlar için önemli olan baskıda görünme, kaliteli eser üretme ve belirli bir kitleye ulaşmaktır. 
Onlara göre, yayımcılarda şu dürtülerin biri yada birkaçı olacaktır: belirli sosyal, kültürel ve 
siyasi ihtiyaçları karşılamak ve aynı zamanda mali gelirlerini ve ekonomik verimliliklerini en 
iyi hale getirmek. Ayrıca, organizasyonel hedefler bakımından, bilgi ürünleri pazarına tedarik 
etme ile ilgilenen yayımcılar, daha büyük olma, iyi bir imaj kazanma ve diğer yayımcılar ile 
rekabet etme eğilimi göstermektedir.

Yazarları, bu ekonomik ters akış şaşırtmaktadır. Sadece kendileri lehine hareket eden bireyler 
olarak düşünülen yazarlar, yayımcılarla olan ilişkilerinde her zaman daha zayıf taraflar olmuştur ve 

198 . Bu paragraf, dip not 10’da belirtilen EIPR maddesine uyuşmaktadır.
199  . R.M. Towse, Copyright and Economic Incentives. An Application to Performers’ Rights in the Music Industry, Kyklos, 52:3, p. 369-390.
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yayımcıların elde ettiği kardaki payları ile ilgili endişe duymuşlardır. Aslında, yazarlara yayımcıları 
ile olan ilişkilerinde daha güçlü destek verme aslında Bern Anlaşması’nın oluşturulması için 
teşvik edici bir güçtü. Ve Bern Anlaşması’nın bu bakımdan yazarların durumunu önemli ölçüde 
güçlendirmesine rağmen, doğrudan satışa yada sabit bir telif hakkına karşı telif hakkının genel 
toplam devir uygulamasının sonuçlandırılması yarım yüzyıldan fazla sürmüştür ki bu durum 
yazarları, eserleri büyük bir başarı elde ettiği zaman ödüllendirmemiştir. 

Bu durum, yazarların eserlerinin kullanımı için daha iyi şart ve koşulları görüşürken ortak 
çıkarlarını temsil ederek topluluk halinde birbirlerine sarılmanın bir sonucu olarak 20.inci 
yüzyılın son dönemine doğru değişmiştir. Yazarların yayımcıları ile bağlantılı çıkarlarının 
artikülasyonu altın üçgenin bu tarafının çöküşünü gösterir. Bu, üniversitelerin kendi 
materyallerini yayımlaması ve yazarların kendi yayımcıları olarak hareket etmesi gibi yeni 
toplumsal ve teknolojik gelimeler ile bağlantılıdır.

Açıkçası, yukarıdaki paragraftan anlaşılacağı gibi, telif hakları kanununun geniş kapsamda 
uygulanması yazarlar ve yayımcılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine odaklanır. Fakat 
telif hakları kanununun ek bir işlevi daha vardır: bir eserin sunulduğu kullanımları, akışını ve 
dağıtımını düzenlemek. Diğer bir deyişle: bir tarafta yazar ve yayımcıları arasındaki ilişki ile 
ilgilenir, diğer tarafta genel olarak toplumu ve halkı oluşturan bireyler ve kurumlar arasındaki 
ilişki ile ilgilenir. Resmin bu kadar dışında bırakılan, artık ilgilenilecek durum, altın üçgenin bu 
kenarıdır. Bu hususta kullanıcı kavramının esas olarak bireysel kullanıcılara ve kütüphaneler, 
üniversiteler ve genel menfaatte görev yapan diğer kuruluşları belirtmektedir. Açıkçası telif 
hakkının münhasır ve mutlak hak olarak uygulanması kullanım şekli ne olursa olsun ya yazarın 
yada yayımcının yada her ikisinin önceden izninin gerekli olduğu sosyal olarak uygulanamaz bir 
duruma neden olacaktır. Sosyal açıdan pratik bir durum sunmak için uluslararası ve ulusal telif 
hakları kanunu, sınırlandırmalar, istisnalar veya doğru kullanım denilen yorumlardan yararlanır. 

Medeni kanun telif hakkı geleneğinin ve örf ve adet hukuku telif hakkı geleneğinin, açık 
normda bir birisi için oluşturulan doğru kullanım ilkesi bilinmediği sürece bu hususta 
farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. Fakat, diğer tarafta her iki gelenekte de örf ve adet 
hukuku geleneğinde genellikle ilk satış doktrini denilen, tükenme ilkesi ortaktır. Bu durumu 
göz önünde bulundurduğumuzda ve dogmatikleri ve iki geleneğin karmaşık özelliklerini bir 
kenara bıraktığımızda, doğru kullanım kavramını geniş ve genel anlamda kullanma uygun 
görünmektedir. Doğru kullanımın bu hususta serbest bilgi akışını kapsadığı ve bu serbest 
erişimin bedelsiz erişim anlamına gelmediği doğal karşılanmaktadır. 

İlk 65 yıl yada Bern Anlaşması’ndan bu yana bu anlamda ele alınan doğru kullanım ilkesinin 
kullanıcılara hizmet etmek için oldukça iyi görev yaptığı söylenebilir. Açıkçası, doğru kullanım 
ilkesinin belirli kullanım şekillerini muaf tuttuğu, telif hakkı alınabilir materyalin normal 
kullanımı tehlikeye atılmamıştır. eserlerin çoğaltılması ve dağıtımı için mevcut teknolojinin 
kullanıcılara bilgi ürünleri piyasasına zarar verecek araçları sunmamasından  beri sonuncu 
durum değildir.
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Örneğin ikinci el kitap ticareti ve şahsi kullanım istisnası genel olarak normal kitap ve 
fono plak ticareti için tehlike oluşturmamıştır. Ayrıca, yazarların ve yayımcıların nispeten 
sağlam konumlarının telif hakları kanununun genel toplumsal kabulünden kaynaklandığı da 
söylenebilir. 

Kullanıcılar, milletlerarası telif hakları kanunu geleneğinde altın üçgenin sadece sınırlandırmalar 
ve istisnalar ile ele alınan kısmıyla ilgilenmiştir. 

Fakat işler, İkinci Dünya Savaşından sonra önemli ve büyük ölçüde değişmiştir. 1950’lerden 
ileri doğru, yeni kullanıcı dostu çoğaltma ve dağıtım teknolojileri ile (fotokopi, bant kaydı, faks) 
birlikte tüketicilik toplumda zemin hazırlamıştır. 

Bu, sadece telif hakkı alınabilir materyalin esas kullanımı ile ilgili değildi, aynı zamanda 
doğru kullanım ilkesi kapsamındaki kullanımları da etkilemiştir. Birdenbire, özel kullanıcılar 
kendilerini esasen basılı ve görsel işitsel alanda gerçek bir tehdit olarak ortaya koymuştur. İlginç 
şekilde, yazarların ve yayımcıların tepkisi ayrılmıştır. Yayımcılar, sonraki paragrafta ele alınacağı 
gibi girişimci olma yolundayken, menfaatlerinin daha fazla ve daha iyi korunmasını isterken, 
yazarların tepkileri daha incelikliydi. Örneğin akademik yazarlar, eserlerinin her ne kadar 
düzensiz de olsa çok kullanılmasını kınamak yerine memnuniyetle karşılamışlardır.  

Bu özel andan çok kısa bir sure sonra yazarların ve yayımcıların farklı menfaatleri desteklediği 
açık hale gelmiştir. Telif hakkı alınabilir materyalin çoğaltılması ile ilgili durumun kullanıcıların 
ihlalinden kaynaklanan iddia edilen kayıpları ispatlamada başarılı olmamasına rağmen, uluslar 
arası ve ulusal yasa koyucuların sergiledikleri katı tutumla ilgilendikleri açıktır. Ayrıca, tutumları 
Avrupa Komisyonu ve WIPO gibi devlet ve sivil kuruluşlardan destek görmüştür. Sonuç olarak, 
kullanıcının yükselişi olarak adlandırılabilecek gelişmeye özellikle 1970’lerden ileriye doğru telif 
hakları kanunun daha fazla ve daha iyi uygulanması için artan bir baskı eşlik etmektedir. Telif 
hakkı sahiplerine ve ortaklara göre, bu örneğin sakınılan telif hakkı kısıtlamalarının ve istisnaların 
uygulanabilirliğini ve kapsamını daraltmak gibi düzenlemeler yaparak yapılmamalıdır. 

Yani, en sonunda kullanıcı, telif hakları kanunun etki alanında ön plana geçerse, altın üçgenin  
yayımcı/kullanıcı kenarının açık şekilde çöktüğünün görüldüğü kendi tarafını seçmek içindir. 
Şaşırtıcı olmayan şekilde, son yüzyılın sonundan başlayarak, çok sayıda tüketici ve kullanıcı 
kuruluşları hem Avrupa’daki hem de ABD’deki tartışmada yer almaya başlamıştır.200

1.2 Girişimci telif hakkı 

Perspektifi, şu ana kadar söylendiği gibi esas önemin bir unsuru resmin dışında bırakıldığı 
için tekrar yayımcıya çevirme zamanıdır.201 Bu unsur, girişimci telif hakları kanununun 
ortaya çıkmasıdır. Yayımcılar kesinlikle telif hakkına tabi materyalin kullanıcıları olduğu 
sürece girişimci olmuştur. Fakat geleneksel olarak bunu yaparken, ilk olarak yazarları temsil 

200 . Bkz. See www.consumersfederation.org.
201  . Karş. L. Ray Patterson/Stanley W. Lindberg, The Nature of Copyright – A Law of User’s Rights (University of Georgia Press Athens/London 1991), p. 

232-241. See with regard to the danger of overstretching the Protective regime for entrepreneurs too much, underestima ting the interests of competitors who 
improve products by synthesizing new information by improving on the known, Micheal D. Pendleton, The danger of Protecting Too Much: A Comparative 
Analysis of Aspects of Itellectual Property in Hong Kong, Britain and the United States, EIPR 2000, p. 69-78.
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etmekteydiler. Kendi çıkarlarını desteklemeleri durumunda, bu yazarların eserlerinde hakların 
sömürülmesine dayanmaktadır. Pek çok örnekte durum böyleydi ve yazarların yayımcılara karşı 
serbest bırakılmasından sonra bile hala böyledir. Fakat, girişimci telif hakları kanunu buradaki 
anlamda, farklı bir durumu belirtmektedir. Son yirmi beş yıldan beri, yeni bir telif hakkı 
kullanım türünü ortaya çıkaran bir gelişme meydana gelmiştir. Temel olarak bu tür kullanıma 
yazarlar olmadan telif hakkı denebilir. Bunlarla birlikte telif hakları kanununun etki alanının 
genişlemesi ile ilgili AB direktiflerinde yapılmış olduğu gibi elektronik kullanım ile ilgili özel 
kullanım istisnasını kısıtlama gibi koruma kapsamının ayarlanması ile birlikte bilgisayar yazılımı 
ve bilgisayarlı veri tabanları gibi temel konular kapsanmaya başlamıştır. 

Bu paragrafta yeni girişimci telif hakkı türü ele alınmıştır. İki ana özelliği vardır. Birinci özellik 
yayımcıların geleneksel amaçlar için geleneksel telif haklarını kullandığı yeni yöntemle ilgilidir. 
Bill Gate’in şirketi Corbis, bu yeni kullanma modeline iyi bir örnektir. Corbis, büyük bir telif 
hakkı ile korunan ve farklı geleneksel amaçlar için her türde müşteriye lisansı verilen kamu malı 
grafik materyali katalogundan oluşmaktadır. Burada yeni olan şey, iletmenin tamamen kendi 
lehine hareket etmesidir, vefat etmiş yada hayatta olan yazarları temsil etmez. İkinci özellik 
geleneksel telif hakları kanunundan uzaklaşmaktadır. Ana faaliyet alanları olarak telif hakkı ile 
ilgisi olmayan şirketlere göre, telif hakları kanununu diğer girişimcilerle olan rekabetlerinde 
pazarlama aracı olarak ticari marka ve patent kanunu ile birlikte ve aynı anda kullanımı ile 
ilgilidir. 

Özellikle bilgi ürünlerinin kitle-pazar kullanımı ile ilgili olan ilk girişimci telif hakları 
kanunun şeklinin söz konusu yayımcı/tüketici ilişkisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu 
anlaşılabilir. Fakat, yıllar boyunca analog dünyada, eserlerin kullanıcıları kullanma sürecinin bir 
parçası olarak görülmemiştir (örneğin bir kitap alıcısı, telif hakkı kanununa saygı duymaktan 
ve ücretini ödemekten baka herhangi özel yükümlülük taşımaz) sıkıca paketleme lisansları ve 
linke tıklama lisansları dijital bilgi ürünlerinin kullanımını kontrol ettiğinden beri durum artık 
böyle değildir. Telif hakları kanununa ek olarak özel sözleşmeden doğan bağlar ile bağlanan 
kullanıcılar da kullanma sürecine dahil edilmiştir. Bunun sonuçları şu örnek ile açıklanabilir. 
Kütüphane metninin yada müzik bestesinin fiziksel cisimleştirmesinin sabit veya pazarlık 
sonucu saptanan fiyata karşı değişimi, kitap yada fono plak alıcısına bunları istediği gibi 
kullanma yetkisini vermektedir. Aksine, sayısallaştırılmış bilgi ile ilgili işlemler telif hakkı sahibi 
ve kullanıcı arasında direk bir satışı kapsamayabilir. Tam tersi, bunlar fiziki taşıyıcı (örneğin 
maddi bir şey) ile fiili teslimi ile yada Internet aracılığıyla sanal teslim ile mülkiyet hakkı 
devrinin eşlik ettiği telif hakkı ile korunan içerik ile ilgili (örneğin maddi olmayan duran varlık) 
görüşülmemiş kitle-pazar lisansını kapsayabilir. (Alkışlar)

Prof.   FREDERIK WILLEM GROSHEIDE (Utrecht University)- Thank you.

COPYRIGHT ISSUES AND THE INFORMATION SOCIETY202

1  Access to works çevrimiçi
202  . An extended version of this paper, focussed on Dutch law, was offered at the Sixteenth International Congress of Comparative Law (Brisbane 2002) and 

published in Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (Intersentia Antwerpen 2002), p. 211.
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1.1 The right to information 

It may here be taken for granted that since the second half of the 20th century the Information 
Society may now be considered as running parallel to the 19th century Industrial Society. One 
of the striking effects of this development particularly made possible by the spread of digital 
technology is the commodification of information, i.e. today information, together with physical 
goods is the raw material of socio-economic and cultural life in the industrialised world. As a 
consequence, if the question of access to property and ownership of physical goods was a major 
issue in the 19th century, this became equally true for the question of access to property and the 
ownership of information in the 20th century.203 Besides, since the rapid and broad extension of 
transborder socio-economic and cultural exchange is another characteristic of daily life in the 
late 20th century industrialised societies, the effects of the said commodification are at the same 
time experienced on a worldwide basis.204 Understandably, the indicated development has 
influenced and still influences the national and international legal environment with regard to 
access to information. For the Netherlands, belonging to the Western part of the industrialised 
world, this means that its legal environ ment has gradually become less determined by domestic 
and more by European developments. European developments on two levels: that of the 
Council of Europe, i.e. the European Convention on Human Rights (ECHR), and that of the 
European Union, i.e. the Treaty of Rome/(EC Treaty). In light of the Treaty of Rome, adaptation 
of national Dutch law to EU legislative actions in the domain of copyright law and related law 
should be mentioned. From the various directives that are in force in this respect in particular 
mention should be made of the recent Copyright Harmonisation Directive (CHD). Apart 
from this, the legal environment has to be constantly adapted to transnational developments 
such as those instigated by (non-) governmental bodies like UNO, WTO and the WIPO. 
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Treaty of New York (BUPO), TRIPS 
Agreement (TRIPS), and the WIPO Copyright Treaty (WCT) are examples of this state of 
affairs.205

Evidently, the commodification of information in today’s society has transformed it into 
a primary good which can be ranked alongside other primary goods such as rights, liberties, 
powers, opportunities, income and wealth.206 In the same way as individuals are assumed to want 
rights, liberties, and powers and so on, they can also be assumed to want information. In fact, 
taking the different definitional approaches to information for granted, it may be said that when 
taken together they have a cumulative impact suggesting that information is a primary good that 
is a foundation for the other kinds of primary goods mentioned.207 It may here be noted that the 
203  . An early account of this development can be found in E.W. Ploman, L. Clark Hamilton, Copyright-intellectual property in the information age (London 

1980).
204  . From the already abundant literature on this subject the following sources may be mentioned: Debora J. Halbert, Intellectual Property in the Information 

Age – The Politics of Expanding Ownership Rights (Quorum Books London 1999); Jeremy Rifkin, The Age of Access - How the Shift from Ownership to 
Access isTransforming Modern Life (Penguin Books London 2000).

205  . An interesting analysis of this state of affairs is offered by Anthony d’Amato, Doris Estelle Long, International Intellectual Property Law (Kluwer Law 
International 1997).

206  . According to J. Rawls, A Theory of Justice (London Oxford New York 1972), p. 72, primary goods can be natural or social. In the context of this paper the 
notion of primary goods refers to social primary goods.

207  . Compare Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (Dartmouth Aldershot 1996), p. 173-175. It is of course clear that there is no one compre-
hensive definition of information with a transdiciplinary validity. On the contrary, the multitude of approaches to information indicates that it has a number 
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commodification of information is only one aspect of – what Rifkin calls – the metamorphosis 
in the organization of human relations from the production and commercial exchange of 
propertied goods to access to commodi fied service relationships.208 As a consequence physical 
property is less relevant than in the past as it is no longer the sole reference point by which 
to measure economic activity. The advent of electronic commerce is a determining factor in 
this respect, transforming physical goods into services, while services themselves are now less 
perceived being comparable to sales and more as long-term relationships between servers 
and clients. How crucial information is in this respect is reflected by the fact that transactions 
with regard to information can be made using the computer network simultaneously for the 
formation of the contract and as a pipeline for the delivery thereof. Texts, music, software and 
images offer examples of information products that are traded in such a way.209 Particularly 
these products fit rather well within the terminology used by the EU with regard to electronic 
commerce: Information society services.210

The commodification of information and the fact that it has become a primary good has 
appeared to have a major effect on the access to information since it changed its status from 
mere factual into simultaneously legal. Today, from a legal point of view, information is 
perceived as a legal object in two different but related respects: information as (the object of) a 
human right on the one hand, and information as (the object of) a property right on the other. 
In a European context this means: information in the sense of Article 10 ECHR and related 
national constitutional law on the one hand, and information in the sense of Articles 33, 81 and 
82 EC Treaty and related national private law and competition law on the other. Obviously, the 
notions of access to and a right to information have a different meaning depending on the terms 
of reference. From the perspective of human rights, access to and a right to information refer to 
every individual’s ability to participate in the public debate in order to benefit from a society’s 
reservoir of information. At stake here is the passive side of the free flow of information principle. 
From the perspective of private law and competition law access to and a right to information 
refer to the possibility of fencing information in order to commercially exploit it using the legal 
technique of a property right. It is at this point that copyright law and related law such as the 
legal protection of databases – in the EU extensively regulated through various Directives - 
come into play. The catch-phrase coined, which is usually in this respect determines that 
guaranteeing the free flow of information does not necessarily mean that access to information 
should be free.

It follows that access to information, depending on the perspective taken, refers to either a 
consumer’s or a producer’s right to information. Paradoxically both rights are acknowledged 
and guaranteed by international and national legal instruments. It is up to international and 

of functions and roles to play, which differ according to the perspective from which information is approached..
208  . Rifkin, referred to in note 3, pp. 84-85.
209  . Compare F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, Articles on International Commercial Contracts and Intellectual Property – E Commerce Issue, Molengrafica 

1999/2000 (Vermande Lelystad 2000); P.B. Hugenholtz (ed.) Copyright and Electronic Commerce (Kluwer Law international The Hague London Boston 
2000).

210  . Comp. T.P. Heide, Acces Control and Innovation under the Emerging EU Electronic Commerce= Framework, in F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, 
referred to in footnote 8, pp. 189-235.
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national governmental bodies to strike a balance between the conflicting interests at stake. 
Things are even more complicated since governmental bodies have an interest of their own as 
prominent suppliers of public information.211

1.2 New informational works and the Internet

The inherent property of the new computer technology to provide information in a digital 
form has placed a strain on the functioning of copyright law and related law in two respects. First, 
in reaction to the need of the day, i.e. the need for exclusive right protection of the computer 
programs and chips industry, digitising per se became an issue of concern for the intellectual 
property community, Focusing primarily on copyright protection for computer programs 
and sui generis protection for chips, the outcome of that debate is well known and has been 
extensively documented; it does not have to be repeated here.212 It suffices here to recall that on 
a worldwide basis the courts first and national and international legislators second, overruled 
arguments holding that computer programs (and chips) would be better protected by the 
technology-related regime of patent law. That discussion has got momentum again since the 
US recently introduced patent law protection for business formats and the like. The question 
is also much debated nowadays in the EU.213 Secondly, the digitising of traditional works such 
as texts, images and music and making them available through new physical carriers such as 
CD ROMs or through transmission over the Internet raises various questions with regard to 
the appropriateness of applying the existing legal i.e. copyright regime to them. Concepts and 
principles such as the originality criterion, fair use or the exhaustion rule have to be reconsidered. 
They are the subject of a great deal of debate with regard to database protection and music 
distribution on-line.214 With reference to the actual importance of both database protection 
and music distribution on-line it seems appropriate to devote somewhat more attention to 
these issues here. 

Databases

As far as database protection is concerned the following may be stated: for decades, the 
question of what legal protection should be given to databases has figured prominently on the 
agenda of international and national governmental and non-governmental bodies.215 Since 
211  . F. Willem Grosheide, Copyright Law form a User’s Perspective: Access Rights for Users. EIPR Vol. 23 Issue 7 (2001), p. 321-325. 
 See, in addition to the already mentioned sources, the following studies:
 - dissertations
 F.W. Grosheide, Auteursrecht op maat (Kluwer Deventer 1986); AA Quadvlieg, Auteursrecht op techniek (Tjeenk Willink Zwolle 1987);  P.B. Hugenholz, 

Auteursrecht op informatie (Kluwer Deventer 1989); D.J.G. Visser, Auteursrecht op toegang (Vuga Den Haag 1997).
 - monographs
 F.W. Grosheide, Paradigims in Copyright Law, in Brad Sherman, Alain Ströwel, Of Authors and Origins (ClarendonPress Oxford 1994), pp. 204-233;  idem, 

Toegang tot informatie, in F.W. Grosheide, Communicatie- en Mediarecht (Ars Aequi Libri 2000), pp. 213-264; Egbert Dommering a.o., Informatierecht 
(Otto Cramwinckel Amsterdam 2000); P.B. Hugenholtz, The future of copyright in a digital environment (Kluwer Law International The Hague, London, 
Boston 1996)

212  . The debate is well described from a Dutch perspective in Quaedvlieg, referred to in footnote 12.

213 . See e.g. H.W.A.M. Hanneman, Over de octrooibaarheid van methoden voor de bedrijfsvoe ring, BIE 2000/2, pp. 40-45.
214  . Placed in an international context and with appropriate source references the relevant issues are discussed from a Dutch perspective in among others 

F.W. Grosheide, Mass-market Exploitation of Digital Information by the Use of Shrink-wrap and Clip-wrap Licenses, in F.W. Grosheide, K. Boele-Woelki, 
Molengrafica 1998 (Vermande Lelystad 1998), pp. 263-319, L. Guibault, Copyright Limitations and Contract (Kluwer Law International, The Hague, 
London,Boston 2002).

215  . See generally F.W. Grosheide, Database Protection – The European Way, Washington University Journal of Law and Policy, Vol. 8 (2001), p. 1-25, broadly 
discussing the EC Database Directive 96/9.
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databases are prone to full-scale misappropria ti on, a lack of adequate legal protection could 
have a range of damaging effects on everyday life. Databases are subject to misappropriation 
because the informati on contained therein is highly vulnerable. Information, by its very nature, 
is ubiquitous, inexhaustible, and indivisible. As a consequence, the second use of some particular 
new information does not diminish or exhaust it. Once disclosed to the public, information can 
generally be used, ignoring contractual or tortuous liability, without charge and without the 
database provider’s permission or any obligation to reimburse him for his investment. This holds 
equally true for the off-line as well as the on-line market. Paradoxically, providing protection to 
one database provider creates a legal barrier for other potentially competing database providers 
attempting to enter the market. This barrier is particularly effective in the case of sole source 
database producers. It becomes clear that the need for protection should be balanced against the 
need for competition. However, it is not only the particular interests of the database industry 
that are at stake. Equally involved is the public interest in the dissemination of culture and 
knowledge in today’s society requiring full access to all types of information. The above state 
of affairs demands a coherent and firm strategy by the governmental and non-governmental 
bodies in charge on both a national and international level. It is essential to realize that the legal 
protection of databases should not be dealt with in isolation, but should be seen as part of the 
legal protection of intellectual property rights in the Information Society in general.

Considering that databases have not always fitted within existing legal systems and leaving 
contract law aside, there have been three ways in which to offer legal protection: copyright law, 
unfair competition law, and sui generis law. In 1996, the EU finally adopted the EU Database 
Directive. The Directive created a two-tier protection scheme for electronic and non-electronic 
databases. Member states are required to protect databases by copyright as intellectual 
creations, or to provide a novel sui generis right in order to prevent the unauthorized extraction 
or reutilization of the contents of a database. The difference between the two is that copyright 
infringement implies copying the structure, while the sui generis right infringement implies 
copying the contents themselves, irrespective of their ‘copyrightability’. The notion of one’s 
own intellectual creation serves as a criterion for the determination of the object of protection 
under copyright law. No database is copyrightable if its structure does not reflect the author’s 
own intellectual creation of its author. It is said that this notion, which in its terminology differs 
from expressions like originality, personal stamp, and the like mainly used to indicate the 
threshold of the protection, has taken from the French Pachot case.2161 According to Article 7 
(1), the sui generis protection only applies if the producer of a database has made a qualitatively 
or quantitatively substantial investment. This limited application seems to illustrate that the 
sui generis right solely protects the investment, for example, sweat of the brow. Recitals 39 and 
40 also seem to express this view. From a conceptual point of view, it may be more accurate to 

216  . Cass.ass.plén. Mar. 7, 1986, JCP 86, II, 20631 Comp. Michael Lehman, The European Database Directive and Its Implementation into German Law, 
IIC 776, 776-93 (1998) (stating “[t]his specification of a Europe-wide ‘standard of originality’ also serves to harmonize copyright in the EU since certain 
countries will be obliged to raise their requirements for protection, such as Holland and the United Kingdom, white others will generally have to be lowered, 
such as in Germany”); see for an appraisal of the new originality criterion in the context of the Computer Program Directive. Report from the commission 
to the council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the Implementation and Effects of Directive 91/EEC (2000) 199 final 
(Apr. 10, 2000).
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say that the investment as incorporated in a database is protected. However, when it comes to 
substantiating the amount of investment required in order to obtain sui generis protection, the 
Directive offers little guidance. Indeed, it seems to be presumable that in order to keep in line 
with the previously existing thin copyright protection in some European countries, a relatively 
low investment threshold may suffice. But assuming that a more or less abstract statutory 
definition is not possible, setting the terms is up to the courts. Recently, some national courts 
in the EU member states have been asked to address the issue of what constitutes a substantial 
investment. In doing so, the courts are also faced with another factor indicated in Article 7(1), 
which is that the substantial investment must be expended in the obtaining, verification, or 
presentation of the contents of the database.217

It is clear that the two-tier system of protection which the Directive introduces derives its 
significance from the new sui generis right, since most databases will not be eligible for copyright 
protection, no matter how low the standard of originality may be. However, it is quite possible 
that both copyright and the sui generis right will simultaneously apply. In that case, both rights 
will run and can be exploited independently. If one copies or distributes the contents of such 
a double protected database without the consent of the copyright owner, the copyright owner 
can, in these circumstances, instigate legal proceedings for copyright and sui generis right 
infringement.

Music distribution on-line

Next comes music distribution on-line.218 From a legal point of view musical works have 
been protected by copyright law ever since the establishment of modern intellectual property 
law at the end of the 19th century and the national and international recognition thereof (in the 
Great Conventions of 1883 and 1886). Copyright law grants the right owners in musical works, 
either fixed in print or on a sound recording, as well as their performances, prerogatives with 
regard to reproduction, distribution and communication to the public. Similar prerogatives 
are today granted to the performers of musical works (Rome Convention 1961). Such 
prerogatives nevertheless have to be exercised with due regard to the exceptions and limitations 
set by the law in view of the interests of society at large. Obviously the indicated prerogatives 
were developed in a historic perspective for the off-line world successively for sheet music, 
gramophone records, and radio transmissions. As long as the developments in this respect 
concerned modernization and adaptation of existing analogue technologies (e.g. long-playing 
sound recordings, television), some ‘stretching’ of the established legal framework sufficed in 
order to cope with those new developments.

However, things changed considerably from the moment when computer technology began 
to spread, particularly from the moment that the Internet became the main vehicle for on-
line music distribution. Indeed, distribution of music on-line is one of those new transactions 
which can be executed entirely by electronic means through the Internet. Not surprisingly, 
217 . See for an account of such court decisions Grosheide referred to in footnote 14.
218  . See for an overview of the state of affairs per ultimo 2001 F.W. Grosheide, The Missing Link: Repairing the Chain from Industry to Customer – the Online 

Use of Music and Text, Intellectual Property Rights, a global vision, Indian Law  Institute 2004, p. 259.
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such distribution has increasingly become a major part of so-called electronic commerce. 
Understandably, music distribution on-line is of vital interest to the established music industry. 
Yet the record companies are not the only ones who have an interest in this distribution. This 
equally applies to the new dotcoms that provide intermediary distribution services, to consumers 
and not least to musicians and performers. However, the interests of those involved do not 
coincide in every respect. As a consequence, legislators and courts both on an international 
and national level are challenged to balance the interests at stake by providing, on the one hand, 
sufficient legal protection to copyright owners of music for the legitimate exploitation of their 
vulnerable digital products, while on the other hand ensuring that particularly consumers, i.e. 
society at large, have appropriate rules to access these products. It may be said that until recently 
the music industry has failed to serve the need for tailor-made music distribution on-line at 
reasonable prices. This factor, together with an ideologically inspired view of Internet music 
distribution that confronts the monopolistic approach of the big producers, has resulted in the 
advent of a host of alternative dotcom music distributors.

It is notably this development in connection with the introduction of a new technology known 
as MP3 and the way in which it changed the on-line distribution of musical works that shook 
the foundations upon which the record industry had traditionally controlled the distribution 
of music. MP3 technology and related technologies are altering the way in which composers 
and performers release their work, the way record companies sell it, and the way the public 
consumes it. Legally speaking, the MP3 technology has given rise to serious controversy with 
regard to the application of the traditional legal framework to the distribution and consumption 
of musical works in the Internet environment. On the one side, the established industry 
is arguing that many MP3 distribution sites are purely illegal, the music being uploaded for 
unlimited use, and distributed by intermediaries and downloaded by consumers who do not 
pay the royalties due for such use. Allowing MP3 technology, the argument goes, will destroy 
the record industry, since it will undercut the profits of all involved by backing music piracy. 
On the other side, one finds independent musicians and others running dotcom companies, 
and in particular individual consumers who see the Internet as a possibility for offering and 
sharing music. This promotes what is called a more democratic digital music distribution 
system and takes a stand that is directly opposite to what is considered to be a monopolistic 
and price-manipulating industry. In particular this side protests and rejects the unwillingness 
of the major record companies to agree to discuss licensing their back catalogues to dotcom 
on-line electronic music distributors. Besides, today’s consumers have high expectations of 
the benefits they will receive from on-line access to content. Things have become even more 
complicated since established and newly set up broadcasting organisations have started using 
MP3 technology for a new form of broadcasting which is called streaming(-audio). 

It is precisely the described state of affairs that inspired national and international legislators to 
take action on behalf of copyright owners and related right holders, leading to the strengthening 
of the available protective legal instruments such as a broader reproduction right and a specific 
communication to the public right. However, it appeared that the strengthening of exclusive 
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rights alone was not sufficient in order to discipline what from a rights holders’ perspective 
was and is seen as infringing free rides. This is due to the fact that in the Internet environment 
content is rarely, if ever, distributed directly from the right owners to the end-users. Usually, a 
whole range of hosting providers act as middlemen. It raises the question of the legal position 
of these intermediaries, generally known as the question ofon-line intermediary liability. Since 
this question lies at the hart of electronic commerce it is dealt with in the context of drafting 
new legal instruments for that purpose such as the US DMCA and the EU E-commerce 
Directive. In accordance with most of the already existing national case law, the US and EU 
legislators have chosen to exempt access and network providers from liability for the damage 
done to Copyright and other right holders with regard to copyrighted and otherwise legally 
protected materials (the mere conduit principle). Liability may, however, apply in cases in which 
the service provider knows of or reasonably ought to have known (e.g. after having notice from 
a right owner) of any infringing information being passed through its service. In doing so, the 
promotion of e-commerce and freedom of communication have been given priority over the 
protection of right holders.219

Search engines, WebPages and hyperlinks

The first step taken has been to protect software and chips through IP regimes. Not 
surprisingly, in the slipstream thereof other technologically determined devices such as search 
engines, Web pages, hyperlinks (and metatags) have been offered for protection under the 
same regimes. Although the developments in this respect are far from clear both on a national 
and on an international level and lacking any international legal instruments, some tentative 
observations with regard to emerging tendencies may be made. 

With regard to Web pages it may be said that their copyrightability depends on compliance 
with existing copyright law requirements such as, in particular, the originality criterion. So the 
combination of text, image and music that, generally speaking, is at stake here, should itself 
comply, as well as with regard to its components, with the applicable copyright rules.220

The question of the copyrightability of search engines, hyperlinks (and metatags) has to be 
answered according to the requirements for the copyright protection of software in a given 
national jurisdiction. However, published case law in this respect mainly concerns the use of 
one’s own hyperlink in order to obtain access to another’s copyright protected information. 
Well known is the Scottish case Shetland Times v. Shetland News.221 In that case a news service 
(Shetland News) made use of headings and captions applied by a publication (The Shetland 
Times) to its articles as hyperlinks in order to guide its customers to the respective articles in 
that publication. As a consequence of this so-called deep-linking the impression was created 
that the news service and The Shetland Times were partners in some way or another. Under 
the circumstances The Shetland News was ordered to shut down the hyperlinks. It may be said 

219  . See for an overview of this development Kamiel Koelman, On-line Intermediary Liability, in Hugenholtz, Copyright and Electronic Commerce, referred 
to in footnote 8 pp. 7-57, coming to terms with EC Directive 2000/31 on electronic commerce.

220  . Marjut Salokannel, Ownership of Rights in Audiovisual Productions – A Comparative Study (Kluwer Law International, The Hague, London, Boston).
221  . Scotland Court of Session (Opinion of Lord Hamilton) 24 October 1999, S.C.L.R. 160.
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that the decision is based upon a form of tortuous liability, not on copyright infringement. 
Shetland News did not reproduce or communicate material of which the Shetland Times was 
the copyright owner.

The same seems mutatis mutandis to be true for search engines and metatags.

Multimedia works

A final observation should be made with regard to whether a new exclusive rights regime 
should be established for multimedia works. Again this is a very uncertain area where different 
and sometimes conflicting approaches and opinions are presented.222 Many questions have 
to be answered here, such as: can we still speak of the author of a work when taking into 
account of the fact that many people contribute to the making of a multimedia work? What 
does the dissolution of the work (concept) into smaller and smaller units means for the notion 
originality? In addition the question arises whether the applicable legal regime for multimedia 
works would consist of a system of concurring sub-regimes, e.g. one for text, one for images, 
one for music etc. or would be tailor-made.

Search engines, Web pages and hyperlinks

Again, generally speaking Dutch law is in harmony with international norms and the 
national laws of most European countries. So, in principle, Web pages are copyrightable as 
works of authorship if the requirements for copyright protection have been met. The same 
is true for search engines, hyperlinks (and metatags): the computer software that is driving 
and establishing them is copyright protectable if the requirements therefore are met. Besides, 
also in the Netherlands case law can be referred to with regard to framing and deep-linking.223 
Of particular interest here is the Kranten.com-case.224 In that case the President of the District 
Court of Rotterdam ruled that taking commercial benefits from another’s performance 
without infringing an intellectual property right or acting tortuously in any other respect, is not 
illegitimate. This is the more so, when – as occurred in the case at hand which in its facts comes 
close to the Shetland case referred to previously – the right owner of the information to which 
the hyperlink is addressed, is able to prevent such hyperlinking by the use of technical means.

Multimedia works

As for multimedia works it suffices to refer to an observation from the Dutch Copyright 
Commission in its 1998-report: The Copyright Commission regards as new media digital data 
carriers such as CD ROM, CD-I, the digital versatile disk and the CD-recordable, as well as electronic 
distribution techniques such as the Internet, intranet systems, satellite broadcasting, video-on-demand, 
interactive teletext (….)

With regard to the multimedia producer’s position, the following applies. For a work recorded on 
a CD-ROM consisting of different works and/or performances, it will be possible, under the existing 

222  . See generally Marjut Salo Kannel, referred to in footnote 19.
223  . See in particular M. de Cock Buning, M. Vermeer, Hyperlinks en Metatags: Meeliften in Cyberspace, Computerrecht 1999/4, pp. 166-173.
224  . Prs. District Court of Rotterdam 22 August 2000, Informatiorecht/AMI 2000/10, pp. 57-62 note K.J. Koelman.
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rules, to appeal for protection on different grounds: normal copyright (if the work involved has its 
own, original character with the maker’s personal mark), collector’s copyright (article 5 Aw), film 
copyright (articles 45a ff. DCA in conjunction with 4 and 7a NRA), the related film producer’s right 
(article 7a NRA), copyright for databases (under EC directive).225 

This approach reflects the general view taken in legal doctrine in this respect. 

1.3 Specific issues

On-line publishing has become an issue of major concern both with regard to upstream 
licensing (i.e. the relationship between authors and exploiters), as well as downstream licensing 
(i.e. the relationship between authors and/or exploiters), and end-users (consumers)). It 
may be said that with regard to upstream licensing nationally and internationally a great deal 
of emphasis is placed upon model contracts and collective bargaining as instruments for the 
promotion of the interests of individual authors.226 With regard to downstream licensing it is 
particularly the multimedia industry that has successfully taken action in order to discipline the 
users of copyright protected information.227 The most striking example is that of the US UCITA 
(although not many US States have adopted this model law in their national jurisdiction).228 
A widely-debated question in this respect is whether, and if so, in how far statutory exceptions 
and limitations to the copyright prerogatives can be contracted away. Legal doctrine seems to 
be divided on this point.229

On-line publishing has also influenced the status of freelance journalists. The available 
computer technology has made it possible to digitize both old and new works either for archival 
purposes or for offering informational services in addition to the existing paper-made format. 
Since the indicated modes for exploiting those works could not have been envisaged at the 
time when they were written, the question had to be answered whether the journalists were 
entitled to supplementary remuneration It appears that the leading answer to this question has 
been provided by the US Supreme Court in the Tassini-case: journalists may indeed request for 
additional remuneration.230

It follows that in the context of this paper particularly relevant are those copyright management 
systems which operate in an electronic environment, the so-called Electronic Copyright 
Management Systems (ECMS). Recently, a variety of such systems and a number of standards 
have been proposed and developed.231 Understandably, the different kinds of information that 
have to be identified by a CMI in a ECMS (e.g. text, image, music) require different kinds of 
legal approaches. This is equally true for characteristics of information such as the capability 
of changing status (e.g. from copyright protected into public domain information), or for the 
225  . Copyright Commission, Report 1998, referred to in footnote 13 pp. 1; 55. See also Dirk Visser, Naar een multimedia bestendig auteursrecht, ITer (Samson 

Alphen a/d Rijn 1998), pp. 3-81.
226  . See e.g. ALAI Nordic Study Days 2000 (Stockholm Sweden 2000).
227  . Compapre Pamela Samuelson, Kurt Opsall, The Tensions between Intellectual Property & Contracts in the Information Age: An American Perspective, 

in Molengrafica 1998, referred to in footnote 19, pp. 163-198.
228  . Guibault, referred to in footnote 13.
229  . See references in footnote 10.
230  . 25 June 2001 New York Times and co. v. Tassini and co. AMI 2001/6, pp. 143-148.
231  . Ibidem.



275

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

question of so-called granulation (to what degree of precision does information have to be 
identified for e-commerce in content to become effective?) In relation to all this effective CMI’s 
and CMS’s are seen by those who consider statutory exceptions to copyright and related rights 
as mere market failure correctives, as adequate technical expedients in order to withdraw from 
them.

Although certain elements of CMI may already be protected by existing domestic law against 
removal or alteration, the different national solutions applied in this respect in similar cases 
under different national law have been unsatisfactory.

2. Protection of authors

2.1. The actual concept of an author232

Modern copyright law is an invention of the 19th century. It gained its actual shape not later 
than 1886 in which year the Berne Convention was established. In those days copyright law 
was part of the public debate and figured on the political agenda all over Europe. Copyright 
law was no longer a limited concept, relevant only to certain interest groups, as it had been for 
a long time. The explosion of print culture had thrust it into an environment where immense 
political, social, cultural and economic forces were operating. And although from the outset it 
was considered to be in the public interest that copyright law should balance the interests of 
copyright owners and copyright users, in the continental tradition the users have always come 
second.

Since these early days things have not changed very much during the largest part of the 20th 
century. The same issues still inflamed the public debate and dominated the political agenda, 
albeit in a more articulate way. An articulation that found its origin mainly in societal and 
technological developments leading to the collapse of the equally sided established golden 
triangle233 between the author, publisher and reader that according to some observers served as a role 
model for the relationship between producers and users of copyrightable material until the 1950s.

The side of the golden triangle that first came under strain was the one connecting authors and 
publishers to each other. In fact, there has always been tension between the two, the story that 
for a long time authors and publishers formed a real partnership never being completely true. 
Indeed, if in the old days there existed some special bond between the two this was mainly since 
authors simply lacked the skills and facilities to be their own publishers.

So issues concerning the rights of authors and the role of publishers must always be set in 
the context of the relationship between these two groups over time. The first thing to notice 
in this respect is that with regard to exploitation authors and publishers have always taken and 
still take different approaches to time, risk and reputation. As pointed out by Towse for modern 
times but equally valid, it seems, for earlier periods, authors are likely to have a shorter time-
horizon, to be more risk -averse and to have other concerns with reputation than publishers.234 
232  . This paragraph concurs with the EIPR-article referred to in footnote 10.
233  . Barbara Ringer, Le droit d’auteur et l’avenir de la création intellectuelle, Le Droit d’Auteur 1976, p. 158-163.
234  . R.M. Towse, Copyright and Economic Incentives. An Application to Performers’ Rights in the Music Industry, Kyklos, 52:3, p. 369-390.
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Besides, authors and publishers are driven by different motives. For authors the importance is 
appearing in print, making works of good quality or reaching a particular audience. From their 
side, publishers will have one or more of the following motives: to fulfil certain social, cultural 
and political needs and simultaneously to optimize financial revenue and economic efficiency. 
Besides, in terms of organizational objectives, publishers being interested in the supply to the 
market of information goods, tend to become larger, to develop a good image and to compete 
with other publishers.

It is precisely this economic flow back that has puzzled authors. Taken as individuals acting 
solely on their own behalf, authors having always been the weaker parties in their relationship 
with publishers and felt uneasy with their share in the profit making by their publishers. Indeed, 
giving authors a stronger stand in the relationship with their publishers was really the driving 
force behind the establishment of the Berne Convention. And although the Berne Convention 
substantially strengthened the position of authors in this respect, it took more than half a 
century to bring to an end the still pertaining general practice of total assignment of copyright 
against an outright fee or a fixed royalty, leaving authors unrewarded if their products became 
a big success.

It was not until the last part of the 20th century that this situation really changed, mainly as 
a consequence of the sticking together of authors in collectives representing their common 
interests when negotiating better terms and conditions for the exploitation of their works. This 
articulation of the authors’ interests in relation to their publishers marks the collapse of that 
side of the golden triangle. This in close connection with other new societal and technological 
developments such as universities publishing their own materials and individual authors acting 
as self-publishers.

Evidently, as is clear from the foregoing paragraph, the application of copyright law to a large 
extent centres on regulating the relationship between authors and publishers. But copyright law 
has a further function: to regulate the uses to which a work is put, thus its flow and dissemination. 
In other words: it concerns the relationship between, on the one hand, authors and publishers 
and, on the other, individuals and institutions that together make up the public and society 
at large. It is to this side of the golden triangle, left out of the picture so far, to which attention 
will now be given. It is noteworthy here that the notion user in this respect primarily refers to 
individual users and those institutions like libraries, universities and the like that function in 
the general interest.

Obviously strict application of copyright as an exclusive and absolute right would lead to 
the socially unworkable situation requiring for whatever form of use the prior authorisation of 
either the author, the publisher or both. In order to provide for a socially workable situation 
international and national copyright law use the construction of what are called limitations, 
exceptions or fair uses.

It should be kept in mind that the civil law copyright tradition and the common law 
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copyright tradition differ in this respect in as far as the one does not know of a fair use principle 
constructed as a rather open norm which is done in the other. However, on the other hand both 
traditions share the principle of exhaustion, in the common law tradition usually referred to as 
first sale doctrine. Taking account of this state of affairs, and leaving aside dogmatic as well as 
complicating particularities of the two traditions, it seems appropriate to use in what follows 
the fair use notion in a broad and general sense. It is taken for granted that fair use encompasses 
in this respect also free flow of information and that free access not necessarily means access 
for free.

It may be said, then, that the fair use principle taken in that sense during the first 65 years 
or so since the Berne Convention functioned rather well in order to serve users. Apparently, 
the normal exploitation of copyrightable material from which the fair use principle exempted 
certain forms of use, was not endangered. This arguably not in the last place since the then 
available technology for reproduction and dissemination of works did not offer users the means 
to do harm to the market for information goods. So for example the second hand booktrade 
or the private use exception was generally speaking no threat to the normal trade in books 
or phonorecords. Moreover, it may be said that the relatively safe position of authors and 
publishers was due to a rather general societal acceptance of copyright law. Users, so to say, did 
not care much that at least in the continental copyright law tradition their side of the golden 
triangle was only dealt with by way of limitations and exceptions.

However, things changed drastically and ever so dramatically after the Second World War. 
From the 1950s onwards consumerism alongside with new user-friendly reproduction and 
dissemination technologies (e.g. photocopying, tape-recording, and fax) paved their way into 
society. This concerned not only the primary exploitation of copyrightable material but also 
affected uses made under the fair use principle. All at once private users manifested themselves 
as a real menace with regard to the normal exploitation of primarily printed and audiovisual 
matter. Interesting enough the reaction of authors and publishers was divided. Whereas the 
latter already on their way to becoming the entrepreneurs to be dealt with in the following 
paragraph, invariably asked for more and better protection of their interests, the first were more 
nuanced in their reactions. Academic authors for example generally speaking did welcome the 
abundant albeit irregular use of their works instead of blaming it. It was never more so than at 
this particular moment when it became clear that authors and publishers promoted different 
interests.

And although those concerned with the production of copyrightable material never 
succeeded in convincingly proving their alleged losses due to users’ infringement, it is clear that 
the hard line they promoted was taken up by international and national legislators. In addition 
it is fair to say that their line received firm support from governmental and non-governmental 
institutions such as the European Commission and WIPO. Consequently, the rise of the user as 
the discussed development may be called, particularly from the 1970s onwards is accompanied 
by an ever growing pressure for more and better enforcement of copyright law. According to 
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copyright owners and co. this should be done not in the least by adjusting, i.e. narrowing the 
scope and applicability of the bewared limitations and exceptions to copyright.

So if finally the user came to the forefront in the domain of copyright law it was in order to 
take a position in his own right, clearly marking the collapse of the publisher/user side of the 
golden triangle. Not surprisingly it is also since the beginning of the end of last century that 
numerous consumer and user organisati ons have taken part in the debate both in Europe and 
the United States.235

2.2. Entrepreneurial copyright

It is now time236 to turn the perspective again towards the publisher since in what has been 
said so far one factor of major importance has been left out of the picture. That factor is the advent 
of entrepreneurial copyright law. Certainly, publishers have always been entrepreneurs in as far as 
they were exploiters of copyrighted material. But traditionally in doing so they were invariably 
represen ting authors in the first place. If they were promoting their own interest it was based on 
the exploitation of the rights in the works of authors. This was and still is the situation in many 
instances, even after the emancipation of authors towards publishers. However, entrepreneurial 
copyright law in the sense meant here, refers to a different state of affairs. Since the last twenty-
five years or so a development has persevered which has given birth to a new type of exploitation 
of copyrights. Basically this type of exploitation may be called copyright without authors. All 
this alongside the expansion of the copyright law domain now encompassing subject matter 
such as computer software and computerized databases, and accompanied by an adjustment of 
the scope of protection, for example limiting the private use exception with regard to electronic 
use as has been done in the respective EU directives.

It is this new type of so-called entrepreneurial copyright that merits attention in this 
paragraph. It appears to have two main characteristics. The first characteristic concerns the new 
way in which publishers dispose of traditional copyrights for traditional purposes. Bill Gate’s 
company Corbis forms a good example of this new mode of exploitation. Corbis consists of a 
huge catalogue of both copyrighted and public domain graphic material licensed to all sort of 
customers for different traditional purposes. New here is that the business acts entirely on its 
own behalf, not representing any dead or living author whatsoever. The second characteristic 
leads away from traditional copyright law. It concerns the state of affairs according to which 
companies that do not have anything to do with copyright as their core business, use copyright 
law in accumulation and concurrence with trademark and patent law as a marketing tool in 
competition with other entrepre neurs.

It may well be understood that in particular the first form of entrepreneurial copyright law, 
since it concerns mass-market exploitation of information goods, has had a big influence on the 

235  . See www.consumersfederation.org.
236  . Comp. L. Ray Patterson/Stanley W. Lindberg, The Nature of Copyright – A Law of User’s Rights (University of Georgia Press Athens/London 1991), p. 

232-241. See with regard to the danger of overstretching the Protective regime for entrepreneurs too much, underestima ting the interests of competitors who 
improve products by synthesizing new information by improving on the known, Micheal D. Pendleton, The danger of Protecting Too Much: A Comparative 
Analysis of Aspects of Itellectual Property in Hong Kong, Britain and the United States, EIPR 2000, p. 69-78.
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publisher/consumer relationship at stake here. Whereas in the analogue world over the years 
users of works have not been considered as part of the exploitation process (e.g. the buyer of a 
book does not come under any special obligations other than paying the price and respecting 
copyright law) this is no longer the case since shrink-wrap licenses and click-through licenses are 
governing the exploitation of digital information goods. Bound by special contractual bonds, 
laid upon users in addition to copyright law, users are drawn into the exploitation process. The 
consequences of this may be illustrated by the following example. The individual exchange of 
the physical embodiment of the literary text or the musical composition against the fixed or 
negotiated price sufficiently authorizes the buyer of the book or the phonorecord to use it as 
he wishes. By contrast, transactions with regard to digitized informati on may not all involve 
a direct sale between the copyright owner and the user. On the contrary, they may involve a 
non-negotiated mass-market license with regard to the copyrighted content (i.e. the intangible 
asset) which accompanies the transfer of title by factual delivery of the physical carrier (i.e. the 
tangible thing) or by virtual delivery via the Internet.

OTURUM BAŞKANI Av. AVNİYE TANSUĞ - Biz de Profesör Grosheide’e çok teşekkür 
ediyoruz. Bizi yeni kavramlarla da tanıştırmış oldu böylece. 

Şimdi farklı bir coğrafyadan konuşmacımız var. Şu ana kadarki konuşmacıların hepsinin fark 
ettiğiniz gibi Avrupa kökenli akademisyenlerdi. Şimdi Avrupa’yla, Amerika Birleşik Devletleri 
arasında özellikle veri korumasında, veri transferinde biliyorsunuz farklı paradigmalar var, 
Bakalım bu farklılıkları gözlemleyebilecek miyiz? Sürpriz konuşmacımız, çünkü kendisi 
yarın sabah “Kişisel Verilerin Korunması” oturumundaydı, Düzenleme Komitesi bu oturuma 
almış  Prof. Andrea M. Matwyshyn’i. Prof. Andrea M. Matwyshyn; Pensylvannia Üniversitesi 
Wharton Business School’da Hukuk ve İş Etiği kürsüsünde, Teknoloji Hukuku eğitimi veriyor. 
Araştırma alanı; sözleşmeler hukuku ve etik, teknoloji odaklı olmak üzere tüketici bilgilerinin 
meşru kullanımı ve ticari sırlar. Ayrıca Stanford Üniversitesi yayınları arasında 2008’de çıkacak 
olan bir kitapta da editör kendisi. Kitabın başlığı “Herboing Deta”, burada bir kelime oyunu var 
fark edeceğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri’ne Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerini 
ancak “Cey Forbers” sistemi içinde vermeye razı olan Avrupa’dan yola çıkarak “Herboing Deta” 
başlığını kullanmışlar ve devamı şöyle “Bilgi Güvenliği Hukuku ve İşletmeler”. 

Profesör Matwyshyn bize “Amerika Birleşik Devletlerinde Bilgi Güvenliği Hukuku”  konulu 
sunumu yapacak. 

Doç.Dr. ANDREA M. MATWYSHYN (Wharton Üniversitesi Pensylvannia, ABD)- 
Tanıtımınız için teşekkürler. Zamandan tasarruf etmek için, ben buradan konuşacağım ve 
PowerPoint sunumu da yapmayacağım. Aynı zamanda, sizlerle günün sonu arasında duran 
tek unsur olduğumun da farkındayım ki bu oldukça tehlikeli bir konumdur. Benim bugünkü 
amacım, sizlere Birleşik Devletler’de gelişmekte olan bilgi güvenliği kanunları düzenine bir giriş 
sunmaktır. Bu, Birleşik Devletler’de oldukça yeni bir kanunlar bütünüdür. Geçmişi on yıldan 
az bir süreye dayanır ve gelecekteki beş yıl içerisinde büyük bir artışa sahne olacak bir alanı 
oluşturmaktadır. Sizlere, Birleşik Devletlerde varolan üç ana federal yasayı kısaca anlatacağım. 
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Gelecekteki düzenleme, eyalet düzeyinde gerçekleştirilecektir. Veri koruması ve veri bakımı 
konusunu ele alan kırk eyalet kanunu mevcuttur. Bu konuda biraz konuşacağım ve sizlere panelist 
arkadaşlarımızın bahsetmiş olduğu mevcut diğer kanun bütünlerini anlatacağım. Ardından, 
ABD hukuk düzeninde sözleşme hukukuyla, fikri mülkiyet hukukuyla ve hukukun diğer 
alanlarıyla ilintilendirilen bu alanın neden çok karmaşık bir alan olduğunu açıklayacağım.

Sizlere sunmak istediğim üç federal yasanın, öncelikle ABD Anayasası bağlamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin kendi anayasasını yeniden yazmayı düşündüğü 
bir süreçte olduğunu biliyorum; dolayısıyla, belki de bu noktada bir adım geri atarak anayasal 
düzeyde bir inceleme yapmak yerinde olacaktır. Anayasaların gizliliği bireysel bir anayasal hak 
olarak koruma altına aldığı Avrupa Birliği Ülkelerindeki uygulamanın aksine, ABD Anayasası 
anayasal düzeyde bir gizlilik hakkı belirlemiş değildir. Bizim hukuk belgelerimiz bu hakkı 
düzenlememektedir. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde biz verilerin korunması, 
veri gizliliği ve müşteri bilgilerinin etik kullanımı hususlarını ele aldığımızda, duruma temel 
olarak farklı bir hukuki konumdan bakıyoruz. AB’nin veri korumasına getirdiği yaklaşım, 
bir insan hakkı olarak bireyin kendi hakkındaki bilgileri kontrol etme hakkı doğrultusunda 
şekillenmiştir. Birleşik Devletler’de biz, bireye ilişkin olarak toplanan bilginin türüne dayalı 
olarak bölümlere ayrılan farklı bir yaklaşık benimsedik. Federal düzeyde düzenlemelerin var 
olduğu üç ana alan bulunmakta; dolayısıyla, İnternet üzerinden bu alanların herhangi birinde 
ticari faaliyet gösteren veya ABD ülkeleri için danışmanlık veya taşeron faaliyetlerinde bulunan 
bir müvekkiliniz varsa, bu üç alan konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Burada 
bahsedilen üç alan sağlık bilgileri, mali bilgiler ve çocuklara ait bilgilerdir.

Öncelikle, sağlık bilgileri söz konusu olduğunda, Birleşik Devletler’de sağlık bilgilerinin 
toplanmasını, kullanımını ve aktarımını kontrol eden yasa ‘Sağlık Sigortası, Taşınabilirlik ve 
Sorumluluk Yasası’ olarak anılmakta ve HIPAA olarak kısaltılmaktadır. Avukatlar tarafından 
kullanılan kısaltmasıyla HIPAA kapsama giren kişilerin – ki ‘kapsama giren kişi’ yasa tarafından 
sağlık bilgilerini kullanan, toplayan ve paylaşan kişi olarak tanımlanmıştır ve örnekleri 
hastaneler, sigortacılar veya bu kurumların çalışanlarıdır – bir bireyin sağlık geçmişinin 
toplanması, saklanması ve işlemler için kurum dışına gönderilmesinde kullanılan yöntemlerin 
uygulanmasında belirli düzeylerde ihtimam göstermesi gerektiğini ifade etmektedir. Veriyi 
toplayan kişi tarafından, hakkında veri toplanan her bireye, sizlere bahsettiğim toplama ve 
kullanım sürecini açıklayan bir gizlilik tebliği iletilmelidir. Ayrıca, HIPAA bu yasanın kapsamına 
giren her şirkette sağlık verilerinin güvenliği ve gizliliği konularını hem şirket hem de bilgileri söz 
konusu şirket tarafından tutulan bireyler açısından ele alan yönetim düzeyinde bir kadronun, 
bir gizlilik yöneticisinin bulunmasını şart koşmaktadır.

Bilgi güvenliği hukukunun bir sonraki alanı, mali bilgilerle ilgilidir. Birleşik Devletler’de 
mali bilgilere ilişkin önlemleri ele alan yasa ‘Graham Bliley Yasası’dır ve GLBA olarak kısaltılır. 
GLBA mali kurumları kapsar. Ayrıca, bu yasa bu terimi geniş bir kapsamla tanımlamaktadır; 
Dolayısıyla, örneğin kredi kartı şirketleri, doğal olarak bankalar ve işletmesi içerisinde bireysel 
müşterilere ilişkin kişisel olarak tanımlanabilir mali verileri toplayan, geliştiren ve kullanan 
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bütün kişiler mali kurum tanımına girmektedir. Benzer şekilde, yasa bilgileri toplanan her bir 
müşteriye bir gizlilik tebliğinin iletilmesini ve verilerin aktarılmasında yapılan sözleşmelerin söz 
konusu verilerin ele alınması sürecini koruma altına alan hükümler içermesini şart koşmaktadır. 
Bu ikinci duruma örnek olarak, yığılan verileri takip etmesi için tutulan ve bu süreçte verilerle 
çalışacak olan bir şirket gösterilebilir. Ayrıca, kısıtlı bir kapsamda olsa da, teknik standartlar da 
söz konusudur. Bazı kişiler buna karşı çıkacaktır ama teknik standartlar verinin saklanmasında 
ve ele alınmasında uygulanması gereken kabul edilebilir teknolojik ihtimam düzeyinin 
belirlenmesine yöneliktir.

Sizlere bahsettiğim federal düzeydeki yasalardan en sonuncusu, ‘Çocukların Çevrimiçi 
Ortamda Korunması Yasası’dır ve COPPA olarak kısaltılır. Bu noktada, ‘COPA’ kısaltmasına 
sahip olan başka bir yasanın da bulunması kafaları karıştırabilir. Bu, İnternet’in küçükler için 
yanlış veya zararlı içeriğini ele alan farklı bir yasadır ve bahsettiğimiz yasayla karıştırmamalıdır. 
COPPA şirketleri ilgilendiren bir yasadır. Bence Parlamentomuz daha yaratıcı isimler bulmalı. 
COPPA, on üç yaşından küçük bir çocuğun verilerinin toplanması ve kullanımının, söz konusu 
verilerin kullanımından önce çocuğun ebeveynlerinden alınacak doğrulanabilir onaya tabi 
olmasını şart koşmaktadır. Dolayısıyla, çocukları hedef alan bütün İnternet operatörleri, Web 
siteleri – ki ‘hedef alma’ terimi geniş bir şekilde tanımlanmaktadır ve Birleşik Devletler’de 
bu tanımı gerekli gördüğü şekilde değiştirme yetisi Federal Ticaret Komisyonu’na aittir – bu 
yasanın kapsamına girmektedir. Ayrıca, bu yasada bir gizlilik tebliği hükmü de bulunmaktadır. 
Böylece, Web sitesinin gizlilik uygulamalarını içeren tebliğ ebeveynlere iletilmeli ve ebeveynler 
çocuklarının verilerinin söz konusu Web sitesi operatörü tarafından toplanabileceğine açıkça 
onay vermelidir.

Sizlere bahsini ettiğin dördüncü kanunlar bütünü, federal düzeyde değil, eyalet düzeyinde 
olan Eyalet Veri İhlali Bildirimi Kanunlarıdır. Birleşik Devletler’de, elli eyaletimiz arasından kırk 
eyalet bu konuda kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlarda geçen ‘kişi’ terimi genellikle işletmeleri 
kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır ve bu yasalar çoğunlukla devlet kurumlarını kapsamaz. 
Birçok eleştirmen bu duruma işaret etmiştir. Bu yasalar, kişisel olarak tanımlanabilir verilere 
sahip olan ve bir veri ihlali, yani bir veri sızıntısı ile karşılaşan bütün işletmelerin müşterilerine 
bildirim iletmesini şart koşmaktadır. Veri sızıntıları, bir çalışanın verileri satmasıyla, Internet’teki 
bir korsanın bir veritabanına izinsiz girerek veri çalmasıyla veya başka bir yolla ortaya çıkabilir. 
Burada, bu yasaların kapsamına giren veri türleri çok önemlidir, çünkü bu yasalar müşterilere 
bildirim iletme yükümlülüğünü gerekli kılan veri türleri konusunda farklılık göstermektedir. 
Ancak, genel anlamda, kişisel olarak tanımlanabilir verilerin kaybolması söz konusu ise, eyalet 
düzeyindeki bu yasalar, verileri kaybolan müşterilere bildirim gönderilmesini şart koşmaktadır. 
Daha önce de ima ettiğim gibi, bu yasalar arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
yasalarda ihlal, makul ihtimam düzeyi, ihlali oluşturan veri türleri ve bu bildirimleri sağlayacak 
kurum gibi kavramlara farklı tanımlar getirilmekte ve bu unsurlar yasalar arasında değişiklik 
göstermektedir. Bu durumun sonucunda, kısaca özetlemek gerekirse, Birleşik Devletler’de 
eyalet düzeyindeki Veri İhlali Bildirimi Kanunlarının uyumlaştırılması çabaları çerçevesinde, 
önümüzdeki birkaç yıl içinde bir federal mevzuat oluşturulması muhtemel görünmektedir.
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Bunun, verilerin ele alınmasında ihtimam gösterilmesi konusuna getirilebilecek en iyi 
yaklaşım olup olmadığı sorusu Birleşik Devletler’de hukuk çevreleri tarafından şiddetli bir 
şekilde tartışılmaktadır. Bu yönde en iyi yaklaşımın ne olduğuna dair bir fikir birliği yoktur. 
Dolayısıyla, AB’de hâlihazırda var olan tartışma götürür veri koruma kanununun çok daha 
gevşek bir haline doğru ilerlemekteyiz. Ancak bu, Amerika’nın içerisinde biraz da olsa farklı 
yaklaşımlar barındıran bir alternatiftir. Bu durum, ABD hukukunda bir bireye ilişkin verilerin 
bireyin kendisinin fikri mülkiyeti olarak kabul edilmesi, şirketin fikri mülkiyeti olarak kabul 
edilmesi veya fikri mülkiyet olarak değil başka bir kavram olarak kabul edilmesi sorunsalında 
temel bir anlaşmazlık bulunması yüzünden daha da karmaşık hale gelmektedir. ABD hukukunda 
bu öneriler konusunda bir fikir birliği bulunmamakta ve doğal olarak, bu şekilde benimsenen 
nitelendirmenin hukuki sonuçlara yol açması kaçınılmaz olmaktadır.

Sözleşme hukuku da bu tabloyu karmaşıklaştıran bir unsurdur, çünkü diğer birçok ülkenin 
aksine ABD’de sahip olduğunuz herhangi bir yaratım üzerindeki fikri mülkiyet haklarınızı 
tamamen reddetmeniz, tamamen satmanız veya devretmeniz mümkündür. Örneğin, ABD’de 
diğer ülkelerde var olan etik haklar mevcut değildir. Dolayısıyla, örneğin verilerin etik dışı veya 
yanlış şekillerde ele alındığı veya kaybedildiği durumlarda, şirketler eylemlerini savunmak için 
şöyle diyecektir; ‘Müşteri bir sözleşme imzalamıştır ve bu sözleşme, güncel olarak kullanmakta 
olduklarımızdan daha iyi uygulamalara başvurmak zorunda olmadığımızı belirtmektedir’. Sonuç 
olarak, sözleşme hukuku ile bireysel anlaşmalar arasındaki denge federal hukuk ve müşterilerin 
sözleşme hukukunun getirdiği özgürlükten daha önemli olacak bir şekilde korumaya ihtiyaç 
duyup duymadığına ilişkin olarak verilecek temel bir karar ile kurulacaktır. Eminim ki hepinizin 
bildiği gibi, sözleşme hukukunun getirdiği özgürlük ABD iş hayatının ve Amerikalı avukatların 
gözünde çok önemli ve kutsal bir hukuki haktır. Biz, hukuk sorunsallarımızı analiz ederken 
oldukça sözleşme merkezli bir tutum göstermekteyiz. 

Sonuç olarak, sosyal düzeyde, verilerin ele alınması, veri bakımı ve veri iletimi bağlamında 
ortaya çıkan sorunlardan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri’nde çok büyük bir kimlik 
hırsızlığı sorunu yaşanmaktadır ve bu sorun, dünya üzerinde yayılmaktadır. Bu yasadışı bilgi 
ticaretinde faaliyet gösteren suçlular, artan oranlarda organize suçlulardır ki bu durum, bilgi 
güvenliğinin algılanma biçimini değiştirmektedir. Bu suç eyleminde, farklı türde bireyler faaliyet 
göstermektedir. Burada, bu suçluların elde ettikleri karın yasadışı uyuşturucu ticaretinde elde 
edilen karı aştığı veya en azından bu kara yaklaştığı, oldukça karlı bir endüstri söz konusudur. 
Dolayısıyla, bu çıtanın iyice yükseldiği, büyük paraların döndüğü bir endüstri haline gelmiştir. Bu 
durum ise, Birleşik Devletler’de sosyal sistemlerin tehdit altında olduğu anlamına gelmektedir. 
Sosyal sistemlerimiz çerçevesinde, her bir vatandaş için bir sosyal güvenlik numarası vardır. Bu 
noktada, her altı sosyal güvenlik numarasından en az biri, numaraların temsil etmesi gereken 
bireyle ilişkilendirilememektedir. Neden? Çünkü bu numaraların birçoğu çalınmış veya 
kaybedilmiş ve böylece, bu bilgilerin gizliliğini koruma yetisi tehdit altındadır. Bunun anlamı, bu 
sosyal güvenlik numaralarına dayanan sosyal sistemin değişmesi gerektiğidir, çünkü numaraları 
elinde tutan bireyin, örneğin sosyal yardım alma hakkına sahip olan birey olup olmadığı tam 
olarak bilinememektedir.
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Son bir nokta; bu alanda var olan hukuk dışı zorluklardan, sorunlardan bir tanesi, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bireysel kullanıcıların kendi rahatlıkları için, bir kuponda 
birkaç peni indirim için veya bedelsiz bir ürünün ilave reklamı için kendileri hakkında büyük 
miktarlarda özel bilgileri çok çabuk verebilmesidir. Ancak, bu bilgileri kolaylıkla veren aynı 
tüketiciler, kendilerine sorulduğunda, bilgi güvenliği ve bilgilerinin gizliliği konusunda artan 
oranlarda endişelendiklerini belirtmektedir. Dolayısıyla, bir yandan, tüketicilerin davranışları, 
kendilerine sorulduğunda belirttikleri endişeleri her zaman yansıtmamaktadır. Bu yüzden, 
tüketicilerin gerçekte ne istediği ve onları deyim yerindeyse çocuklara dönüştürmeden nasıl 
koruyacağımız oldukça ilginç sorular haline gelmektedir. Sonuç olarak, bu alan önümüzdeki 
beş yıl içerisinde büyük değişikliklere sahne olacaktır ve aranızdan Amerika Birleşik Devletleri 
vatandaşlarından gelen verilerle çalışan müvekkilleri olanların bu durumu dikkate almaları 
gerekmektedir. 

Teşekkürler. (Alkışlar)

Doç. Dr. ANDREA M. MATWYSHYN (Wharton University/Pensylvannia, USA)- 
Thank you for the introduction. In the interest of saving time, I will just speak from here. I 
also have no PowerPoint presentations and I realize that I am standing between you and the 
end of the day, which is a very dangerous position to be in. My goal today with you is to briefly 
introduce you to the information security law regime which is developing in the United States. 
This is a very new body of law in the United States. It is less than ten years old and it is an area 
that will be increasing dramatically in the next five years. So, I am going to walk through with 
you briefly three major federal statutes that exist in the United States. The future regulatory 
action is going to be on the state level. There are forty state laws that deal with the topic of data 
protection and data care. I will talk to you a little bit about that and introduce you to some of 
the tensions that exist in other bodies of law that have been mentioned by our co-panellists 
and explain how this area is a very complicated one, which in the US legal regime implicates 
contract law, intellectual property law and other areas of law.

So, the three federal statutes that I would like to introduce you to need to be put in context 
of our US Constitution first. I know that Turkey is in the process of thinking about rewriting its 
own Constitution; so, it is perhaps a timely inquiry to take a step back to the constitutional level. 
Unlike in the European Union Countries, where the European Union Countries’ constitutions 
provide for an individual constitutional right of privacy, the US Constitution does not have 
that right of privacy built in on the constitutional level. Our document does not articulate 
that. So, as a consequence, we are starting from a different fundamental legal position, when 
in the United States we consider the issues of data protection, data privacy and ethical use of 
consumer information. The way that the EU has approached data protection has been driven 
by this idea of the human right of an individual’s control over information about the person. 
In the United States, we adopted a different approach that is segmented, divided based on the 
type of information that is being collected about the individual. The three main areas where 
regulation on the federal level exists and therefore, if you have clients that are doing business in 
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any of these areas on the Internet or doing consulting or outsourced work for US companies, 
this is something that you may want to become more familiar with. The three areas that are 
implicated are health information, financial information and children’s information. 

First, with health information, the statute that controls the collection, use and transfer 
of health information in the United States is called the ‘Health Insurance, Portability and 
Accountability Act’, it is abbreviated as HIPAA, and HIPAA, which is the acronym used by 
lawyers to call it, states that any covered entity - that is a defined term in the statute, it means any 
entity that uses, collects, shares health information, hospitals, insurers, employers - any such 
entity must exercise certain levels of care in the way that that information about an individual’s 
health history is collected, stored and sent outside the company for processing. Each individual 
whose data is collected must receive a privacy notice from the collector that explains this 
process of collection and use that I have just mentioned to you. Also, HIPAA requires that 
every company which is covered by this statute must have an executive-level position, a chief 
privacy officer who considers the issues of health data security and privacy for the entity and for 
the individuals whose information is held by that entity. 

The next area of information security law that is developed relates to financial information. 
The statute in the United States that addresses care with regard to financial information is the 
‘Graham Leach Bliley Act’. Its abbreviation is GLBA. GLBA covers financial institutions. Also it 
broadly defined the term; So, for example, credit card companies qualify as financial institutions, 
banks naturally and any other entity which collects and leverages and uses in its business 
financial data that is personally identifiable relating to an individual consumer. Similarly, this 
statute requires that a privacy notice is sent to each consumer whose information is collected 
and that onward transfer of data, for example a company is hired to keep track of aggregate, do 
work with regard to this data. Those contracts contain provisions that safeguard the handling of 
that data. There are also technical standards to a limited extent. Some people would argue; but 
technical standards exist with regard to what is an acceptable technological level of care in the 
way that the data is stored and handled. 

The final statute that I have mentioned to you on the federal level is the ‘Children’s Çevrimiçi 
Privacy Protection Act’, COPPA. Now, perhaps confusingly, there is another statute, which has 
the acronym, ‘COPA’. That is a different statute that deals with content on the Internet that is 
obscene and harmful to minors. That is not this statute. This is a corporate statute, COPPA. 
The other one is called ‘COPA’. Our Congress needs to come up some more creative names, 
I think. COPPA says that the collection and use of data of any child under thirteen years of 
age requires verifiable parental consent prior to the use of that data. So, an Internet operator, 
who has a business that targets children – and that term ‘targeting’ is loosely defined and the 
Federal Trade Commission in the United States has the discretion, has the ability to change 
that definition as it believes it needs to – those websites which target children fall under this 
statute, which also contains a privacy notice provision; so the notice of privacy practices of 
the website must be prominently posted and parents need to provide clear consent that their 
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children’s data can be collected by this website operator.

The fourth, though not federal level but state level, set of laws that I have mentioned to 
you are State Data Breach Notification Laws. In the United States, forty states our of our fifty 
have passed laws requiring that an entity, meaning a business – usually it is a business and 
usually these statutes don’t include governmental entities, which is one of the problems that 
many critics have pointed out – these statutes require that any business which has data that 
is personally identifiable, which suffers a data breach, meaning there is a leakage of the data, 
whether it is an employee who sells the data, whether it is a hacker on the Internet who breaks 
into a database and steals information, any of those means, if there is a data leakage and the types 
of data that are implicated by these statutes, the statutes vary with what kinds of data trigger the 
requirement to provide notice to consumers. But in general, if personally identifiable data is 
lost, these state-level statures require that notices be sent to the consumers whose data has been 
lost. Now, as I hinted, there is a large degree of variation across these statutes. So, many different 
definitions for a breach, for a reasonable level of care, for which data triggers the breach, for who 
has to provide these notices, all of these elements vary across the state statutes. In a nutshell, 
consequently, it means that it is likely that there will be federal piece of legislation within the 
next few years within the United States, trying to harmonize all of these state-level Data Breach 
Notification Laws.

Whether this approach is the best one to reach the issue of whether data is being handled 
with care, that is something that is being debated very aggressively in the legal community in 
the United States. There is a lack of consensus as to the best approach in this direction. So, we 
are heading toward a very loose version of arguably data protection law that already exists in the 
EU; but it is an American variant that has different approaches, slightly. This is complicated by 
the fundamental disagreement in US law as to whether data about an individual is intellectual 
property of the individual herself, whether it is the intellectual property of the company that 
collects the data, or whether it is not intellectual property at all, it is something else. There is no 
agreement in the US law on that proposition and logically, legal consequences will arise from 
the characterization that is adopted in this way. 

Contract law is also complicating the picture, because in the US, unlike in many other 
countries, you can fully alienate, fully sell, give away your intellectual property rights in 
any creation that you have. We do not have a concept of moral rights, which exists in other 
countries, for example. And so, to the extent that data is being handled unethically, poorly, 
lost for example, companies, in defence of their actions, will say ‘Well, the consumer signed a 
contract. The consumer’s contract says that we do not have to engage in better practices than 
those that we currently use’. So, the balance between contract law and individual agreements 
will need to be struck with federal law and a basic decision about whether consumers need 
protection in a way that is more important that the freedom of contact law, which is, I am sure 
many of you know, a very important, sacred, legal right in the view of US business and US 
lawyers. We are very contractually focused in the way that we analyse legal questions. 
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On the social level, in conclusion, I will mention the problems arising in the context of data 
handling, data care and data transmission. There is a very large identity theft problem in the 
United States and it is spreading worldwide. Increasingly, the criminals who are engaged in this 
illegal trade in information are organized criminals and that changes the way that information 
security perhaps should be thought of. It is a different type of individual that is engaged in 
this criminal activity. It is a highly lucrative industry where the profits that these criminals are 
making exceed or at least approach the amount of money that the illegal narcotics trade makes. 
So, this is a very high-stakes, big-money industry now. What this means is that social systems 
are being threatened in the Unites States. We have a social security number for each citizen. At 
this point, at least one in every six social security numbers can no longer be connected with 
certainty to the individual that the number is supposed to represent. Why? Because so many 
of these numbers have been stolen or lost that the ability to maintain the confidentiality of this 
information has been threatened. What this means is that the social system relying on these 
social security numbers needs to be changed, because you cannot be certain that the individual 
holding the number really is the person entitled to the social benefits, for example.

A final note; one of the non-legal complications, problems that exist in this field is that 
individual users, particularly the United States, are very quick to provide large amounts of 
private information about themselves for convenience, for a few pennies off in a coupon, for 
additional advertisement of a free product. But yet, these same consumers who quickly give 
away this information are increasingly concerned, if asked, about information security and 
about the privacy of their information. So, on the one hand, their behaviour doesn’t necessarily 
mirror the concerns that if they are asked, they say they have. So, it becomes an interesting 
question of what consumers really want and how do we protect them without turning them 
into children, one might say. And so, this area will be changing aggressively in the next five years 
and any of you who have clients doing business with data arising out of United States citizens, 
this is something that you should keep in mind. 

Thank you

OTURUM BAŞKANI Av. AVNİYE TANSUĞ - Profesör Matwyshyn’a son konuşmacı 
olarak, fikirlerini son derece hızlı sizlerle, bizlerle paylaştığı için biz de çok teşekkür ediyoruz. 

Hesapça oturumumuzun burada bitmesi gerekiyordu, ama hem konuşmacı sayısındaki artış, 
hem geç başlamamız sebebiyle, eğer salondakilerin bir itirazı yoksa bir 15 dakika soru-cevap 
süresi eklemek istiyorum. Var mı efendim soru sormak isteyen konuşmacılarımıza?

Buyurun, lütfen adınızı, soyadınızı söyleyerek kayıtlara geçmesi açısından ve kime 
sorduğunuzu belirterek sorarsanız. 

ZUHAL ARGUN- Ben sorumu Bay Grosheide’a yöneltmek istiyorum. Adım Zuhal Argun, 
Ankara’da avukatım. Metinlerden birinde, Proje 5 ‘Kullanımın Doğası’ ve ‘Aktarım Nesnesi’ 
başlığı altında ‘Ücretlendirme’ adlı bir unsur vardı ve orada verilen örnek lisans ücretiydi. 
Lisans ücreti, örneğin petrol sektöründe üretilen petrole göre devlete ödenen ücrettir. 
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Burada aynı ücretten mi bahsediyorsunuz? Lisans ücreti konusunu tam olarak anlayamadım. 
Açıklayabilirseniz… Teşekkürler.

ZUHAL ARGUN- I would like to forward my question to Mr. Grosheide. My name is Zuhal 
Argun, I am lawyer in Ankara. In one of the texts, under the heading of ‘Nature of Exploitation’, 
Project Five and the ‘Object of Transfer’, there was an item, ‘Remuneration’ and the examples 
were given as royalty. This royalty is the same with the – for example, in the oil sector, this is 
the money which is paid to the state depending on the produced oil. I was not clear about that 
royalty. So, if you could... Thank you.

Prof. Dr. FREDERIK WILLEM GROSHEIDE- Lisans ücreti, hukukun birçok çevresinde 
kullanılan teknik bir terimdir. Telif hakkı hukukunda ve genel olarak fikri mülkiyet hukukunda, 
bu terimin lisans sahiplerinin hakkı – telif hakkını, ticari markayı, patenti veya başka bir hakkı – 
kullanırken elde ettiği miktarın belirli bir kısmını lisansı veren kişiye ödemesi anlamına geldiğini 
söyleyebilirim. Ben bunu kast etmiştim. Bu teknik bir terimdir. 

Prof. Dr. FREDERIK WILLEM GROSHEID- Royalty is a technical term in many law 
environments. In copyright law, in intellectual property law in general, I would say that it 
means that the licensee pays a certain amount of what he earns while exploiting the right, be it 
a copyright, a trademark or a patent or whatever, to the licensor. So, this was what I meant. It is 
at technical term.

OTURUM BAŞKANI Av. AVNİYE TANSUĞ - Başka var mı efendim soru soracak kimse? 
Buyurun lütfen. 

HAKAN KAYASLAN- Hakan Kayaslan. Southampton Üniversitesi’nde yüksek lisans 
adayıyım. Sorumu Profesör Matwyshyn’e yöneltmek istiyorum. Profesör Matwyshyn, merak 
ediyorum, devletin örneğin benim hakkımda sahip olduğu verilerin sahibi kimdir? Hatırladığım 
kadarıyla, Birleşik Krallık’ın Başbakanı olan Bay Brown konuşmalarından birinde bu verileri 
satmayı planladığını ve bunun devlet için bir gelir sağlayacağını söyledi ve ekledi, ‘Bu parayı halka 
yatırım için kullanacağız ve bu bilgilerden para kazanacağız’. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

HAKAN KAYASLAN- Hakan Kayaslan. I am a PhD candidate at the University of 
Southampton and I would like to ask my question to Professor Matwyshyn. Professor 
Matwyshyn, actually, I wonder, who is the owner of the data that the government has, actually, 
about me for example? And Mr. Brown, the Prime Minister of the UK, actually as far as I 
remember, in one of his speeches, said that he is planning to sell these data and he said that that 
will be an income to the government and he said, ‘We will invest that money for the public and 
we will get some money from that information’. What do you think about it?

Doç.Dr. ANDREA M. MATWYSHYN – Mükemmel bir soru sordunuz ve bu, tahmin 
edebileceğiniz gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde henüz çözüme ulaştırılamamış bir 
konudur. Var olan veri ihlali kanunları, eyalet düzeyindeki birkaç istisnanın dışında, devlet için 
geçerli değildir. Ayrıca, geçtiğimiz yaklaşık sekiz yık içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
devletin vatandaşlara ilişkin veri toplama faaliyetlerinin, bazılarının ifade ettiği gibi, Anayasa’yı 
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ve kanunları ihlal edecek düzeyde olup olmadığı hususu çok şiddetli tartışmalara sahne olmuştur. 
Bu konu uzunca bir süre çözüme ulaştırılamayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, devletin 
vatandaşlarıyla ilgili bilgileri içeren veritabanlarını satacağını düşünmüyorum. Ancak, devletin 
sorunlar yaşadığı nokta, kendisinin de bilgi güvenliği uygulamalarında oldukça zayıf olmasıdır. 
Meydana gelen veri ihlali olaylarının birçoğunun kamu kurumlarından kaynaklandığını 
görmekteyiz. Yakın zamanda, Birleşik Devletler’de Veterans Administration’da (Gaziler 
İdaresi) çok büyük bir ihlal yaşanmıştır. Bu olayda, askerlerin sağlık kayıtları, sosyal güvenlik 
numaraları, hizmet geçmişleri ve istihdam geçmişleri dışarıya sızdırılmıştır. Bu olay, milyonlarca 
insanı etkilemiştir. Kuşkusuz bu sadece bir örnek; ancak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 
ve Kamu Güvenlik Teşkilatında da sızıntılar yaşanmıştır. Parlamento içerisinde, bir gözetim 
kurumu olan, ‘Kamu Hesap Verilebilirlik Kurumu’ (Government Accountability Office) 
adı verilen bir yetkili kurum bulunmaktadır. Her yıl, bu kurum devlet kurumlarının her 
birindeki güvenlik uygulamalarının yeterliliğini ele alan bir rapor hazırlamaktadır. Kurumlar, 
bilgi güvenliği uygulamalarında yıldan yıla tutarlı bir şekilde başarısız veya düşük bir derece 
almaktadır. Dolayısıyla, devlet ülkemizdeki bilgi güvenliğini geliştirmeye başlamak için harika 
bir başlangıç noktasıdır.

Doç. Dr. ANDREA M. MATWYSYHN – An excellent question and it is something that is 
not also resolved in the United States, as you might suspect. The Data Breach Laws that exist 
currently do not apply to the government with a few exceptions on the state level. But usually, 
they do not. Also, during the last eight years or so, there has been a very heated debate in the 
United States about the extent of government data collection about citizens, as some would 
say, in violation of our Constitution and laws. This issue will not be resolved for a long time. I 
don’t think that in the United States the government would sell databases of information about 
citizens; however, what the government has had problems with is that they themselves are very 
weak with information security practices and so, many of the data breach incidents that are 
occurring, that we find out about from the reporters of the press or through other means, are 
happening from governmental agencies. There was recently a very large breach at the Veterans 
Administration in the United States, where health records, social security numbers, service 
histories, employment histories of soldiers were leaked. Millions of people were implicated by 
this. And, this is just one example, but leakages have happened in the Department of Defense, 
in the State Department, in the Department of Homeland Security. There is a governing body 
called the ‘Government Accountability Office’ which is an overseeing entity within Congress. 
Each year, they do a report looking at the strength of security practices within each of the 
governmental agencies. Year after year, consistently, almost every agency gets a failing grade 
or a low grade in their information security practices. So, the government itself is a wonderful 
place to start improving information security in our country. 

Prof.Dr. FREDERIK WILLEM GROSHEIDE- Sizin sorunuza eklemek istediğim kısa 
bir konu olacak. Birleşik Devletler’in aksine, örneğin Almanya’da ve İsviçre’de, veri koruma 
kanunları federal düzeyde ve ülke düzeyinde devleti de kapsamaktadır. Dolayısıyla, eğer devlet 
veri kaybediyorsa, söz konusu veri kaybının sonuçlarından sorumlu tutulmaktadır. Buradaki 
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temel sorun, vatandaşların genellikle hasarı niceliksel olarak belirleyememesidir. Bu yüzden, 
konu hasar tazminatı için mahkemeye giderse, hasarı Avro, Dolar veya geçerli olan herhangi 
bir para biriminde ifade etmek çok zor olacaktır. Kanımca,  devlete karşı dava açılmasındaki 
sorun, Almanya’da veya İsviçre’de geçerli olacak hukuki temelden çok, hasar miktarının nicelik 
açısından belirlenmesi sorunudur. 

Prof. FREDERIK WILLEM GROSHEID- If I just may add a short remark to your question. 
Contrary to United States for example, in Germany and in Switzerland, data protection laws 
also concern governments on a federal and on a country. So, if the government is losing data, 
basically, the government is responsible for the consequences of data loss. The main problem 
is usually that the citizen cannot really quantify the damage. So, if it goes to court for damage 
claims, it will be very very difficult to express, so to speak, the damage in Euros or Dollars 
or whatever other currency. I think, that is more than a problem of the substantiation of the 
damage amount than of the legal base which would be available in Germany and in Switzerland 
to make a claim against the government. 

OTURUM BAŞKANI Av.AVNİYE TANSUĞ- Başka sorusu olan var mı? O zaman burada 
oturumu kapatalım, herkes yorgun. Değerli konuklarımıza ve konuşmacılarımıza tekrar 
teşekkür ediyoruz. 

Görülen o ki, fikri mülkiyet hakları, veri koruma ve patent meseleleri hâlâ uluslararası yasal 
düzenlemelerde baş sıraları işgal etmekte. Bugünkü oturumda da bu nedenle özel hukuk 
açısından konuya yaklaşım ağırlık kazandı. Ama son konuşmacımızla ve ilk konuşmacımızla 
Profesör Weber, data koruma, veri koruma özelinde yaptıkları sunumlarla İnternet’in ve bilgi 
çağının iletişim araçlarının yasal düzenlenmesinde kamu hukuku açısından da bazı yaklaşımlar 
yaptık. Bu arada Avrupa ve Amerika’daki paradigma farklılıklarını gözlemledik. 

İzniniz olursa oturum başkanı olarak küçücük bir soru sormak istiyorum ben konuşmacılarımıza 
hangisi cevap vermek isterse. Ondan sonra da kapatacağım. 

Yıllardır İnternet’in siyasi sınırları olmadığı, merkezi olmayan doğası, uluslar üstü yapısı 
yüzünden düzenlenmesinin mümkün olmadığı, imkânsız olduğu yolunda bir söylem 
paylaşılageldi. Geçen yıl, 2006’da Amerika’da Tim Woo ve Jack Goldsmith adlı iki akademisyen, 
birisi Harvard, birisi Stanford Üniversitesi’nden yepyeni bir sav ileri sürdüler ve dediler ki, 
“İnternet’in sınırları vardır, siyasi ve fizik sınırları vardır”. Örnek olarak da kendi yaklaşımları 
paralelinde yasal düzenlemeler getiren Çin’i, Avrupa’nın kuzeyindeki bazı ülkeleri ve Amerika’yı 
gösterdiler. Bu görüşe katılıp katılmadığınızı merak ediyorum sayın konuşmacılar. 

Prof.Dr. ROLF H. WEBER – Çin’de belirli Web sitelerinin yayın yetisinin fiziksel yollarla 
sınırlandırılması, içeriğin filtrelendirilmesi ve İnternet erişiminin tamamen kesilmesi tehdidinin 
ortaya çıkması olayında olduğu gibi, İnternet fiziksel yollarla sınırlandırılabilecek sunuculardan 
ve altyapıdan oluşan bir kök grup yoluyla bağlandığı sürece, bir önceki oturumda tartışılan DNS 
sistemine bağlı olduğumuz sürece ve bitleri, mevcut bilgileri iletmekte bu yollar kullanıldığı 
sürece, içerik erişimine fiziksel engeller koymak için kullanılabilecek yollar var olmaya devam 
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edecektir. İçerik dağıtımının farklı türlerine, örneğin incelikli iletişim ağlarına başvurursak 
veya bilgi iletimi için farklı bir teknolojik model kullanmaya başlarsak, kendimizi tekrar siyasi 
sınırların İnternet üzerinde herhangi bir rolü olup olmadığı sorusuna yanıt ararken bulabiliriz. 
Ancak, bence günümüzün gerçekliği, bireyler çevrimiçi davranışlarıyla artan oranlarda bağlantı 
kurdukça, İnternet’in giderek daha fazla coğrafi ve fiziksel sınırla karşılaşacağını ve böylece 
önemli bir rol üstleneceğini göstermektedir. 

Prof. Dr. ROLF H. WEBER – To the extent that we are bound by the DNS system, which 
was discussed in the previous session and to the extent that the Internet is still connected 
through a core group of servers and infrastructure that can be limited through physical means, 
such as in China’s case of physically limiting the ability of certain websites to pass through, 
filtering content and threatening to cut off all Internet access, as long as those means of 
conveying the bits, the information existing, there will be ways to put up physical barriers to 
content access. If we go to different types of content distribution, maybe something like mesh 
networks or a different technological model for transmitting information, then we may be back 
to the debate of whether political borders have a role on the Internet. But, I think the reality 
now is that increasingly as individuals get connected with their behaviors çevrimiçi, it will be an 
increasingly bordered Internet with geographical and physical boundaries, having an important 
role. 

OTURUM BAŞKANI Av.AVNİYE TANSUĞ- Oturumumuzu kapatıyoruz, Sayın 
konuşmacılara ve sizlere tekrar teşekkürler ediyoruz. (Alkışlar)
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BİLİŞİM VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI”

Oturum Başkanı: Dr. MEHMET ALİ UZUN (Askeri Yargıtay 1. Daire üyesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU,  11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın son gününde sizlerle birlikte 
olmanın gururu içinde günün “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı ilk oturumunu açmak üzere 
bir aradayız. “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı ilk oturumumuzun Oturum Başkanı Askeri 
Yargıtay 1. Daire Üyesi Sayın Dr. Mehmet Ali Uzun’dur.

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN- Günaydın sayın konuklar, hoş geldiniz. 
Hukuk Kurultayı’nın 3. gününde, sabah oturumunda bilişimin önemli bir konusu olan “Kişisel 
Verilerin Korunması” konusunu konuklarımızla birlikte ve konuşmacı arkadaşlarla birlikte 
tartışacağız. Öncelikle bu salona ismini veren Eralp Bey’i de anıp, aziz hatırası önünde yad 
ediyorum kendisini. Değerli Hocamız Eralp Bey’i ve diğer Hamide Topçuoğlu ve Teoman 
Evren Beyefendiyi de saygıyla anıyorum.

Teknolojinin gelişmesiyle İnternet’in kullanımı arttı. 1997 yılında Aile Araştırma Kurumu’nun 
yaptığı bir araştırma sonucu en büyük 26 ilde yapılan nüfus sıralamasında yüzde 77 oranında 
İnternet kullanıldığı 4819 örnek üzerinden saptanmış. Dolayısıyla, İnternet’in kullanılmasıyla 
kişilerin teknolojiye yakınlaşması çok faydalı oluyor ama bu arada daha önce elle tutulan, 
kayıtları ilgili kurumlarda veya kuruluşlarda bir odada saklanan kişisel kayıtların, bu sadece 
kamu değil, özel şirketler de, bankalar, sigorta şirketleri, gross marketler gibi, bu marketlerde 
tutulan kayıtların elektronik ortama verilmesi, daha doğrusu elektronik ortamda tutulması, 
hem yer kaplamaması, hem daha çabuk ve düzenli ulaşılması, kişisel verilerin elden elektronik 
ortama geçmesini ve bu şekilde tutulmasını doğurdu.

Kurumların bu kişisel verileri kullanıma kendilerinin açması veya bir kısım kötü niyetli 
bilgisayar kullanıcılarının hacker vasıtasıyla bu kişisel verilere, kişilerin özel bilgilerine ulaşması 
birtakım hukuki sorunları da beraberinde getirdi.

Türk hukukunda kişisel verilerin; yani şahıslara ait özel bilgilerin korunmasıyla ilgili yasal 
mevzuatta özel bir hüküm yok. Özel bir hüküm dediğim, özel bir kanun yok. Genel olarak Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın madde 20, 21, 22’de “Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması” başlığı 
altında, keza Türk Ceza Kanunu’nun 135, 139. maddelerinde kişisel verilerin kaydedilmesi ve 
korunmasıyla ilgili ceza maddeleri ve Medeni Kanunda madde 23-25’te kişiliğin korumasıyla 
ilgili maddeler var.
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Bu ulusal mevzuattaki maddelerin dayanağı olan 1980 tarihli OECD Sözleşmesi ve ayrıca 
esas önemli olan 108 sayılı Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihli “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi” mevcuttur. Ayrıca yine Avrupa 
Birliğinin 95’e 46 ve 2002’ye 58 sayılı iki adet direktifi de mevcuttur.

Türk hukukundaki bu genel hükümlerin yetersiz kalması özel bir kanun düzenlenmesini de 
gerektirdi. 1995 yılından beri kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çalışmalar, komisyon 
çalışmaları yapıldı. En son Başbakanlık’ta kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir kanun tasarısı 
var. Ekim 2007 tarihinde bu tasarı güncelleştirildi. Yürürlük tarihi olarak 1 Ocak 2008 tarihi 
yazılarak Başbakanlık’ta duruyor. Eylem planında 2008 yılı içerisinde bu tasarının yasalaşacağı 
söyleniliyor. Tabii sadece bu tasarı değil, bu tasarıyla birlikte banka ve ticari sırlarla ilgili bir 
kanun tasarısı ve bir de DNA verilerinin korunmasıyla ilgili bir tasarı daha var. Bu üç tasarının 
yasalaşması Türk hukukunda kişisel verilerin korunmasında önemli bir boşluğu dolduracak, 
çünkü gün geçtikçe bu konu gündeme daha sık gelmeye başladı.

Ben sözü fazla uzatmadan konuşmacı arkadaşlara söz vereceğim. İlk konuşmacı Nilgün Başalp, 
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden. Kişisel verilerin korunmasında çok geniş çalışmalar 
yapmış, kitabı mevcut olan değerli bir hukukçu arkadaşımız. Sözü kendisine veriyorum.

Araş. Gör. NİLGÜN BAŞALP (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)- Eksik olmayın 
Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Bugün buraya gelerek bizim konuşmalarımızı dinlemek 
arzusunda olan tüm hukukçuları ve tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisiyim. Birkaç yıldır kişisel 
verilerin korunması ve saklanması alanında çalışıyorum. Sunumumu, eğer izin verecek 
olursanız kürsüden yapmak istiyorum, çünkü üniversitede takdir edersiniz ki biz öğrencilerin 
karşısında sürekli ayakta konuşuyoruz. Böyle bir alışkanlığım olduğu için de kürsüde olmayı 
tercih ediyorum açıkçası. İzninizle ben kürsüye geçmek istiyorum.

Kişisel verilerin korunması ve saklanması denildiğinde aslında Türkiye’de hukukçular olarak 
biz çok da bilmiyoruz, halen ne anlaşılması gerektiği konusunda tam bir bilgi sahibi değiliz, 
çünkü bu alanda yasalaşmış bir çalışma mevcut değildir. Ben bu nedenle bugünkü konuşmamda 
öncelikle kişisel verilerin korunması kavramına yer vermek istiyorum. Hangi anlamları ifade 
ediyor acaba, veri koruması hukukundan ne anlaşılması gerekiyor? Biraz bunun üzerinde 
durmak istiyorum. Ardından, Mehmet Bey gerçi sayma yoluyla Avrupa Birliği’ndeki güncel 
düzenlemelerden bahsetti, ben ufak tefek hatırlatmalar yapmak istiyorum bu bölüme ilişkin 
olarak ve son olarak da Türk hukukunda güncel durumla ilgili bilgi vermek istiyorum.

Sosyal ilişkilerimiz bizi kişisel bilgilerimizin üçüncü kişilerle paylaşılması konusunda 
zorunlu bırakmaktadır. Bazen bilgimiz dahilinde, bazen de bilgimiz dışında kişisel bilgilerimiz 
işlenmektedir. Özellikle, örneğin, bankalarla girdiğimiz müşteri ilişkilerinde, işçi-işveren ilişkisi 
içerisinde ya da bir dernek üyeliği ilişkisi içerisinde biz kendi isteğimizle kişisel bilgilerimizi 
üçüncü kişilerle de paylaşabiliyoruz. Bunun dışında, bazen de bilgimiz dışında da kişisel 
bilgilerimiz işlenebiliyor ve açıkçası kişisel bilgilerimizin bu şekilde işlenmesi üzerine şu an 
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herhangi bir kontrol icra etmek imkânına sahip değiliz. Bizim hakkımızda kim ne kadar çok 
bilgiye hangi araçları kullanarak ne şekilde ulaşmıştır, bu konuda bilgi sahibi olamıyoruz ne 
yazık ki. 

Özellikle İnternet’te yeni teknolojilerin gelişmesine bağlı olarak kişisel bilgilerimizin çok daha 
hızlı bir şekilde işlendiğini görebiliyoruz. Örneğin, bugün artık birçok İnternet kullanıcısının 
sadece bir e-mail adresi değil, aynı zamanda Facebook’ta bir profili bulunmaktadır. Bazen 
bu profiller bizim bilgimiz dışında bizim kişilik hakkımıza tecavüz edilerek açılmaktadır 
Facebook’ta. Bu durumda acaba biz hukukçular mağdurlara nasıl yardımcı olabileceğiz, bu 
sorularla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Bütün bu sorunların temelinde aslında şu yer almaktadır: Kişisel veri kavramı nedir? Öncelikle 
bunu ortaya koymak gerekir. Bir kişiyi belirleyen ve onu belirlenebilir kılan tüm bilgiler kişisel 
veri olarak kabul edilmektedir. Bu, kişilik hakkının sosyal, fiziksel, duygusal ve hatta ekonomik 
boyutuna dair tam bilgileri ifade etmektedir. Burada isminiz, telefon numaranız, motorlu taşıt 
plakanız, sosyal güvenlik numaranız, pasaport numaranız, özgeçmişiniz, okuduğunuz okullar, 
resminiz, isminiz, sesiniz, parmak iziniz, yaşınız, mesleğiniz, adresiniz, bunların hepsi kişilik 
hakkınıza dair kişisel bilgilerinizi ifade etmektedir. 

Peki, veri koruması hukuku ne yapar? Veri koruması hukuku da kişisel verilerin korunmasını 
konu almaktadır. Kişisel verilerin korunması denildiğinde anlaşılması gereken, kişilik hakkının 
korunması olduğu düşüncesindeyim. Aslında çok da uzağa bakmamak gerekir diyorum bazen. 
Amaç, kişisel verilerin korunması yoluyla kişilik hakkının muhtemel bütün tecavüzlere karşı 
korunmasını sağlamaktır. Herkes kişisel verilerinin kimler tarafından, ne zaman, ne kadar süreyle 
ve hangi kapsamda işlendiğine ve kimlere erişilebilir olacağına karar vermek hakkına sahiptir. 
Bu noktada da yasa koyucu ve uygulayıcıları bu hakkın kullanımını olanaklı kılacak bütün 
şartları oluşturmakla görevlilerdir. Türk hukukunda kişilik hakkının korunması denildiğinde 
pozitif düzenleme olarak öncelikle aklımıza gelen hükümler Türk Medeni Kanunu içerisinde 
düzenlenen 23 ve 25. madde arasındaki hükümlerdir.

Medeni Kanun, madde 23 kişilik hakkının kişinin kendisine karşı korunmasını düzenlerken 
MK, madde 24 ve 25 mevcut veya muhtemel saldırılara karşı kişilik hakkının korunmasını 
amaçlar.

Görüldüğü üzere kişilik hakkının korunması bizde dava yoluyla aslında sağlanmaktadır. 
Muhtemel tecavüzlere karşı kişilik hakkının korunmasını dava yoluyla sağlıyoruz. Bu şu 
demek: Muhtemel bir tecavüzle karşı karşıya kaldığımızda önleme davası açarak bu tecavüzün 
önlenmesini sağlayabiliyoruz. Ama her seferinde kişisel verilerimizi korumak adına ilerde 
zarar doğması tehlikesine karşı her seferinde önleme davasını açmak, takdir edersiniz ki, 
mahkemelerin iş yükünü de gereksiz yere arttıracaktır. Bu nedenle biz aslında Türk hukukunda 
da mevcut tehlikeleri en aza indirgeyebilecek yeni bir sisteme ihtiyaç duyuyoruz. Bu eksikliği 
giderebilecek olan yeni bir yasa da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olacaktır.

Uzun zamandan beri Başbakanlık’ta bekleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tasarısının 
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bir an önce yasalaşmasını hepimiz arzu ediyoruz. Son beş Avrupa Birliği ilerleme raporunda da 
buna ayrıca işaret edilmiştir. Ancak ne yazık ki bu konudaki gerekli yasal değişiklikler henüz 
yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bu da bir hukuk politikası tercihidir diye düşünüyorum.

Mehmet Bey  biraz önce Avrupa Birliği’ndeki düzenlemelerden bahsetti. İsimlerini burada 
tekrar anmak istemiyorum vakit darlığı sebebiyle ama şunu söylemek önemli: 1981 yılından 
bu yana Avrupa Birliği’nde ortak bir veri koruması eşiği yaratılmaya çalışılmıştır. Bugün Avrupa 
Birliği’nde kişisel verilerin korunması alanında sağlanan bu yüksek koruma düzeyi, duvarı 
uzun bir prosedürün sonucunda ulaşılan bir düzeydir. Öncelikle İktisadi Kalkınma ve İşbirliği 
Teşkilatı tarafından çıkarılan temel prensipler, ilkeler ve onu izleyen Avrupa Konseyi’nin 108 
sayılı Sözleşmesi ve Avrupa Birliği’nin 1995 tarihli 46 sayılı Yönergesi. 

Avrupa Birliği’nin 46 sayılı ve 95 tarihli Avrupa Topluluğu Yönergesinde veri korumasına 
ilişkin önemli ilkeler somutlaştırılmıştır. Yönergenin temel özellikleriyle ilgili olarak size 
Volkan Bey sunumunda bilgi verecektir. Ben o yüzden bu bölümü atlayarak geçiyorum ve Türk 
hukukundaki güncel duruma biraz dikkat çekmek istiyorum.

Biraz önce söylediğim gibi, kara Avrupa’sı ülkelerinde kişisel verilerin korunması yoluyla 
kişiliğin korunması meselesi temel bazı ilkelere bağlanmıştır. Son beş Avrupa Birliği ilerleme 
raporunda vurgulandığı üzere Kişisel Verinin Korunması Kanununun yürürlüğe konulması ve 
anılan yasaya göre faaliyet gösterecek bağımsız bir Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun 
bizde de acilen oluşturulması gerekmektedir. Avrupa Birliği’nin bu alandaki hassasiyeti veri 
korunmasının temel ilkeleri olarak kabul edilen yerleşmiş kuralların, yürürlükteki hukukun 
önemli bir parçasını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu topluluğa dahil 
olmak istiyorsanız, bu topluluğun sahip olduğu koruma kurallarını, gerekliliklerini de yerine 
getirmek zorundasınız.

Bu çok önemli alan ne yazık ki Türk hukukunda göz ardı edilmiştir şimdiye kadar. Ülkemiz 
Avrupa Konseyi 108 sayılı Sözleşmesini 1982 yılında imzalamış olmasına, üzerinden bunca 
zaman geçmiş olmasına rağmen yürürlüğe sokmamıştır. Bu yüzden de bugün sözleşmenin 
gerekliliklerini yerine getirmemiş olmasından dolayı bazı sonuçlarla da yüzleşmektedir. 
Sözleşmenin 12. maddesine göre Konsey üyesi bir devlet kişisel veri koruması mevzuatı eşdeğer 
düzeyde bulunmayan başka bir devlete sınırötesi veri aktarımını yasaklayabilmektedir. İşte bu 
hükme dayanarak ülkemiz için adli yardım anlaşmalarının uygulanması zorlaştırılmaktadır. 

Avrupa Konseyi’ne üye diğer devletler Türk mahkemelerinin talep ettiği adres tespiti gibi 
bilgileri eşdeğer koruma mevzuatı olmadığı için de geri çevirmektedir. Meselenin diğer bir 
önemli boyutu da Avrupa Birliği’yle yürütülen Gümrük Birliği’ne rağmen Avrupa Birliği üyesi 
devletlerin gümrük idarelerinin bilgi akışını, biraz önce sözünü ettiğimiz ve Volkan Bey’in de 
anlatacağı 46 sayılı Yönerge nedeniyle zorlaştırılmaktadır. 

Son dönemdeki reformlar sayesinde Türk hukuk uygulamasına giren ve yeni Türk Ceza 
Kanunu’yla önemli yaptırımlara bağlanan, ancak bunun ötesinde maddi hukuk bakımından 
yeterince düzenlenmeyen bu alan Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından 
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hazırlanan önemli bir tasarıyla bugün tartışılmaktadır ve Başbakanlık aşamasındadır.

Tasarı, kişisel verileri işleme tabi tutulan kişiler ile bu verileri işleme tabi tutan kamu kurum 
veya kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini kapsamına almıştır. Bu çok geniş bir 
kapsamdır. Yönergeden de farklı olarak biz sadece gerçek kişileri değil, aynı zamanda tüzelkişileri 
korumaya da adayız. Bu, Avrupa Birliğindeki düzenlemeden farklı ama illa ki Avrupa Birliğiyle 
tam anlamıyla bu alanda örtüşmek zorunda değiliz. Koruma kalkanını daha geniş olarak da 
açabiliriz. Ben bunun doğru bir düzenleme olmadığı kanaatindeyim ama takdir bu yönde. 
Tüzelkişilerin kişilik hakkının da korunması Kişisel Verinin Korunması Kanunu’yla sağlanmaya 
çalışılacaktır.

Dikkate değer diğer bir husus da, yönergenin gereklilikleri, aslında yer almamış olmasına 
rağmen yapmaya çalıştığımız bu değişiklikler.

Tasarı çerçevesinde yasanın uygulama alanını hem geleneksel dosyalama yöntemiyle işlenen 
kişisel veriler, hem de otomatik işleme tabi tutulan kişisel veriler dahil olacaktır. Tasarı sistematik 
olarak beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda tasarının amaç ve kapsamı, veri korumasına 
has ifadelerin tanımları, kişisel verilerin işlenmesinde işlem kriterleri ve kişisel verilerin kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinde dikkate alınacak ilkeler düzenlenmiştir.

İkinci kısımda, kendisine ait kişisel verileri işlenen kişinin işlem hakkında bilgilendirilmesi, 
bilgi edinme hakkı, yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme hakkı ve itiraz hakkı olmak üzere 
ilgilinin haklarına yer verilmektedir. Ayrıca kişisel verilerin yabancı ülkelere aktarılmasının 
şartları düzenlenmektedir. 

Üçüncü kısımda, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından oluşturulacak sicile veri 
işlemcilerinin bildirim yükümlülüğü, bildirim yükümlülüğünden muafiyet ile kurumun ön 
inceleme yetkisinin kapsam ve niteliği düzenlenmektedir. Ayrıca, bu kısımda kanun koyucu 
ülkemizde yeni bir iş alanı olarak nitelendirilebilecek özel veri koruma kuruluşlarının önünü 
açmaktadır. Yine bu kısımda kanun koyucu, meslek birlikleri tarafından mesleki davranış 
kurallarının oluşturulmasını önemli muafiyetlerle teşvik etmekte ve kişisel verilerin silinmesi 
ve yok edilmesi konularında da ayrıca düzenlenmektedir.

Tasarının dördüncü kısmında, kişisel verilerin korunması kurumu ve kurulunun kuruluş ve 
görevleri ve teşkilat yapısının temeli atılmıştır. Buna göre teşkilat, yazı işleri hizmetini gören icra 
organı niteliğindeki kurum başkanlığıyla karar organı olarak Kişisel Verileri Koruma Yüksek 
Kurulu hizmet birimlerinden oluşacaktır. 

Son kısımda ise kişisel verilerin işlenmesi dolayısıyla kişilik hakları ihlal edilenlerin 
şikâyetlerinin incelenmesi konusunda Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu yetkili kabul 
edilmiştir.

Tasarıyı kısaca bu şekilde özetledim. Eğer biraz daha vaktim varsa kısaca Türk Ceza 
Kanunu’ndaki düzenlemeler üzerinde durmak istiyorum. Biraz önce söyledim, kişisel verilerin 
kanunu tasarı aşamasında, henüz yasalaşmış değil. Dolayısıyla, Türk hâkiminin elinde kişisel 



296

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

veri nedir, kişisel verinin işlenmesinden ne anlaşılması gerekir konusunda pozitif bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu nedenle de acilen yasalaşması gerektiğini ayrıca düşünüyorum.

Türk Ceza Kanunu’nda ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi bakımından bazı 
suçlar düzenlenmiştir ama bu suçların düzenlenmiş olmasına rağmen bu önemli kavramların 
tanımları Türk Ceza Yasası’nı koyan kanun koyucu tarafından yapılmamıştır. Dolayısıyla, 
burada önemli bir Anayasaya aykırılıkla da karşı karşıyayız. 

Ceza hukukçusu değilim, medeni hukukçuyum, ama değerli ceza hukuku hocalarımdan 
öğrendiğim kadarıyla suçta ve cezada kanunilik ilkesi hukuk devletinin önemli bir temel taşıdır. 
Eğer suçta ve cezada belirliliği sağlayamazsanız hukuk devletinin gerekliliklerini de yerine 
getirmiş olmazsınız.

Böyle bir sorunla da Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin korunmasına ilişkin getirilen 
düzenlemeler yol açmaktadır. 

Türk hâkimi kişisel verilerin işlenmesinden ve bunun hukuka aykırı olarak işlenmesinden ne 
anlaması gerektiğini henüz pozitif bir düzenlemeyle öğrenmiş değil, ama bir suç düzenlenmiş 
ve ceza hadleri de öngörülmüş.

“Özel Hayatın Gizliliği” başlığı altında yer alan bu düzenlemeler madde 135 ve devamında, 
eğer okuyacak olursanız dikkatinize sunmak isterim. Madde 135’te kişisel verilerin kaydedilmesi 
suçu düzenlenmektedir. Buna göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 6 
aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. “Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, 
hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal 
bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır” denilmektedir.

Bunun dışında başka bir suç, 136’da düzenlenmektedir. Verileri hukuka aykırı olarak verme 
veya ele geçirme suçu. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 
ele geçiren kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun nitelikli halleri 
bulunmaktadır. 137. maddede düzenlenmektedir. “Kamu görevlisi tarafından işlenirse ve görevinin 
verdiği yetkiyi kötüye kullanılmak suretiyle işlenirse ya da belli bir meslek veya sanatın sağladığı 
kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenirse verilecek ceza yarı oranında arttırılır” denilmektedir. 

Verileri yok etmeme de bir suç olarak düzenlenmektedir. Kanunların belirlediği sürelerin 
geçmiş olmasına rağmen verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine 
getirmediklerinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu hükmü okuduğumda, örneğin, 
ben şunu düşünüyorum: Hangi sistem içerisinde, hangi verileri yok etmem gerekiyor? Biraz 
daha belirliliğe ihtiyaç duyuyoruz açıkçası.

Bütün bu suçlar 139. maddede açıklandığı üzere, şikâyete bağlı suçlar. “Kişisel verilerin 
kaydedilmesi verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek, verileri yok etmeme hariç, bu 
bölümde yer alan bütün suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır” denilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’ndaki hükümler bu kapsamda düzenlenmiştir. Henüz Kişisel Verilerin 
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Korunması Kanunu da yürürlüğe girmemiştir. O nedenle bu hükümlerin uygulanmasıyla ilgili 
olarak elde edilecek sonuçları ben de merakla bekliyorum. Hatta yakın bir çevremden bir olayı 
sizinle kısaca paylaşmak istiyorum: Yakın bir arkadaşımın başına gelen bir olay. Kendisi eski 
bir arkadaşı tarafından bir şaka ya da kötü niyetle tüm kişisel bilgileri Facebook’ta bir kullanıcı 
profili oluşturularak kötüye kullanılmıştır. İsmi, soyadı, resmi, adresi, telefon numarası, tüm 
kişisel bilgileri, iş adresi, iş telefonu, kendisine nasıl ulaşılabileceğine ilişkin ve hobilerine ilişkin 
tüm kişisel bilgileri Facebook’ta bir İnternet kullanıcı profili yaratılarak herkese açıklanmıştır. 

Kendisine Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat etmesini tavsiye ettik. Şu an Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından hazırlık soruşturması sürmektedir. Daha fazla bilgiye sahip değilim, ama 
umarım önümüzdeki sene bu örnek olayın da nasıl neticelendiğiyle ilgili olarak size bilgi 
verebileceğim. Şu an için Türk hukukunda ne yazık ki böyle bir belirsizlikle karşı karşıyayız.

Ben dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sözü tekrar Mehmet 
Bey’e bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN - Nilgün Hanım’a Türk hukukundaki 
mevcut durum ve tasarıyla ilgili verdiği bilgiler için teşekkür ederiz.

Hukuk kısmının devam etmesi açısından bu sefer uluslararası hukuktaki kişisel verilerin 
korunması konusunda Kamu İhale Kurumu’nda uzman olarak görev yapan hukukçu 
arkadaşımız Volkan Sırabaş’a konuyu veriyorum. Kendisinin de konuyla ilgili çalışmaları var, 
kitabı yayınlanmış, yeni baskısını da yapmış vaziyette. Sözü Volkan Bey’e bırakıyorum.

VOLKAN SIRABAŞI (Kamu İhale Kurumu Uzmanı)- Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanım. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum ve saygılarımı sunuyorum.

Kişisel Verilerin (Bilgilerin)  Korunması

Kişisel veriler, kişilik haklarına dahil olan değerlerdir. Kişisel verilerin korunması Bilişim 
Hukukunun yeni, değişken ve dinamik bir yapıya sahip alanlarından biridir. İnternet aracılığıyla 
yapılan kişilik haklarına tecavüz halleri içerisinde en geniş kapsamlı olanı kişisel veriler 
bağlamında ortaya çıkmaktadır.237 Çağdaş teknolojiler ile birlikte hayat alanına modern sızma 
şekilleri ortaya çıkmıştır. İnternet’in hayatın her alanında kullanımı kişilerinin temel hak ve 
hürriyetleri arasındaki kişisel verilerin (bilgilerin) gizliliğini ve korunmasını tehdit eder bir 
boyut kazanmıştır.238 İnsanlar hür varlıklar olduğu için sürekli olarak izlenen, haklarında bilgiler 
toplanan ve fişlenen bireyler olarak yaşamak istemezler. Kişisel verilerin gizliliği ve korunması 
“özel hayatın ve aile hayatının korunması” başlıklı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. 
maddesinin bir ifadesi olarak kabul olunabilmektedir. Kişisel verilerin korunması çerçevesinde, 
kişilik hakkının korunması için tecavüz öncesi bir sistem öngörülerek muhtemel tecavüzleri en 
aza indirgeyecek bir sistem oluşturulmalıdır. 

Birey, manevi varlığını korumak ve geliştirmek için kişisel verilerini işleyen herkese karşı 
237  Şebnem Akipek, Özel Hukuk ve İnternet, http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/hukuk.html, s.8.
238 Esin Çamlıbel Taylan, Elektronik Ticaret ve Internet Üzerinde Bilgi Akışında Gizlilik ve Bilgi Koruması, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, 

Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara 2001, s. 227; Nilgün Başalp., Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, 
Ankara 2004, s. 7-22.
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kişiliğinin korunmasını isteyebilmelidir. Kişinin rızası ve hukuka uygun bir amaç olmaksızın 
elde edilen verilerin işlenmesi kişilik haklarına tecavüzdür. Kişilik hakkının hem ulusal ve 
uluslar arası düzeyde, hem de devlet ve diğer kişiler karşısında korunması ihtiyacı kişisel 
verilerin korunmasını özel hukuk ve kamu hukukundan etkilenmesi sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. Bu itibarla, kişisel verilerin korunması özel ve kamu hukukunun etkilerini taşımasını 
gerektirmiştir.

Özellikle son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi, İnternet’in yaygınlaşması ve yaygınlaşan 
bu araç sayesinde kişilerle ilgili bilgilerin yaygınlaşması ve erişimin çok kolaylaşması bu verilerin 
hukuka aykırı olarak yetkisiz ve çoğu durumda kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden 
olmaya başlamıştır. Zira, İnternet üzerindeki iletişimin yüzde yüz güvenli olmadığı da bilinen 
bir gerçektir.

Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı ile İnternet’in ilişkisi kişisel verilerin korunması 
konusuna odaklanmayı gerektirmektedir. Teknik olanaklar sayesinde kişinin özel hayatına 
ait bilgilerden oluşan kişisel verilerin dinlenmesi, kaydedilmesi, değiştirilmesi, silinmesi ve 
ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. İnternet’in dünya üzerinde yaygınlaşmasıyla birlikte 
kişilerin özel hayatına ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak alenileşmesi korkusuna neden 
olmuştur. Örneğin; bankalar arası para transferinde veya çok uluslu şirketlerin insan kaynakları 
bilgi sistemlerinde birçok kişisel veri ulusal sınırları dahi aşmaktadır.239

İnternet’in henüz ortaya çıkmadığı tarihlerde bile, bilgisayarın hızla gelişen bir araç olarak 
toplum hayatına girmesi, kişisel verilerin gizliliği ve koruması ile bilgisayar arasındaki ilişkinin 
incelenmesini zorunlu kılmıştır.240 Zira, bilgisayarlar sayısal olarak verilerin toplanmasına, 
işlenmesine ve kullanılmasına ilişkin geleneksel yöntemlerden çok farklı özelliklere sahiptirler. 
Verilerin toplanması konusunda bilgisayar son derece küçük bir boyut içinde çok fazla miktarda 
veriyi toplayabilme kapasitesine sahiptir. Yine bilgisayar üstün hesaplama kapasitesiyle toplanan 
verileri çeşitli şekillerde işleyerek bileşimlerini yapabilmektedir. Ayrıca, bilgisayar veri işleme 
merkezleri kendilerinden istenilen verileri anında iletebilme imkanına sahiptirler. Bu açıdan 
kişinin özel hayatına (hastalığı, ticari durumu, cinsel hayatı ve benzeri sırları) ilişkin verilerin 
de bilgisayarlara yüklenmesi, burada işlenmesi ve açığa vurulabilmesi söz konusu olabilir.241 
İnternet’in ortaya çıkmasıyla bu durum çok daha kolaylaşmıştır. Bilgisayarların sahip olduğu 
bu avantajlar kullanılarak kişilere ait veriler Internet ortamına aktarılıp bu sayede Internet 
üzerinden herkes için ulaşılabilir olmaları sonucunu doğurmuştur.242

Bilgisayar ve İnternet vasıtasıyla geniş bilgi bankalarının oluşturulması kişilik hakları 
açısından tehdit edicidir. Oluşturulan bu bilgi bankalarının bir kısmı son derece verimli bir 
şekilde sosyal amaçlı olarak kullanılmaktadır.243 Ancak özel kişilerin kontrolünde bulunan 
bilgi bankaları örneğin bankalar, şirketlerce toplanan kredi bilgileri veya iş amaçlı elde edilen 
kişisel veriler, veri gizliliği açısından tehlikedir. Zira, kişisel veriler sınırsız olarak gelişi güzel 
239     Sevil Yıldız, Suçta Araç Olarak İnternet’in Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi, Ankara 2007., s.183.
240   Hasan Sınar, İnternet ve Ceza Hukuku, İstanbul 2001.,s.57; Yıldız, s. 183.
241  Sınar, s. 57; Yıldız, s. 183.
242  Necdet Kesmez , Kişisel Verilerin Korunması Üzerine, http://www.bilisimsurasi.org.tr/ dosyalar/102.doc, s.1.
243  Akipek, s. 8; Taylan, s. 227; Kesmez, s.1.
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toplandığı, denetimsiz olarak açıklandığı, yetkisiz kişilerin eline geçtiği durumlarda kötüye 
kullanılarak kişilik haklarına tecavüz edilebilecektir. Ayrıca, elektronik ticaret sırasında İnternet 
vasıtasıyla yaygın ve hızlı veri akışı kişisel verilerin korunması açısından verinin aynı yeterlilikte 
korunamaması tehlikesini de ortaya çıkarmaktadır.244 İnternet’in kullanımı açısından bu 
problemlerin çözülmesi bir zorunluluktur. Örneğin, elektronik ticaretin getirdiği büyük 
kolaylığa rağmen, kullanım oranı artmamaktadır. Zira, elektronik ticaretin yaygın ve artarak 
kullanılabilmesi için gizliliğin ve veri korumasının yeterli derecede sağlanması gerekmektedir.245 
İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu kişisel verilerin toplanması sırasında gizliliklerinin 
tehdit altında olduğunu düşünmektedirler.246 Bu açıdan bakıldığında, e-devletin başarısı da 
verilerin gizliliği ve korunmasına bağlıdır.

Bir kişinin adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, doğum yeri, dini, T.C. kimlik numarası, cinsel hayatı, cep 
telefonu numarası, medeni durumu, ailesi, işi, geliri, borçları, adresi, geçirdiği hastalıklar, özel 
zevkleri ve buna benzer bilgiler onun kişisel verilerini oluşturur. Yani korumaya tabi tutulacak 
kişisel veriler belirli bir kişiye ilişkin olan veya belirli bir kişiye ilişkin olduğu belirlenebilen bütün 
bilgilerdir.247 AB direktifinde ve doktrinde, bir kişiyi belirleyen ya da bir kişiyi belirlenebilir 
kılan her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmaktadır.  Kişisel verilerin korunması, kişilik 
hakkının korunması kavramı altında kişiliğin bütün yönleriyle yansımasını ifade eden bilgileri 
konu almaktadır. Bu veriler İnternet aracılığıyla çeşitli şekiller de elde edilebilir.248 Bir e-mail 
adresi alabilmek yani e-mail hizmeti veren bir Internet Servis Sağlayıcıya bunun için kayıt 
yaptırabilmek, bazı web sitelerinden yararlanabilmek, elektronik bankacılık hizmetlerinden 
faydalanabilmek için bazen çok sayıda kişisel veri istenilmekte ve ilgili kullanıcı tarafından 
verilmektedir. Yine, insan kaynaklarıyla ilgili web siteleri; medeni hal, sabıka kaydı, çocuk 
sahibi olup olmama, yabancı dil bilgisi, telefon numarası vb. verileri başvuru yapan kullanıcıdan 
elde edebilmektedirler. İlgili kullanıcının bu kişisel verileri rızasıyla vermekle birlikte bunların 
başkalarına aktarılmasına izin verdiğini söylemek yanlış olur. Bu kişisel verilerin üçüncü kişilere 
açıklanılması (satış yoluyla veya başka herhangi bir yolla) verilerin sahibinin kişilik hakkına 
tecavüz oluşturur.249 E-mail adresleri de günümüzde kişisel bir veri olarak kabul edilmektedir. 
E-mail adresinin yasal olmayan yollardan elde edilmesi kişilik hakkına tecavüz oluşturur.250 
Ayrıca kişisel verilerin kişilerden alınmasında izlenecek olan yöntem de önem arz eder. Verilerin 
yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, sadece veri toplamadaki amaç çerçevesinde kalınarak elde 
edilmesi ve kişilere kendilerine ilişkin bu verileri öğrenme ve eğer varsa verilerdeki eksik veya 
yanlışları düzeltme imkanının tanınması gerekmektedir.251

Kişisel verilerin, İnternet ortamına aktarılması ve bir İnternet yayını haline getirilmesi halinde, 

244  Taylan, s. 227.
245  Ayşe Saadet Arıkan, Elektronik Ticaret Hukuk ve Noterler, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Vakfı, s.3;
    Emrehan İnal,  İnternet’te Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul 2005.s. 21; Taylan, s. 227;        http://www.e-ticaret.gov.tr.
246 Taylan, s. 227.
247  Kesmez, s. 4.
248  Murat Doğan, İnternette Şahsiyet Hakkının İhlali ve Korunması, http://www.bilisimsurasi.org.tr./dosyalar/89.doc , s.14.
249 Gürsel Öngören, İnternet Hukuku, http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/ongoreninternet/endeks.htm,       s.8; Akipek, s. 8;  Sınar, s. 57; 

Doğan, s. 14; Taylan, s. 230.
250   Tekin Memiş, Hukuki Açıdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi, AÜEHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, AÜEHFD 2001, C.V, S.1-4,s. 443.
251  Akipek, s. 8.
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kişinin özel hayatına ait veriler dünya üzerinde o yayına ulaşabilen sayısız insana sunulmuş 
olacaktır. Kişinin özel hayatına yönelik olarak telafisi imkansız zararlara yol açabilen bu tarz bir 
tecavüzün hukuk düzenince korunması beklenemez.252

Bir İnternet Servis Sağlayıcı üzerinden çeşitli web siteleriyle iletişim kurulurken, bunların 
server aracılığıyla kaydedilmesi mümkündür. Böylece İnternet kullanıcısının ziyaret ettiği web 
sitelerini ve bu yolla kişisel tercihlerinin belirlenmesi olasıdır.253 Yine kullanıcılar İnternet’e 
girdiğinde IP gibi elektronik iz bırakır. ISS’ler IP numarası sayesinde abonelerinin hareketlerini 
izleyebilir. Bunlar, daha sonra e-mail yoluyla özel amaçlarla reklam gönderilmesinde, çeşitli 
ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşme önerileri yapılmasında veya siyasi ve ideolojik propaganda 
mesajlarının iletilmesinde kullanılabilir. Bu tür kullanımlar da eğer İnternet kullanıcısının, 
İnternet Servis Sağlayıcının veya e-mail gönderenin uyarısı üzerine verdiği rızasına (aydınlatılmış 
rızasına) dayanmıyorsa kişilik haklarına tecavüz oluşturur.254 

İnternet üzerinde kişisel verilerin toplanmasının, kullanılmasının, üçüncü kişilere 
açıklanmasının takibi ve denetimi çok kolay değildir. Bu sebeple, bir taraftan Internet’e ilişkin 
kanuni düzenlemeler yapılırken bir taraftan da Internet kullanıcıları Internet’te veri gizliliğine ve 
veri korumaya ilişkin riskler hakkında bilinçlendirilmeli ve teknik olarak kişisel verilerini nasıl 
korumaları gerektiği konusunda eğitim verilmelidir.255 Zira İnternet’in en önemli sorunlarından 
birinin veri güvenliği ve korunması olduğu bir gerçektir. Önümüzdeki yıllarda veri güvenliği 
açısından daha kompleks saldırılar beklenmekte ve özellikle kişisel verilerin ele geçirilmesi 
odaklı faaliyetlere ağırlık verileceği düşünülmektedir.

Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihinde kabul edip imzaya açtığı ve 1985 yılında yürürlüğe 
koyduğu sözleşme, “Otomatik Olarak İşlenen Kişisel Veriler Bakımından Bireylerin Korunması 
Hakkında Sözleşme” ismini taşır ve 108 sayılı sözleşme olarak bilinir.256 1999 yılında sözleşmede 
bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu sözleşme yalnız Avrupa ülkelerinde değil tüm dünyada kabul 
görmüş ve ulusal mevzuatın hazırlanmasında da dikkate alınmıştır. Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ise 1981 yılında kabul edilmiş olan “Sınır Ötesi Veri 
Akışları Hakkında Yönlendirici İlkeler” isimli bir belge vardır. Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Asamblesi ise 1990 yılında “Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyaları Hakkında Yönlendirici 
İlkeler” ismini taşıyan bir belge kabul etmiştir.257 Avrupa Birliği’nde kişisel verinin toplanmasını 
düzenleyen, kişisel verinin toplanması ve bu bilginin serbest dolaşımı hususunda kişinin 
korunması hakkında 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 95/46/AT 
(Kişisel Verilerin İşlenmesinde Gerçek Kişilerin Korunması Direktifi) sayılı Direktif ’i258 kabul 
edilmiştir. Bu direktif ile kişisel verilere gerek kamudan gerekse de özel kişi ve kuruluşlardan 
252   Sınar, s. 58; Yıldız, s. 183.
253   Doğan, s.14.
254  Doğan , s.14.
255   Taylan, s. 237.
256  Kişisel verilerin (bilgilerin) gizliliği ve korunması konusunda mukayeseli hukuk açısından ayrıntılı bilgi için bkz. Sınar, s. 58-66; Akipek, s. 8; Tay-

lan, s. 228-230; Kesmez, s. 2-3; Yıldız, s. 189 vd; Türkiye’de sözleşmeyi 1981 yılında imzalamış ancak hala bu sözleşmeyi onaylayarak yürürlüğe 
sokmamıştır. 

257  Kesmez, s. 3; Yıldız, s. 186; Sözü edilen ilkeler: yasallık ve dürüstlük, doğruluk, amacın belirli ve haklı olması, ilgili kişilerin erişme hakkı, ayrımcılıktan 
kaçınma, istisna koyma yetkisi, güvenlik, denetim ve yaptırım ve sınır ötesi veri aktarımı’dır. 

258  Taylan, s. 237; Başalp, s. 25 vd; Bu direktif 1998 yılında yürürlüğe girmiştir.
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gelebilecek tecavüzlere karşı önlem alınması ve tecavüz öncesi sistemli bir koruma ortaya 
koymak amaçlanmıştır. Avrupa Birliği’nin kişisel verilerle ilgili yaptığı düzenlemelerde temel 
aldığı esas ölçüt; kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması ve hürriyetlerinin kanuni 
zorunluluklar olmadan kesinlikle kısıtlanmamasıdır. Avrupa Birliği kişisel verilerin kanuni 
çerçevede toplanabileceğini ve verinin sahibine sistem hakkında bilgilendirme yapılacağını 
nazara almıştır. Ayrıca AB’de kişisel verilerin korunması konusunda tüm üye ülkelerde 
yeknesak bir uygulamaya gitme konusunda özel bir çaba gösterilmektedir. 95/46/AT sayılı 
Direktif, kendisinin öngördüğü korumaya eşdeğer kanunları yoksa, Avrupalıların kişisel 
verilerinin üçüncü ülkelere transferini yasaklamaktadır. Bu durum, AB’nin veri gizliliğini ve 
korunmasını ekonomik bir silah olarak kullandığı şeklinde yorumlanabilmektedir.259 97/66/
AT sayılı “Telekomünikasyonda Veri Koruması Direktifi” ve 2002/58/AT sayılı “Elektronik 
İletişimde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Direktifi” ile kişisel verilerin 
korunması konusunda tamamlayıcı hükümler getirilmiştir. 2002/58/AT sayılı Direktif 
İnternet’in tehlikeleri karşısında kişilik hakkını tehdit eden teknik yöntemlere karşı çözümler 
öngörmüştür.  

Ülkeler bazında ise Almanya, Avusturya, Norveç, Fransa, Danimarka ve İsviçre’de 
kişisel verilerin korunması alanında kanuni düzenlemeler çoktan yapılmıştır (70’li yılların 
sonunda).260 İsviçre’de 1992 tarihli kişisel bilgilerin korunması üzerine federal kanun, bu 
tür bilgileri kullananların ilgili kişinin kişilik haklarına tecavüzde bulunmaması için özel bir 
koruma sağlamakta, gerek özel gerekse de kamu hukukuna ait düzenlemeler getirmektedir. 
Aynı alanda Fransa’da bazı önlemler alınmış, 1978 tarihli bir kanunla, bilgisayarın insan 
haklarına, özel hayata, kamu ve birey hürriyetine tecavüzde bulunamayacağını hüküm altına 
almıştır.261 İngiltere’de 1998 yılında yürürlüğe giren “Veri Koruma Kanunu” vatandaşlarının 
kişisel verilerinin korunması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kanunlar İnternet aracılığıyla kişisel 
verilerin tecavüzüne karşı da uygulanabilir niteliktedirler.262 

Federal Alman Anayasa Mahkemesi bir kararında, bireyin kişisel nitelikli verilerin üzerindeki 
hakkını kabul etmiştir. Bu hak kişisel nitelikli verilerin akıbetini belirleme hakkı olarak ifade 
edilmiş ve bu hakkın kişiliğin serbest geliştirilmesi hakkı ile insan onurundan kaynaklanan genel 
kişilik hakkının bu alandaki garantisi olduğu belirtilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi de, devlet 
iktidarının bireye ilişkin kişisel nitelikteki verilere sınırsız ve mutlak olarak müdahale yasağını, 
yazılı olmayan bir anayasal ölçü olarak kişi hürriyetinden çıkararak bireyin kişisel nitelikli 
verilerine ilişkin hakkının hukuksal açıdan korunması zorunluluğunu ortaya koymuştur.263 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin vermiş olduğu Klass Kararı, bireyin özel 
yaşamına ilişkin verilerin kamusal organlar tarafından toplanmasına ve devredilmesine 
dayanak oluşturacak önemli ilkeleri içermektedir. Söz konusu kararda AİHM, bireyin özel 
yaşamı kapsamındaki bilgilere ilişkin kamusal müdahalelerin, bireyi koruyucu uygun ve etkili 
259    Aynı yönde görüş için bkz. Mete Tevetoğlu (Derleyen), Bilişim Hukuku, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, 2006, A. Tansuğ’un Tebliği, s.533-540
260   Akipek, s. 8; Doğan, s.15; Başalp, s. 85; Avrupa ülkelerinde verilerin korunması ile ilgili ilk kanuni düzenleme 1970 yılında Federal Almanya’nın 

Hesse Eyaleti’nde yapılmıştır.
261    Serap Helvacı, Kişilik Hakkını Koruyucu Davalar, İstanbul 2001, s. 63.
262   Doğan , s.15.
263  Yıldız, s. 185.
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garantiler içeren kanuni düzenlemeler bulunmadığı sürece, sözleşmenin 8/1. maddesinde 
belirtilen hakların bir ihlali olarak değerlendirmiştir.264

Avrupa Birliği müktesebatında ve belli başlı AB ülkelerinin kanunlarına bakıldığında; 
öncelikle kişisel verilerin korunması yolunda somut kanun maddeleri bulunmakta, kanun 
ihlallerinde hapis cezası öngörülmekte ve bağımsız veri koruma denetmenliği gibi bir yapı 
öngörülmektedir.265

Başta İnternet olmak üzere bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve değişimler kişisel 
verilerin korunmasının alanını genişletmiş ve önemini arttırmıştır. Bu gelişme ve değişmeler 
istihdam, istatistik, bankacılık, sosyal güvenlik, sağlık, sigortacılık, pazarlama, elektronik 
haberleşme, elektronik iş ve elektronik ticaret gibi alanlarda derlenmekte ve toplanmakta 
olan kişisel veriler için özel kural ve ilkeler konulmasını gerektirecek boyutlara ulaşmıştır.266 
Günümüzde, birçok ülkede konuyu genel olarak ele alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanun” başlığını taşıyan kanuni düzenlemelerin yanında yukarda sayılan alanların her birinde 
kişisel verilerin korunması için daha özel ve spesifik kanuni düzenlemeler yapılmaktadır.267 
Yakın bir gelecekte, kişisel veriler yoğun bir şekilde kurumdan kuruma ve ülkeden ülkeye 
aktarılmaya başlanacak ve de korunacak alanlar daha da genişleyecektir. Dolayısıyla da kişisel 
verilerin korunması daha çok güçleşecek, ülkeler kişisel verileri ekonomik bir silah olarak 
birbirlerine karşı kullanabileceklerdir.268 

Kişisel verilerin korunması; söz konusu verilerin toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, 
düzenlenmesi, depolanması, uyarlanması, değiştirilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması, 
açıklanması, aktarılması, ayrılması, birleştirilmesi, dondurulması, silinmesi veya yok edilmesi 
gibi işlemlerin kanunilik ve dürüstlük, doğruluk, amacın belirli ve haklı olması, ayrımcılıktan 
kaçınma, güvenlik gibi Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi’nde belirlenen ilkeler doğrultusunda 
yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır.269 Bu koruma kişiye ait bilgilerle ilgili olarak kanunların 
getirdiği koruma önlemlerinin tecavüz edilmesi halinde bu tecavüzü yapan kurum, kuruluş veya 
kişiler aleyhine hukuk veya ceza davası açma hakkını da içermektedir. Avrupa Birliği’nin 95/46/
AT sayılı Direktif ’inde de bir takım ilkeler saptanmıştır.270 Örneğin; amaç sınırlama ilkesine 
göre kişisel veri adil ve hukuka uygun toplanmalıdır, kişisel veri haklı sebeplerle toplanmalıdır 
ve de kişisel veri verinin toplandığı amaca uygun olmayan bir şekilde kullanılmamalıdır. Bilgi 
kalitesi ilkesine göre ise kişisel veri, verinin toplandığı ve/veya kullanılacağı amaçlarla ilgili 
olmalı ve bu amaçların gerektirdiğinden daha fazla olmamalıdır. Ayrıca kişisel veri sadece belirli 
bir süre için saklanmalıdır.

İnternet aracılığıyla toplanan her bilginin kişisel veri sayılıp sayılmayacağı konusunda 
benim de katıldığım  görüşe göre; 95/46/AT sayılı AB Direktif ’inin 2. maddesinde, “kişisel 
264  Söz konusu karar için bkz. Yıldız, s. 187; AİHM çeşitli kararlarında kişisel verilerle ilgili verilerin gizliliği hakkında, özel hayat korunması kavramını 

kabul ederek bu konuda mevzuat düzenlemesi karşısında daha önde gitmiştir.
265  Türkiye Bilişim Derneği, TBD Kamu-BİB, Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasının Hukuksal Boyutu, 2.Çalışma Grubu  Raporu, Mayıs 2007.
266 Kesmez, s. 3; Yıldız, s. 186; http://www.bilisimsurasi.org.tr
267  Kesmez, s. 3.
268  Kesmez, s. 4. 
269  Kesmez, s. 5; http://www.bilisimsurasi.org.tr
270  Taylan, s. 232-233.
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bilgi, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilgi anlamına gelir” şeklinde bir tanım 
yapıldığından kişi, isminin verilmesi gibi doğrudan belirleneceği gibi fiziksel, fikri, ekonomik, 
kültürel veya sosyal kimliğe ait nitelikler gösterilmek suretiyle dolaylı olarak da belirlenebilir.271 
Yani doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir gerçek kişi ile ilintili olabilecek her türlü bilgi, 
kişisel veridir. 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin olumlu yönlerinin yanı sıra özel hayatın gizliliğini 
ciddi bir şekilde tehdit eder nitelikte olumsuz yönlerinin de bulunduğu, bilgisayarların 
ve İnternet’in hızlı gelişiminin, özel hayatın gizliliği ve korunması ile bilgisayar arasındaki 
ilişkinin irdelenmesini zorunlu kıldığını belirtmiştik.272 Günümüzde; hastanelerin hastalarıyla 
ilgili, finans kurumlarının ve sigorta şirketlerinin kredi olanağı ve ödeme gücüyle ilgili, ticari 
şirketlerin ise reklam ve pazarlama amacıyla kişisel verileri toplayıp kullandığı bilinmektedir. Bu 
tür kişisel verilerin Internet ortamına veri olarak aktarılması ve bu yapılırken verilerin ilgilisinin 
izninin alınmaması ile, bu verilerin amaçları dışında kullanılmasından veya üçüncü kişilerin 
eline geçerek hukuka aykırı olarak faydalanılmasından dolayı veri sahibi kişiler büyük zararlara 
uğrayabilmektedirler. Bu açıdan kişisel verilerin korunması ile ilgili özdenetim mekanizmaları, 
alternatif koruma  yöntemleri ve de muhakkak uygulamaya yönelik çözümler geliştirilmelidir.

Günümüzde kişisel verilerin korunması ile ilgili yeni bir anlayış da yaygınlaşmaktadır. 
“Veriye sahip olmalısın!” şeklinde sözlük anlamı bulunan “Habeas Data” Avrupa ve Amerika 
yaklaşımları arasında yer almaktadır. Ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte “Habeis 
Data” kişinin anayasal bir mahkemeye vereceği dilekçe ile özel hayatının, şeref ve haysiyetinin, 
bilgiye erişim hürriyetinin korunmasını istemesi anlamına gelmektedir. “Habeis Data” dilekçesi 
kişisel verileri toplayan, saklayan veya işleyen kamu veya özel bütün kurum ve kişiler hakkında 
verilebilmekte ve kişi kendisi ile ilgili bilginin düzeltilmesini, güncellenmesini ve silinmesini 
isteyebilmektedir. Söz konusu dilekçeyi verme hakkı kişiye bağlı bir hak olup kişinin bizzat 
kullanmasını gerektirmektedir.273

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin henüz herhangi bir özel kanuni düzenleme 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu, 
kişilik haklarının korunmasına ve kişiye ait sırlara ilişkin hükümler içermektedir.274 Anayasa’nın 
20. maddesi ile özel hayatın gizliliği, 22. maddesi ile haberleşmenin gizliliği, 40. maddesi ile 
temel hak ve hürriyetlerin korunmasını talep hakkı güvence altına alınmıştır. Mülga 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’na 1991 yılında eklenen 525-a maddesi ile bir bilgisayardaki verilerin 
hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya hakkında bilgi toplanan kişiye zarar vermek amacıyla 
kullanılması, nakledilmesi veya çoğaltılması suç olarak düzenlenmişti. 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 135 ila 140. maddeleri arasında kişisel verilerin kaydedilmesi; hukuka aykırı olarak 
3. kişilere verilmesi, ele geçirilmesi veya yayılması fiilleri; hukuka uygun olarak kaydedilmiş 
olan kişisel verilerin kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi 

271  Aynı yönde görüş için bkz. Mustafa Topaloğlu, Bilişim Hukuku, Adana 2005, s. 164-165.
272  Yıldız, s. 183.
273  Yıldız, s. 188; http://www.bilisimsurasi.org.tr
274 Taylan, s. 230; Başalp, s. 100.
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yaptırım altına alınmıştır.275 Türk Medeni Kanunu açısından ise Medeni Kanun’un 23, 24 
ve 25. maddelerine dayanan kişilik hakkının korunması çerçevesinde verilerin korunması 
sağlanabilir.276 Bu anlamda, İnternet kullanıcısının aydınlatılmış rızasına dayanmayan her 
türlü kişisel veri kaydı ve kullanımı hukuka aykırı sayılmalıdır. Bir hizmetten yararlanmak için 
verilmiş bilgilerin ancak o hizmetin amacı çerçevesinde kalan kullanımları hukuka uygun kabul 
edilmelidir.277 Ayrıca, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 
işverene veri koruması ile ilgili bazı ödevler yüklenmiştir. İş Kanunu madde 75’ ten  çıkan 
bu ödevler veri korunması kurallarını tam olarak karşılamamakla birlikte bir çıkış noktası 
oluşturması açısından önemlidir.278

Telekomünikasyon Kurumu kişisel veriler hakkında 06.02.2004 tarihli Resmi Gazete’de 
telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasının güvence 
altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin 
İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” çıkarmıştır.279 Söz konusu Yönetmelik, 
telekomünikasyon şebekelerinde hizmetlerin yürütülmesi için işlenen kişisel veriler yönünden 
gizliliğin korunmasını amaçlamıştır. Yönetmelik, AB mevzuatı ile büyük ölçüde uyumludur. 
Yönetmelik, kişisel verilerin korunması hususunda Türk Hukukunda henüz “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu” yürürlükte olmadan, kişisel verileri konu alan ilk düzenlemedir. Bu konuda 
bir kanun yok iken, Yönetmelik yayınlanmasının normlar hiyerarşisine ne derece uygun olduğu 
da ayrı bir konudur.  

Türkiye’de temel hak ve hürriyetler kapsamındaki genel hükümler ile Internet’te verilerin 
korunması ve gizliliğini gereği gibi sağlamak mümkün değildir.280 Zira, genel nitelikteki kurallar 
gelişen bilim ve teknoloji karşısında kişilik haklarının korunmasında yetersizdir. Gerek özel 
hukukumuz gerekse de kamu hukukumuz dikkate alındığında kişisel veriler için en iyi koruma 
yolunun bu konuda özel bir kanuni düzenleme yapılarak gerçekleşeceği kabul edilmelidir.281 
Ayrıca kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi açısından kanunda boşlukların olmaması 
ve sınırların net olarak çizilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne aday olan ülkemizin bu 
konuda başka bir seçeneği de bulunmamaktadır. Zira, kişisel verilerin korunması Avrupa 
Birliği düzenlemeleri ve Avrupa Birliği’ne üye olacak ülkeler açısından önem taşıyan konular 
arasındadır. Türkiye’de kişisel verilerin korunması daha çok Avrupa Birliği müktesebatına uyum 
sürecinde gündeme gelmiş ve bu konudaki çalışmalar AB izleme raporlarında yer almıştır. 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecine ilişkin 2002 yılından itibaren ilerleme raporlarında belirtildiği 
gibi ülkemiz AB’nin veri korunmasında kaydettiği ilerlemenin oldukça gerisindedir. Bundan 
dolayı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” için bir tasarı hazırlanmıştır.282 Tasarı Avrupa 
275  Yeni TCK açısından kişisel verilerle ilgili hükümler için bkz. Yusuf Hakkı Doğan, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, http://www.

ceza-bb.adalet.gov. tr/makale/146.doc; 5237 sayılı TCK ile kişisel verilere ilişkin suç tiplerinin “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı bölümde değil, bu 
suçlarla korunan hukuksal değere göre, benzer hukuksal değerlerin koruduğu “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” bölümünde düzen-
lenmesi oldukça isabetli olmuştur.

276  Öngören, s. 8; Akipek, s. 8; Doğan, s.15; Taylan, s. 230.
277 Doğan, s.15. 
278  Ayrıntılı bilgi için bkz. Başalp, s. 103-107.
279  Söz konusu Yönetmeliğe http://www.tk.gov.tr adresinden bakılabilir.
280  Taylan, s. 230.
281  Kesmez, s. 7.
282  http://www.kgm.adalet.gov.tr/kisiselveriler.htm.
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Konseyi’nin 108 sayılı sözleşmesindeki ilke ve standartlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 
Ayrıca tasarının hazırlanmasında Avrupa Birliği’nin 95/46/AT sayılı Direktifi de dikkate 
alınmıştır. Tasarı Adalet Bakanlığı’nca hem özel sektörü, hem de kamu sektörünü kapsamına 
almıştır. Tasarı esas olarak; kişisel verilerin kanuni ve dürüst bir şekilde toplanması ve işlenmesi, 
doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi,  kullanım amacına uygun bir süre için saklanması, 
verilerin amaca aykırı olarak paylaşılmaması, veri sahibi kişinin hakkındaki verileri öğrenme, 
değiştirme ve gerekir ise silme haklarını düzenlemiştir. 

Tasarıda; kişisel verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve 
korunması amacıyla idari bir yapının oluşturulması ile bireylerin kişilik haklarının korunmasına 
ilişkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Tasarı ile kamu 
tüzelkişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip “Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun” 
oluşturulması öngörülmüştür. Tasarıda hem gerçek hem de tüzel kişiler kanunun uygulama 
alanına dahil edilmiştir. Bu yönüyle, doğrudan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde 
uygulama alanı bulan 108 sayılı Sözleşme ve 95/46/AT sayılı direktiften farklıdır. Tasarıda 
ayrıca kişilerin ırkları, siyasi düşünceleri, dini ve diğer inançlarına ilişkin özel niteliği olan 
kişisel verilerle ilgili düzenlemeler getirilmektedir.283 Bu tasarının bir an önce kanunlaşması 
gerekmektedir. Söz konusu tasarı değişik revizyonlardan geçerek en son 28 Temmuz 2006  
tarihinde Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Ayrıca Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu284 tarafından hazırlanmış olan ve elektronik 
ticaretin alt yapısını oluşturan “Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza 
Kanunu Tasarısı Taslağı” da mevcuttur. Bu taslak hazırlanırken UNCITRAL Elektronik Ticaret 
Model Kanunu, AB Elektronik İmza Direktifi’nden faydalanılmıştır. Ancak söz konusu taslak 
çok yoğun eleştiri almış ve kanunlaşmamıştır.285

Kişisel verilerin korunması konusunda yapılacak düzenlemelerde; elektronik bilgi alt yapısını 
kullananların ihtiyaçları olan verileri toplamalarını kolaylaştıracak, engellemeyecek, aynı 
zamanda disipline edebilecek olması yanında hakkında bilgi toplanan veri sujesinin de haklarını 
ihlal etmeyecek ve gizliliğini koruyacak dengeli bir düzenleme yapmak gereği bulunmaktadır. 
Yapılacak düzenlemenin hem elektronik bilgi alt yapısını kullananların hem de haklarında bilgi 
toplanan veri süjelerinin menfaatlerini koruyacak bir düzenleme olması gerekmektedir.286

Ülkemizde 2007 yılının sonlarına doğru akademisyen grubu tarafından hazırlanan 
sivil Anayasa taslağında “Kişisel Bilgilerin Korunması” başlığı altında bir hüküm olduğu 
belirtilmektedir.287 Bu hükme göre; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması 
hakkına sahiptir. Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen meşru bir sebebe 
dayalı olarak kullanılabilir. Herkes, kendisi hakkında toplanmış olan veya kayıtlarda yer alan 
bilgilere erişme, bunlarda düzeltme yaptırma ve bu bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp 
283  Söz konusu kanun tasarısına yönelik tartışmalar ve eleştiriler için bkz. Başalp, s. 107 vd.; Mete Tevetoğlu (Derleyen), age., C. Beyli’nin Tebliği, s. 70-

76; Türkiye Bilişim Derneği, TBD Kamu-BİB, Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasının Hukuksal Boyutu, 2.Çalışma Grubu  Raporu, Mayıs 2007. 
284  http://www.e-ticaret.gov.tr
285  Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu’nun (ETKK) Kanun Tasarısı Taslağı için bkz. http://www.e-ticaret.gov.tr/hukuk/taslak_nisan2002.htm
286  Cengiz Topel Çelikoğlu, Elektronik Ticaretin Özel Hukuk ve İspat Hukuku Boyutu, http://www.hukukcu.com
287  http://www.milliyet.com.tr (13 Eylül 2007).
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kullanılmadığını öğrenme hakkına sahiptir.” Söz konusu hüküm ile kişisel verilerin  korunması 
anayasal teminat altına alınmakta olup, çok yerinde bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz.

Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN - Volkan Bey’e de kişisel verilerin tanımı, 
özellikle İnternet’te kişisel haklara, kişi haklarına ve kişisel verilere saldırı konusundaki bilgileri 
ve ayrıca Avrupa Birliği mevzuatıyla ilgili bilgiler için teşekkür ederiz.

Şu Sivil Anayasa Taslağı bir açıklansa da biz de görsek ve tartışmaya açılsa çok iyi olacak diye 
düşünüyorum ben de.

Şimdi sözü iki hukukçu arkadaştan sonra olayın, kişisel verilerin korunması kavramının 
teknik ve sosyal yönden açıklaması yönünden Başkent Üniversitesi Öğretim görevlisi, Bilişim 
Hukukunda sertifika programında bana hocalık yapan Sayın Çığır İlbaş’a bırakıyorum. Buyurun 
Çığır Bey.

ÇIĞIR İLBAŞ (Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi)- Öncelikle hepinize hoş geldiniz 
diyorum, saygılarımı sunuyorum ve izninizle ben de konuşmamı kürsüden yapmak istiyorum.

Kişisel verilerin korunması konusu, bilişim merceği altında incelendiğinde biraz farklı bir 
boyut kazanmaktadır. Şu ana kadar konuşmacı arkadaşlarımız konunun hukuksal boyutuyla 
ilgili çok değerli bilgiler verdiler. Ben sizlerle konunun teknik boyutlarını ve saldırganların 
kullandıkları güncel yöntemleri paylaşmak istiyorum

Sayın Oturum Başkanımız Mehmet Ali Uzun’un da belirttiği gibi, İnternet kullanımı gün 
geçtikçe yaygınlaşıyor. Günümüzde birçok süreç artık İnternet üzerinden gerçekleşir hale geldi. 
Bildiğiniz gibi İnternet teknolojisinin başlangıcı 1969 yılında Amerika Savunma Bakanlığı’nın 
soğuk savaş ya da sıcak çatışma esnasında daha güvenli ve kesintisiz haberleşmeyi sağlamak için 
oluşturduğu “Arpanet” adında bir projedir. Bu proje, 1983 yılında Arpanet projesinde görevli 
Doktor Vinton Cerf ’in TCP/IP Protokolü üzerindeki çalışmalarını bitirmesinden sonra, sivil 
platformlara taşındı ve 80’li yıllardan itibaren de denetimsiz olarak hızla gelişen bir biçimde 
günlük hayatımızdaki yerini aldı. 

Burada kişisel veri güvenliğini tartışmamızın temel nedeni, İnternet’in  güvensiz bir iletişim 
platformu oluşudur. Çünkü İnternet, başlangıçta bu kadar geniş kitlelere hizmet verecek 
ve günlük hayattaki süreçlerin bu kadar yoğun şekilde entegre olacağı bir sistem olarak 
tasarlanmamıştır. Arpanet Projesinde görev alan Doktor Leonard Kleinrock, konuşmalarında 
ve konferanslarında çocuk pornografisi, spam e-postalar, güvenlik açıkları, virüsler gibi 
tehditlerin, başlangıçta İnternet’in bu kadar yaygınlaşacağının ve sivil hayatta bu kadar büyük 
önem kazanacağının öngörülememesi nedeniyle meydana geldiğini açıklamaktadır.

Bilişim sistemleri içerisinde bizler kişisel bilgilerimizi nerelerde muhafaza ediyoruz? Öncelikle 
kişisel bilgisayarlarımızda bir çok bilgi mevcut. Gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonlarımız 
ve palm cihazlarımız da bu bilgileri muhafaza ediyor. Elektronik posta hesaplarımızda ve web 
alanlarımızda da bazı kişisel bilgilerimiz var. 
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Ben, bu bilgilerin beyana dayalı olarak toplanıp farklı amaçlar için kullanımından öte, 
kullandığımız sistemlere saldırı, yetkisiz erişim ve benzer yöntemler vasıtasıyla ne gibi tehditlerle 
karşılaşabileceğimizi açıklamaya çalışacağım. 

Kişisel bilgileri değişik kategorilere ayırma imkânımız var. Bazı bilgiler yazılı notlar, fotoğraflar, 
özel hayatımızı ilgilendiren bilgiler olabilir ya da hukukçu arkadaşlarımızın söylediği gibi 
telefon numarası, elektronik posta adresi, nüfus bilgileri, sigorta, vergi numarası gibi günlük 
hayatımızda bizi temsil eden bilgiler de bulunabilir. Bunun yanı sıra çok daha önemli bilgilerimiz 
var. Bunlar bilişim sistemlerinde kullandığımız kullanıcı isimleri ve parolalar ve daha da büyük 
öneme sahip olan kredi kartı numaramız, İnternet bankacılık parolalarımız gibi bilgilerdir.

Bizler, kişisel bilgilerimizi bazen hizmet alımı ya da çevrim içi servislere üye olmak amacıyla 
kendi irademizle sunuyoruz. Ancak bazen, bildiğiniz gibi, bu sistemlerin yöneticileri ya da 
sisteme dışarıdan müdahale eden kişiler bilgilere yetkisiz olarak erişebilmektedirler. Bilgileri 
elde etme yöntemlerin en temeli, daha doğrusu bilişimi ve teknolojiyi pek fazla ilgilendirmeyen 
kısmı fiziksel erişimdir. Özellikle bir yedekleme ünitesinde, bir disk üzerinde bu bilgiler 
mevcutsa fiziksel olarak onu temin edip, bilgilere erişme imkânı var. Dünyadaki en meşhur 
bilişim suçlularından bazıları bilgilere doğrudan fiziksel olarak erişip bulundukları yerden 
basitçe  kopyalayarak  elde etme yöntemini tercih etmişlerdi. Benzer şekilde silinen yedekleme 
ünitelerindeki bilgileri kurtaran yazılımların gelişmesiyle de ikinci el bilgisayarlar üzerindeki 
kişisel bilgiler, kötü niyetli kullanım amacı bulunan  şahısların eline geçebilmektedir.

Pek çok kişisel bilgimizi parolaların arkasında saklamaya çalışıyoruz. Az önce Nilgün Hanım 
Facebook örneğini vermişti. Facebook gibi sanal sosyal sistemlerde kişisel bilgi güvenliği 
açısından iki farklı tehdit söz konusu. Birincisi, bir şahsın başka bir şahıs adına hesap açıp, 
gerçek ya da gerçek dışı bilgileri yayınlaması şeklinde. Bir diğer tehdit ise bu tarz sistemlerde, 
ki bu sistemler elektronik posta hesapları ya da sosyal platformlar olabilir, şifrelerin arkasında 
bulunan bilgilere yetkisiz erişimdir. 

Bilişim alanında, veri güvenliği alanında en çok ilgi çeken konulardan birisi şifre çözmek, 
şifreyi yetkisiz olarak değiştirmek, başka bir deyişle bir kapalı kapının arkasında bulunan bilgiye 
erişmektir. Bu konunun suç ve ceza çerçevesi, Türk Ceza Kanunu’nun 243. ve 244. maddelerde 
düzenlenmiştir. Ancak ne yazık ki uygulamada  bazı eksik noktalar var. Suçu ve özellikle de 
suçluyu tespit etme sürecinde  İnternet’in güvensiz ve denetimsiz yapısından kaynaklanan 
sıkıntılar yaşamaktayız Kanunlar ne kadar kusursuz ve itinalı hazırlanırsa hazırlansın, 
uygulanmasında engellerle karşılaşıldığında doğal olarak etkinliklerini kaybediyorlar. 

Şifre çözen kişilerin kullandığı ve her dönemde geçerli olan klasik yöntemler vardır. Bunlar, 
şifrenin tahmin edilmesi ya da şifreyi muhafaza eden bir gizli sorunun, yani o kişiye özel 
soru ve yanıt ilişkisinin tahmin edilmesi şeklindeki  yöntemlerdir. Bu yöntemler haricinde, 
geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan sözlük atağı ya da tam Türkçe karşılığı bulunmayan 
brute force attack tekniği gibi, şifrelerin bir yazılım tarafından otomatik olarak kombinasyon 
denemeleri yapılarak bulunmasını sağlayan yöntemlerdir. Günümüzde şifre güvenliği 
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konusunda kullanıcılara verilen yazılı ve sözlü tavsiyelerin çoğu, söz konusu eski yöntemlere 
karşı alınabilecek önlemlerdir. Çalışmalarımda “şifre yalanları” olarak adlandırmayı uygun 
gördüğüm bu yöntemler; şifrelerin büyük küçük harf, sayı ve sembol karışımları şeklinde 
belirlenmesi, sistemin izin verdiği en uzun karakter sayısında şifre tanımlanması gibi kullanıcı 
odaklı önlemlerdir. Bu yöntemler, günümüzdeki yaygın saldırı tekniklerine karşı kullanıcıları 
koruma işlevlerini kaybettiler.

Teknolojinin gelişimiyle eski yöntemler geçersiz hale geldi. Türkçe sistemlerde güvenlik kodu 
ve resim doğrulama olarak tanıdığımız ve kullanıcıdan bir resim içerisindeki karakterleri bir 
metin kutusu içine yazmasını isteyen “captcha” tekniği, eski saldırı yöntemlerini ve dolayısıyla 
eski güvenlik önlemlerini geçersiz hale getirdi.

Bilişim suçluları, gelişen teknoloji nedeniyle azalan güçlerini eski ve basit bir yöntemi 
geliştirerek güçlendirmeye başladılar. Genel hatlarıyla “sosyal mühendislik” olarak adlandırılan 
bu yöntem, günlük hayatımızda hepimizin çok sık karşılaştığı Phishing  saldırılarının da  
temelini oluşturuyor. Sosyal mühendisliği, bir bilişim sistemindeki yönetici ya da kullanıcıların 
yetkilerine erişebilmek için insan veya teknoloji odaklı olarak uygulanan aldatıcı davranış ve 
yöntemler olarak tanımlıyoruz. 

Phishing yöntemi, bir banka ya da finans kurumundan gönderilmiş gibi görünen ve içerisindeki 
bağlantının açılması için kullanıcıları aldatıcı ifadeler bulunan e-postalarla bu e-postalardaki 
bağlantının yöneldiği sahte banka web sitelerinden oluşan bir aldatmaca tekniğidir.

Bu tür saldırılarda teknolojik önlemler çaresiz kalıyor, çünkü bu saldırılarda, antivirüs 
programı kullanmak, kullanılan sistemin güvenlik açığının bulunmaması ya da sisteminizi 
koruyan bir firewall yazılımının bulunması saldırıdan zarar görülmesini engelleyemiyor.

Peki, ne yapmak gerekir? Bu tür saldırılara ilişkin olarak banka İnternet sitelerinde kullanıcıları 
bilinçlendirmeye yönelik dökümanlar var. Dökümanlarda, Ana hatlarıyla, bankalar tarafından 
elektronik posta yoluylayla kişisel bilgilerin istenmeyeceği ya da elektronik postadaki bir 
bağlantıyı tıklayarak kişisel bilgilerin girilmemesi gerektiğinin bilinmesinde fayda olduğu 
vurgulanmaktadır.

Ben, bilişim konulu ceza ve hukuk davalarında bilirkişilik yapmaktayım. Bilişim davalarının 
büyük bir çoğunluğunda, bu yöntemle, yani phishing yöntemiyle kişisel bilgilerin elde edilip 
kullanılması sonucu oluşan mağduriyetler dava konusunu oluşturmaktadır.

Bir diğer konu, biliyorsunuz kablosuz erişim bölgeleri çok yaygınlaştı ve bu kablosuz erişim 
bölgelerinin çoğunda herhangi bir şifre ve kimlik doğrulama sistemi kullanılmıyor. Böyle bir 
durumda, o şifresiz İnternet erişimini kullanan bir şahıs herhangi bir suç işlediğinde, ki bu kişisel 
verilere yetkisiz erişim olabilir, bir banka hesap dolandırıcılığı olabilir, suçlunun tespitinde ciddi 
engeller ortaya çıkabiliyor. 

Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu 243 ve 244. maddelerde bir bilişim sistemine yetkisiz 
olarak girmek, oradaki bilgileri değiştirmek, silmek ya da bir bilişim sistemine genel erişimi 
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engellemek suç kapsamına alınmıştır. Ceza Kanunu ya da diğer kanunlardaki farklı maddelerde 
bilişim suçu kapsamına giren fiiller de değerlendiriliyor. Ancak sniffing olarak tanımlanan 
bir eylem, Türkçe’si teknik bilimsel olarak yok ama “koklama” olarak tercüme edebiliriz, bir 
bilişim sistemine yetkisiz olarak girmeden, herhangi bir veriyi bozmadan, değiştirmeden o ağ 
üzerindeki trafiği izleme ya da dinleme işlemi olarak tanımlanıyor.

Bu oldukça kritik bir işlem ve bazı durumlarda bilgi işlem merkezleri ve sistem yöneticileri, 
ağa dahil olan bilgisayarların sistemde neler yaptığını, kurumsal güvenlik nedeniyle takip etme 
ve inceleme yetkisine sahiptir. Ancak teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ağ trafiğini yetkisiz 
olarak izleyen yazılım çeşitlerinde yoğun artışlar meydana geliyor. Bilişim suçları, teknolojinin 
gelişimine nispeten daha hızlı bir ivmeyle artmaktadır. Bunun nedeni, hem gelişen teknolojiye 
bağlı olarak yeni sistemlerde bazı güvenlik açıklarının bulunması, hem de gelişen teknolojiyle 
birlikte yeni saldırı araç ve yöntemlerinin üretilmesi olarak düşünülmektedir. Sniffing olarak 
tanımlanan teknik, herhangi bir kablolu ya da kablosuz yerel ağ üzerinde kullanılan ve  İnternette 
kolayca bulunan yazılımlar vasıtasıyla uygulanabilen bir yöntemdir.

Özellikle sniffing eyleminin bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelerde daha belirgin bir şekilde 
suç kapsamına alınmasının ve bilişim suçlarıyla mücadele sürecinde yönetmelikler aracılığıyla 
daha etkin önlemler alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Dinlediğiniz için teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN -  Çığır Bey’e de teknik ve sosyal yönden 
vermiş olduğu bilgiler, sosyal mühendislik, sniffing, fishing ve kablosuz iletişimle ilgili tehlikeler 
konusundaki bilgiler için teşekkür ederim. 

Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244. maddelerinin yetersiz olduğundan bahsetti Çığır Bey. 
Bilişim ağlarıyla ilgili bir kanun taslağı gene hazırlandı, Meclise gitmeden Başbakanlık’taydı, 
fakat İnternet Kanunu, 5651 sayılı Kanun çıkınca bu kanun kaldı, Başbakanlık’taydı, fakat 
Başbakanlık’tan da tasarı geri alınarak tekrar ele alınmış, Bilişim Ağları Kanunu’nda Türk Ceza 
Kanunu’nun 243, 244, 245, 246. maddeleri kaldırılıyor. Neden kaldırılıyor? Çünkü bunlarla 
ilgili düzenleme yeni Bilişim Ağları Kanunu’nda yapılacak. Umarız o eksiklikler veya hatalarla 
ilgili düzenlemeler Bilişim Ağları Kanunu’nda vardır. Bir de kanunların uygulamasındaki 
hataların uygulayıcılar tarafından iletilmesi, kanunların daha güzel yapılmasına da bir etken 
oluyor. Herkesin, özellikle Türk Ceza Kanunu ve bu Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
katkıda bulunması kanunların daha düzgün, daha iyi işlemesi, iyi uygulanması yönünden önem 
taşıyacaktır.

Şimdi ben sözü - programımızda küçük bir değişiklik vardı- İzlanda’dan Einar Hannesson’a 
bırakıyorum. Kendisi Avrupa Birliği hukuk uzmanı olarak görevli, kişisel verilerin korunması 
konusunda da, veri koruması konusunda da hukuk yönünde çalışmaları var. Sözü Einar 
Hannesson’a veriyorum.

EINAR HANNESSON (EEA-EFTA)- Teşekkür ederim. 
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Avrupa Ekonomik Alanı İçinde Yığın İleti (Spam) ve Veri Koruması

I. Bayanlar, baylar; 

Dünya, son yıllarda kötü niyetli yazılım kodunun neden olduğu tehlikelerde büyük bir artışa 
tanık olmuştur. Bu tehlikeler bir şeylerle ilgilidir, birisi bilgisayarınıza bir şeyler yerleştirmeye 
çalışabilir ama bunlar aynı zamanda politik sistemlerdeki istikrarın veya kritik altyapının karşı 
karşıya olduğu tehditlerle de ilgilidir. En son Estonya’ya ve seçimlerde politik rakamları sunan 
web sitelerine yapılan botnet saldırılarını gördük. Estonya vakasında, pek çok devlet hizmeti 
günler boyunca ciddi şekilde bozuldu ya da durduruldu. Kimlik hırsızlığı da buna kurban giden 
toplum ve bireyler için korkutucu sonuçlar doğurabilen bir sorundur. 

Bu son gelişmeler, iki sebepten dolayı endişe vermektedir. Birinci neden, modern toplumların 
elektronik iletişim ağlarının bütünlüğüne gittikçe daha fazla bağımlı hale gelmeleridir. Diğer 
endişe nedeni ise, saldırıların değişen doğasıdır. Geçmişte, bunların nedeni genellikle bilgilerini 
kanıtlamak için büyük ölçekli bilgisayar sistemlerine girmeye çalışan bilgisayar korsanları 
olurdu. 1983’de ‘Savaş Oyunları’ filminde gördüğümüz gibi, ateşle oynayan bilgisayarda başarılı 
gençler. En azından o dönemde oluşan mit buydu.

Kanun uygulayıcıları, bu ihlallerin doğasında son birkaç yılda büyük bir değişikli olduğunu 
fark etmiştir. Bilgisayarlara girenler, artık becerilerini kanıtlayan yüksek teknoloji bağımlıları 
değil, artan rakamlarda bunu cürüm kastı ile yapan kişilerdir. Saldırıların sıklığı da önemli ölçüde 
artmaktadır. Sadece birkaç yıl önce, kaygılanmamız gereken tek şey tesadüfi saldırılardı. Şimdi 
ise bir kişinin bilgisayarınıza zorla girmesi sadece dakika meselesidir. Bunlar dünya çapındaki 
raporlara dayanan gerçek rakamlardır. Güvenlik duvarınızı lütfen kapatmayın!

Çalınmış kişisel verilerin karaborsada ticareti yapılmaktadır. Örnekler: Sosyal güvenlik 
numaraları, Kredi kartı numaraları ve banka hesapları. Bu bilgiler herhangi bir değer taşımadığı 
sürece, suçlular bunlar için para ödemeyecektir!

Pek çoğunuz, Birleşik Krallık’ta hükümetin tüm çocuk yardımı hakkı sahiplerini kapsayan 
veritabanının içeren iki diski kaybettiği son olayı duymuşsunuzdur. 

Birleşik Krallık’ta dik başlı televizyon spikeri Jeremy Clarkson ile tanınan ‘Top Gear’ adlı 
bir televizyon programı var. Bay Clarkson veri kaybının ciddi bir sorun olmadığını düşündü 
ve bulvar gazetesi The Sun’da banka hesap numarasını yayımladı. Kısa bir süre içinde birisi 
Bay Clarkson’un bilgisi olmadan banka hesabından 500 pound çekti. Şimdi, Bay Clarkson 
hatalı olduğunu itiraf ediyor ve şöyle diyor: ‘O zaman söylediğimin aksine, diskleri kaybeden 
budalaların peşinden gitmeli ve bu durumu onlar bizden af dileyene kadar gözlerine sokmalıyız.’ 
Evet, Bay Clarkson’ın sözleri oldukça ikna edicidir. 

II. Yığın İleti gönderenlere ve bilgisayar virüslerine karşı verilen mücadele doğası itibariyle 
evrenseldir. Fakat özellikle cezaları ve cezai sorumlulukları ele aldığımızda hukuk genellikle 
ulusal sınırlar ile kısıtlıdır. Geçmiş deneyimlerim, Avrupa Topluluğu hukuku ve EEA (Avrupa 
Ekonomik Alanı) EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerindeki ulusal mevzuata 
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dayanmaktadır. Sunumum, bundan dolayı temelde Avrupa’daki durum ile ilgili olacaktır. 

AB ve EEA içinde geçerli olan mevzuat, söz konusu durumun niteliğine dayanmaktadır. Bazen 
bu fuzuli işgaller, zarar gören iş çıkarları ile ilgili olabilir. Bunu şimdi ele almayacağız. Bireyler 
de bu gibi ihlallerden zarar görebilir. Bu durumda, veri koruması devreye girer. AB’nin Veri 
Koruması Direktifleri ile kişisel verilerin korunması amaçlanmaktadır, ancak Üye Devletlerin iş 
çıkarlarını da korumak için ulusal mevzuat kabul etmelerine de izin verilmektedir.

Veri koruması hakkındaki yasal çerçeve, veri işleme amacına da dayanmaktadır. Genel 
ilkeler, 95/46/EC sayılı gizliliğin korunması hakkındaki Direktif ’te ve 2002/58/EC sayılı 
Gizlilik ve Elektronik Haberleşme hakkındaki Direktif ’te öngörülmüştür. Fakat bu direktifler, 
örneğin Avrupa Birliği Anlaşması’nın V ve VI sayılı başlığında kapsanan faaliyetler gibi, 
Avrupa Topluluğu’nu kuran Anlaşma’nın kapsamına girmeyen faaliyetler ile her koşulda kamu 
güvenliği, savunma, devlet güvenliği ile ilgili faaliyetler (faaliyetler devlet güvenlik konuları ile 
ilgili olduğu zaman devletin ekonomik refahı da dahil olmak üzere) ve devletin ceza hukuku 
alanlarındaki faaliyetleri için geçerli değildir.

Hukuki kesinlik, muafiyet kapsamında yer alan vakıalarda kişisel verilerin işlenmesi 
çerçevesinde oldukça belirsizdir. AB, 2001’de verinin Topluluk kuruluşları tarafından işlenmesi 
ile ilgili olarak bir direktif kabul etmiştir. Cezai konularda polis ve adli işbirliği çerçevesinde 
kullanılan kişisel verinin korunmasına dair Konsey Çerçeve Kararı Teklifi bir süredir 
tartışılmaktadır. 

Birlik ve üyeleri tabi ki uluslararası yükümlülüklerle bağlı bulunmaktadır. Bundan dolayı, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8.inci maddesi ve 1981’den beri bireylerin kişisel 
verilerin otomatik işlenmesi çerçevesinde korunması sözleşmesi her durumda kılavuzluk 
sağlayacak durumdadır. 

Bu sunumun odak noktası veri koruması hakkındaki genel hükümlerdir. 

III. Bizim için en önemli olan şey, tabii ki, gizliliğin kötü niyetli yazılım kodu ve yığın ileti 
yoluyla ihlali söz konusu olduğunda neyin yasal ve neyin yasadışı olduğunu gözetmektir. 
2002/58/EC sayılı gizlilik ve Elektronik haberleşme Direktif ’i ve 95/46/EC sayılı Genel Veri 
Koruma Direktif ’i, veri koruma ve bilgi topluluğu konuları ile en çok ilgili olan direktiflerdir. 

Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifi’nin 13. Maddesinde, “yığın ileti” hakkında özel bir 
hüküm vardır. Bu hükümde, abonenin önceden izni olmaksızın ortaya çıkan teklifsiz iletişimin 
genel olarak yasaklandığı belirtilmektedir. Göndericinin, elektronik postanın direk pazarlama 
için gönderilmesi durumunda kimliğini maskelemesi ya da gizlemesi de yasaklanmıştır. 

Veri Koruma Direktifi’nin genel ilkesi de hatırlanmalıdır. Kişisel verilerin, veri öznesinin izni 
olmadan işlenmesine izin verilmez. ‘Genel’ Veri Koruma Direktifi’nin adli müracaat yolları, 
yükümlülük ve yaptırımlar ile ilgili hükümleri teklifsiz iletişim hakkındaki hükümler dahil 
olmak üzere Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifi’nin hükümleri için de geçerlidir.

Komisyon, 2004 yılında istenmeyen ticari iletişim, diğer deyişle yığın ileti ile ilgili bir tebliğ 
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yayımlamıştır. Kısaca, bu tebliğde, üye devletlerin ihlaller için cezaların ve çözüm yollarının 
uygulamada olmasını sağlaması gerektiği belirtilir. Ulusal hukuk kapsamında, her türlü hak 
ihlali için adli yollara müracaat için şahsi bir hak temin edilmelidir. Bu adli müracaat herhangi 
bir (muhtemelen önceki) idari prosedüre helal getirmezken, bu gibi idari prosedürleri 
temellendirmek için uyumlaştırılmış bir gereklilik mevcut değildir. Herhangi yasadışı bir işlem 
ya da eylemin sonucu olarak ortaya çıkan zarar için tazminat talep etmek için şahsi bir hak 
tanınmalıdır. İhlal olması durumunda, direktifin tam anlamıyla uygulanmasını temin edecek 
yaptırımlar uygulanmalıdır.

Direktifler çerçevesinde genellikle olduğu gibi, hükümlerin uygulanması Komisyon ya da 
EFTA gözetim makamı ile ilgili değil, öncelikle üye devletler ile ilgilidir. Örneğin, direktifte 
belirtilen hakları ve sorumlulukları ihlal eden kişiler aleyhine dava açmak ya da bu kişilere ceza 
vermek Komisyonun görevi değildir.

Ayrıca ‘yığın ileti’ için daha geniş anlamda geçerli olan başka hükümler de söz konusudur. 
Genellikle ‘kitlelere yığın ileti gönderilmesi’ ile ilgili bir uygulama, e-posta adresi toplamaktan 
ibarettir; yani örneğin Web, sohbet odaları, v.b gibi genel İnternet’e ait yerlerde kişisel verinin 
otomatik olarak toplanmasıdır. Bu tür uygulamalar, toplama yazılım tarafından otomatik 
olarak yapılsın ya da yapılmasın, 95/46/EC ‘genel’ Veri Koruma Direktifi’ne istinaden kanuna 
aykırıdır.

Hileli ya da aldatıcı yığın ileti özellikle saldırganca olabilir. Bu uygulamalar yanıltıcı reklam, 
haksız ticari uygulamalar ile ilgili (84/450/EEC yanıltıcı reklam Direktifi gibi) geçerli AB 
kuralları kapsamında halihazırda yasadışıdır. Ulusal kanunlar da genellikle daha ciddi davalarda 
cezai yaptırımlar dahil olmak üzere daha sıkı cezalar öngörmektedir.

AB, bilgi sistemlerine karşı saldırılar alanında, üye devletlerde ceza hukuku ile ilgili kuralları 
uyumlaştırarak, üye devletlerin polis güçleri ve diğer uzman kanun uygulayıcı hizmetleri 
dahil olmak üzere, yargı ile diğer yetkili makamlar arasındaki işbirliğini iyileştirmek amacıyla 
Çerçeve Kararı 2005’i kabul etmiştir. Pek çok üye devlet sunuculara ya da kişisel bilgisayarlara 
yasadışı erişime ya da bunların suç olarak kötüye kullanılmasına karşı halihazırda cezai takibat 
başlatabilmektedir.

AB’de, İnternet’teki kötü niyetli kod ve yığın ileti ile nasıl mücadele edileceğini Avrupa 
Ekonomik Alanı içinde koordine etmek ve uluslararası düzlemde tartışmak için birçok önemli 
forum oluşturmuştur. Bu forumlar arasında, Avrupa Düzenleyiciler Grubu (European Regulators 
Group - ERG) ve Yığın İleti Yetkilileri Bağlantı Ağı (Contact Network of Spam Authorities - 
CNSA) vardır. Birlik, ayrıca 2004’te Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu da kurmuştur. 

Teklifsiz ticari iletişim hakkındaki hükümlerin icrası, tüm üye devletlerde aynı makam 
tarafından yerine getirilmez. Çoğunlukla, ilk önce kuralları veri koruma makamı uygulamaktadır. 
Fakat diğer ülkelerde bu görevi, Ulusal Elektronik Haberleşme Düzenleme Makamı (NRA) 
yerine getirmektedir. Başka ülkelerde ise, uygulama esas olarak (tüketici şikayet amirleri dahil 
olmak üzere)  tüketiciyi koruma makamlarına dayanmaktadır.  
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Kitlelere yığın ileti gönderme faaliyetleri genellikle, kişisel bilgisayarlara ya da sunuculara 
yasadışı giriş gibi siber suç faaliyetleri değil ise adres toplama gibi veri koruma ihlalleri ile 
ilişkilendirilmektedir. AB hukuku, yığın ileti ve kötücül yazılım (malware) ile ilgili olarak çok 
iyi geliştirilmemiştir ve Yığın İleti posta gönderen kişilerin, Gizlilik ve Elektronik Haberleşme 
Direktifinin 13üncü maddesini ihlalinden dolayı cezalandırıldığı çok az dava vardır. Bu durum 
artık değişmektedir. Bazı AB Üye Devletlerinde Internet Servis Sağlayıcıları (ISP) Yığın İleti 
ve kötücül yazılım ile mücadele etmek için ihtiyari standartlar uygulamaya karar vermiştir. Bu 
standartlar genellikle NRA’nın girişimde ve NRA ile işbirliği içinde kabul edilmiştir. Birkaç 
tanesini söylemek gerekirse, sadece son bir ayda bu gibi kurallar Hollanda, Norveç ve İzlanda’da 
kabul edilmiştir. Kuralların uygulanması, daha açık farkındalık ve daha sıkı kurallar yardımıyla 
yükseliştedir. Aralık 2007’de OPTA (Posta ve Elektronik İletişim Kurumu), üç Hollanda 
işletmesine ve iki müdürüne istenmeyen yazılımın dağıtılmasından dolayı 1 milyon dolarlık 
para cezası vermiştir. 

Salonda pek çok avukat olduğu için, kötü niyetli yazılımdan dolayı hassas kişisel verilerini 
kaybeden bireylerin hangi seçeneklere sahip olduğunu değerlendirmek faydalı olabilir. İlk 
olarak, Topluluk hukukunda bireylerin ve işletmelerin korunması arasında temel bir fark 
olduğunu unutmamalıyız. Veri koruma genellikle insan hakları ile ilgiliyken, işletmeler para 
kaybı için tazminat talep edebilir. Veri korumasından bahsedersek, bu konu ile en çok ilgili 
olan direktifler daha önceden bahsedilen 95/46/EC ve 2002/58 sayılı direktiflerdir. İhlal, bir 
Topluluk kuruluşu ile ilgili ise, 2001/45/EC sayılı direktifi de işin içine katılabilir. Pek çok 
faaliyetin Topluluk hukukunun kapsamında yer almadığı unutulmamalıdır. Bunlar arasında 
Başlık V, dış politika ve güvenlik politikası, Başlık VI, adalet ve içişleri veya devlet güvenliği, v.b 
ile ilgili faaliyetler yer alabilir. Bu faaliyetler, veri koruma ve Gizlilik ve Elektronik Haberleşme 
Direktifleri’nin kapsamı dışındadır.

Yığın İleti, kötücül yazılım bulaşması ve kimlik hırsızlığı sonucunda yaşanan sorun, mağdurun 
genellikle ihlal kaynağı hakkında bilgisi olmamasıdır. Yığın ileti vakalarında, yığın ileti posta 
gönderen kişinin bilgiyi nasıl elde ettiği önemli değildir, önemli olan şey abonenin teklifsiz 
iletişime önceden izin verip vermediğidir. 

Gizlilik ve elektronik haberleşme Direktifinin 13.üncü maddesine göre, yığın ileti ihlali, 
mağdura bazı üye devletlerde kendi başına tazminat talep etme hakkı verebilir. Yığın ileti ihlali 
ayrıca sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı olan tüm zararlardan dolayı tazminat talep etme 
hakkı için bir temel de olabilir. 

13.üncü maddenin 1inci ve 3üncü paragrafları, gerçek kişiler olan aboneler için geçerlidir. Üye 
devletler ayrıca, Topluluk hukuku ve ulusal tatbik mevzuatı kapsamında teklifsiz iletişimler ile 
ilgili olarak gerçek kişiler haricindeki abonelerin meşru haklarının yeterli ölçüde korunmasını 
sağlayacaktır.

Son olarak, AİHS’nin 8inci maddesinin ve bireylerin kişisel verinin otomatik işlenmesi ile 
ilgili olarak korunması Anlaşması’nın (1981), veri koruma direktiflerinin kapsamında yer 
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alan faaliyetlerle bağlantı olarak gizlilik ihlaline neden olunsun ya da olunmasın, her durumda 
uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

IV. Avrupa Komisyonu 13 Kasım 2007’de elektronik haberleşmede yasama reformu ile ilgili 
üç teklif yayımlamıştır. Konu ile en çok ilgili olan teklif, Evrensel Hizmet Direktif ’inde, Gizlilik 
ve Elektronik Haberleşme Direktifi’nde ve Tüketiciyi Koruma İşbirliği Yönetmeliği’nde yapılan 
tadilatlar ile ilgilidir. Yeni teklifin amacı iki aşamalıdır:

1. Tüketici korumasını güçlendirmek; ve

2. Özellikle güçlendirilmiş güvenlik ile ilgili hükümler ve iyileştirilmiş icra mekanizmaları 
yoluyla, elektronik haberleşme sektöründe bireylerin gizliliğinin ve kişisel verilerinin 
korunmasını arttırmak.

Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifi’nde yapılan tadilatlar güvenlik ihlallerinin 
bildirimi, iyileştirilmiş uygulama mekanizmaları ve direktifte yapılan belirli teknik düzenlemeler 
ile ilgilidir.

1. Güvenlik ihlallerinin ağ operatörleri ve ISP’ler tarafından bildirimi 

•	 Tadil edilmiş Madde 4 (3) kişisel verilerinin kaybolması ya da gizliliğin ihlal edilmesi 
ile sonuçlanan güvenlik ihlallerinin son kullanıcılara bildirilmesini ve son kullanıcıların bu gibi 
bir güvenlik ihlalinden kaynaklanan olası ekonomik ya da sosyal zararın en aza indirmek için 
alabilecekleri mevcut/uygun önlemler hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacaktır. 

•	 Tadil edilmiş Madde 4 (4) Komisyona uygun olması durumunda makamın sunduğu 
uzman tavsiyesinden yararlanarak güvenlik ve ihlal bildirimi alanlarında teknik uygulama 
önlemlerini kabul etme olanağı vererek, asgari bir uyumlaştırma düzeyi temin edecektir.

2. İyileştirilmiş uygulama mekanizmaları 

•	 Tadil edilmiş Madde 13 (6) özellikle İnternet hizmet sağlayıcıları için yığın ileti posta 
gönderenler aleyhine yasal yollara başvurma imkanını verecektir ki bu Avrupa’da istenmeyen 
ticari iletişimlere karşı mücadelede de önemli bir araç olmalıdır. 

•	 Tadil edilmiş Madde 15a yetkili makamların ihlallere karşı etkili ve yeterli önlemler 
almasına imkan tanımak için şu anda uygulamada olan uygulama ve icra mekanizmalarını 
geliştirecektir. Sınır ötesi veri akışları dahil olmak üzere, hizmetlerin sağlanması için 
uyumlaştırılmış koşullar sağlamak için Komisyon, bu alanda makamın sunduğu uzman 
tavsiyesinden yararlanarak teknik uygulama önlemlerini kabul etme yetkisine sahip olacaktır.

3. Direktif ’in üslubunda yapılan teknik düzenlemeler 

4. Tüketiciyi koruma yönetmeliğinde yapılan tadilatlar 

Tüketicinin teklifsiz ticari iletişime (Yığın İleti) karşı korunması ile ilgili tüketiciyi koruma 
işbirliği hakkındaki 2006/2004 sayılı yönetmeliğin (EC) 3üncü maddesine göre Ek, sınır ötesi 
işbirliğini ve uygulamayı, yönetmeliğin şart koştuğu mevcut Topluluk mekanizmalarına göre 
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sağlamlaştırmak için değiştirilecektir.

V. Teknoloji gizlilik için yeni meydan okumalar yaratmaktadır. Fakat bu temel bir insan hakkı 
olarak gizliliğin anlamını kaybetmiş olması demek değildir. 

Tarihin bize öğrettiği gibi hukuk, genellikle bir bütün olarak teknolojideki ve toplumdaki 
değişiklikleri takip eder. Örneğin yığın ileti, 2000 yılında e-Ticaret Direktifi kabul edildiği zaman 
hepimiz tarafından İnternet için ciddi bir tehlike olarak görülmemekteydi. Bu anlayış değişti ve 
harekete geçildi. Yasal ilkeler, elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları arasındaki özdenetim 
işbirliği ile daha sıkı cezalardan oluşacak bir karışımının, yığın iletiyi iki yıl öncesine göre İnternet 
kullanıcıları için ince bir ayrıntıdan bile daha önemsiz bir hale getirdiğine inanmaktayım. Yığın 
iletinin hala ağ alt yapısında büyük sıkıntılara neden olduğunu ve kovuşturmaların hâlâ çok az 
olduğunu inkar edemeyiz. Fakat uluslararası işbirliği gelişmektedir ve mağdurlar, tazminat için 
daha iyi bir yardım kaynağına sahiptir.

Kötücül yazılım da yığın ileti ile aynı tepkiyle karşılaşabilir. Elektronik Haberleşme 
Direktifi’nde tadilatların yapılmasına yönelik yeni teklifler, resmi makamların, İnternet hizmet 
sağlayıcılarının ve İnternet kullanıcılarının ileride kötü niyetli kodun yayılmasını durdurmak 
için daha iyi donanımlı olacağına işaret etmektedir. Son olarak, bu gibi saldırıların kurbanları, 
herhangi durumda bu iddialar için yasal dayanak güçlendirildiği için tazminat talep etmek için 
daha iyi bir şansa sahip olacaktır.

EINAR HANNESSON (EEA-EFTA)- Thank you.

Spam and Data Protection within the European Economic Area

I. Ladies and Gentlemen, 

The world has witnessed tremendous growth in threats caused by malicious software code in 
recent years. These threats relate to something, someone might try to implant on your computer 
but they also relate to threats to critical infrastructure or stability in political systems. Most 
recently we have seen botnets attacks on Estonia and websites of political figures in elections. 
In the case of Estonia, many government services were seriously disrupted or shut down for 
days. Identity theft is also an issue which can have alarming consequences for the Society and 
the individuals who fall victim to it. 

This recent developments are a cause of concern due to two reasons. One is that modern 
Societies are increasingly dependant on the integrity of electronic communications networks. 
The other reason for concern is the changing nature of the attacks. In the past, these were caused 
by hackers who, often, were trying to break into large scale computer systems in order to prove 
their knowledge. Sort of Computer Whiz Kids playing with fire like we saw in the 1983 movie 
“War Games”. That was at least the myth.

Law enforcement authorities have noted a drastic change in the past few years, in the nature 
of these infringements. Those breaking into computers are no longer high-tech nerds proving 
their skills but are increasingly doing this with a criminal intent. The frequency of the attacks 
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is also growing dramatically. Only, few years ago an individual would only have to worry about 
incidental attacks. Now it is only a matter of minutes before someone will try to break into your 
computer. These are real figures based on world wide reports. Please don’t shut down your 
firewall!

Stolen Personal data is traded on the black market. Examples: Social Security numbers, Credit 
Card numbers and bank accounts. Criminals don’t pay for this sort of information except it is 
of some value to them!

I guess, many of you have heard about the recent incident in the UK where the Government 
lost two discs which contained the entire database of child benefit claimants. 

In the UK they have a TV show called “Top Gear” which is popular for its opinionated TV 
presenter, Jeremy Clarkson. Mr. Clarkson thought the data loss was not a serious issue, so he 
published his bank account number in the tabloid The Sun. Not long time passed until someone 
had, without Mr. Clarkson’s knowledge, withdrawn 500 pounds from his bank account. Now, 
Mr. Clarkson admits that he was wrong, quote: 

“Contrary to what I said at the time, we must go after the idiots who lost the discs and stick 
cocktail sticks in their eyes until they beg for mercy.”

Yes, Mr. Clarkson has a way with words. 

II. The fight against spammers and computer viruses is global in nature. The law is, however, 
often confined to national borders, in particular, when we are discussing penalties and criminal 
liability. My background is in European Community law and national legislation in the EEA 
EFTA Countries. The presentation will, therefore, mainly relate to the situation in Europe. 

The applicable legislation within the EU and the EEA does depend on the nature of the case 
at hand. Sometimes these intrusions can relate to business interests that are harmed. This we 
will not discuss here. Individuals can also suffer harm from such infringements. In that case 
Data Protection comes into play. The Data Protection directives of the EU are intended to 
protect personal data, although Member States are allowed to adopt national legislation for the 
protection of business interests as well. 

The legal framework about data protection depends on the purpose of the processing as well. 
The general principles are stipulated for in Directive 95/46/EC on the protection of privacy 
and Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications. Those directives shall, 
however, not apply to activities which fall outside the scope of the Treaty establishing the 
European Community, such as those covered by Titles V and VI of the Treaty on European 
Union, and in any case to activities concerning public security, defence, State security (including 
the economic well-being of the State when the activities relate to State security matters) and the 
activities of the State in areas of criminal law.

Legal certainty is rather unclear for processing of personal data in cases falling under the 
exemption. The EU has adopted a Directive about processing of data by the Community 
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institutions in 2001. A Proposal for a Council Framework Decision on the protection of Personal 
data processed in the framework of police and judicial co-operation in criminal matters has 
been on the table for some time. 

The Union and its Member States are of course bound by their international obligations. 
Article 8 of the ECHR and the Convention for the protection of individuals with regard to 
automatic processing of personal data since 1981 would, therefore, provide some guidance in 
any case. 

The focus of this presentation is on the general provisions about data protection. 

III. What matter most to us is of course to observe what is legal and what is not legal when it 
comes to intrusion of privacy by malicious software code and Spam. The general Data Protection 
Directive 95/46/EC and Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications 
are most relevant to the issue of data protection and information society. 

The Directive on privacy and electronic communications has a special provision about spam 
in Article 13. There it provides that unsolicited communication is generally prohibited without 
prior consent of the subscriber. The sender is also prohibited from disguising or concealing his 
identity when electronic mail is sent for direct marketing. 

The general principle of the Data Protection Directive should also be remembered. It is not 
allowed to process personal data without the consent of the data subject. The provisions of the 
‘general’ Data Protection Directive on judicial remedies, liability and sanctions are applicable 
to the provisions of the Directive on Privacy and Electronic Communication, including the 
provisions on unsolicited communications.

The Commission published a communication on unsolicited commercial communications, 
or Spam, in 2004. It provides in short, that Member States must ensure that penalties and 
remedies are in place for infringements. An individual right to a judicial remedy must be 
provided for any breach of the rights provided under national law. While this judicial remedy 
is without prejudice to any (possibly prior) administrative procedures, there is no harmonised 
requirement to provide for such administrative procedures. There must be an individual right 
to a compensation for any damage suffered as a result of any unlawful processing or act. There 
must be sanctions to be imposed in case of infringements, which ensure full implementation 
of the Directive.

As is generally the case for a Directive, enforcement of the provisions lies with Member States 
in the first place, not with the Commission or the EFTA Surveillance Authority. For instance it 
is not for the Commission to prosecute, or impose fines on, those who infringe the rights and 
obligations provided in the Directive.

There are also other provisions applicable to ‘spam’ in its broader meaning. A practice often 
related to ‘spamming’ is e-mail harvesting, that is, the automatic collection of personal data on 
public Internet-related places, e.g., the web, chatrooms, etc. Such practice is unlawful, by virtue 
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of the ‘general’ Data Protection Directive 95/46/EC, whether or not collection is performed 
automatically by software.

Fraudulent and deceptive spam can be particularly offensive. These practices are already 
illegal under existing EU rules on misleading advertising, unfair commercial practices, (e.g., 
Directive 84/450/EEC on misleading advertising). National laws will also generally provide 
for stiffer penalties in more serious cases, including criminal sanctions.

The EU adopted a Framework Decision 2005 to improve cooperation between judicial 
and other competent authorities, including the police and other specialised law enforcement 
services of the Member States, through approximating rules on criminal law in the Member 
States in the area of attacks against information systems. Many Member States can already 
prosecute illegal access to servers or personal computers or their abuse as a criminal offence.

The EU has had several valuable forums to discuss and coordinate within the European 
Economic Area and internationally how to fight spam and malicious code on the Internet. 
Those forums include the European Regulators Group (ERG) and the Contact Network of 
Spam Authorities (CNSA). The Union also established an Agency on Network and Information 
Security in 2004. 

The enforcement of the provisions on unsolicited commercial communications is not 
performed by the same authority in all Member States. In a majority, the Data Protection 
Authority (DPA) enforces the rules in the first place. In other countries however, the National 
Regulatory Authority for electronic communications (NRA) performs this task. In yet other 
countries, enforcement relies mainly on consumer protection authorities (including Consumer 
Ombudsmen). 

Spamming activities are often linked to data protection infringements such as harvesting, if 
not cybercrime activities like illegal intrusion into PCs or servers. EU law has not been very 
well developed with regard to Spam and malware and there are remarkably few cases where 
spammers have been penalised for infringing Article 13 of the Directive on privacy and electronic 
communications.This is changing now. In some EU Member States ISPs have decided to adopt 
voluntary standards to fight spam and malware. These standards have often been adopted at 
the initiative and in cooperation with the NRA. Only, in last one month such rules have been 
adopted in Netherlands, Norway and Iceland to name few. Enforcement is on the rise with 
clearer awareness and stricter rules. In December 2007 OPTA imposed 1 million dollar fine for 
distributing undesired software on three Dutch enterprises and their two directors. 

As there are many attorneys in the room it might be of interest to consider which options 
individuals could have who loose sensitive personal data because of malicious software. 
First we should remember that there is a fundamental difference between the protection of 
individuals and undertakings in Community law. Data protection is generally associated 
with Human rights while undertakings would claim compensation for financial loss. If we 
where talking of data protection issue Directives 95/46/EC and 2002/58, which have been 
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mentioned earlier, would of most relevance. Directive 2001/45/EC could also come into play 
if the infringement concerned Community institution.  It should be borne in mind that many 
activities are outside the scope of Community law. These could include activities in relation to 
Title V, foreign and security policy, Title VI, on justice and home affairs or state security etc. 
These activities are outside scope of the Directives on Data Protection and Privacy in Electronic 
Communications.

The problem with Spam, infection of malware and identity theft is that the victim is often 
clueless about the source of the infringement. In case of spam it is not of relevance how the 
spammer obtained the information, what matters is whether the subscriber has given prior 
consent, or not, to unsolicited communication. 

Spam violation pursuant to Article 13 of the Directive on Privacy and Electronic 
Communications could, in its own, provide the victim with right to compensation in some 
Member States. Spam violation could also be the basis for the right to compensation for all 
contractual and non-contractual damages. 

Paragraphs 1 and 3 of Article 13 shall apply to subscribers who are natural persons. Member 
States shall also ensure, in the framework of Community law and applicable national legislation, 
that the legitimate interests of subscribers other than natural persons with regard to unsolicited 
communications are sufficiently protected.

Finally, it should be remembered that Article 8 ECHR and Convention for the protection of 
individuals with regard to automatic processing of personal data (1981) should apply in any 
case, regardless whether intrusion of privacy is caused in relation to activities that fall within 
scope of the Data Protection Directives or not.

IV. The European Commission published three proposals on 13 November 2007 concerning 
legislative reform in electronic communications. The proposal which is of most interest here 
concerns amendments to the Universal Service Directive, the Directive on Privacy and 
electronic communications and the Regulation on consumer protection cooperation. The new 
proposal has two-fold objectives:

1. To strengthen consumer protection; and

2. To enhance the protection of individuals’ privacy and personal data in the electronic 
communications sector, in particular through strengthened security-related provisions and 
improved enforcement mechanisms.

The amendments to the Directive on Privacy and Electronic Communications concern 
notifications of security breaches, improved enforcement mechanisms and certain technical 
adjustments to the Directive.

1. Notification of security breaches by network operators and ISPs 

•	 Amended Article 4(3) will ensure that end-users are notified about breaches of 
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security resulting in their personal data being lost or otherwise compromised, and are 
informed about available/advisable precautions that they may take in order to minimise 
possible economic loss or social harm that could result from such a security breach. 

•	 Amended Article 4(4) will ensure a minimum level of harmonisation by granting 
to the Commission the possibility, where appropriate, to adopt technical implementing 
measures in the areas of security and breach notification, drawing on the expert advice 
provided by the Authority.

2. Improved enforcement mechanisms

•	 Amended Article 13(6) will introduce the possibility for, in particular, Internet 
Service Providers to take legal action against spammers, which should become an important 
tool in the fight against unsolicited commercial communications in Europe. 

•	 Amended Article 15a will enhance the implementation and enforcement 
mechanisms currently in place, in order to enable competent authorities to take effective 
and efficient action against infringements. In order to ensure harmonised conditions for the 
provision of services involving cross-border data flows, the Commission will have the powers 
to adopt technical implementing measures in this area, drawing on the expert advice provided 
by the Authority.

3. Technical adjustments to the wording of the Directive

4. Amendments to the Regulation on consumer protection

Annex according to Article 3 of Regulation (EC) No 2006/2004 on consumer protection 
cooperation concerning protection of consumers against unsolicited commercial 
communications (spam), will be amended so as to reinforce the cross-border cooperation and 
enforcement in line with an existing Community mechanism laid down by that regulation.

V. Technology has posed new challenges to privacy. That, however, does not mean that it, as 
a fundamental Human Right, has lost its meaning. 

As history has taught us law does usually follow changes in technology and Society as a whole. 
Spam was for example not regarded as a serious threat to the Internet, by all, in 2000 when the 
e-Commerce Directive was adopted. That perception changed and action was taken. I believe 
a mixture of legal principles, self regulating co-operation between electronic communications 
service providers and stricter penalties has now made Spam less of a nuance for Internet users 
than it was two years ago. Let’s not deny that Spam is still causing tremendous strain on network 
infrastructure and prosecutions are still few. International cooperation is, however, advancing 
and the victims have a better recourse for compensation.

Malware might face the same reaction as Spam. The new proposals for amendments of 
the Electronic Communications Directives suggest that public authorities, Internet Service 
Providers and Internet users will be better equipped to stop spreading of malicious code in 
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the future. And finally; victims of such attacks will in any case have a better chance to seek 
compensation as the legal basis for such claims is strengthened.

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN - Mr. Hannesson’a verdiği bilgiler için 
çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin söylediği özel “Previous and Electronic Communication” 
başlıklı, 2002’ye 58 sayılı direktife uygun olarak Volkan Bey’in bahsettiği 6 Şubat 2004 tarihli 
Telekomünikasyon Kurumunda Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında 
Yönetmelik çıkarıldı. Bu yönetmeliğin 20. maddesinde de Türkçe’de istem dışı iletişim olarak, 
haberleşme olarak adlandırılan spam’lerle de ilgili bir düzenleme yapıldı. Verdiği bilgiler için 
tekrar teşekkür ederiz.

Vaktimizi aştık. Soru varsa birkaç soru alıp bağlayalım. Sorusu olan var mı?

Bir soru var herhalde. Lütfen çabuk sorarsak, 15 dakika geçtik, bir başka grup daha var. 
Buyurun. 

Hâk. MURAT UYGUN (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü)- Ben başka 
soruya imkân tanımak için aslında söz almayacaktım, ama eğer soru yoksa, sadece birkaç ekleme 
yapmak istiyorum. Sadece birkaç noktayla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum.

Öncelikle Çığır Bey’in bahsettiği eylem, az önce bahsi geçen, bizim bilişim ağ hizmetlerinin 
düzenlenmesi tasarı Komisyon çalışmalarında da tartışıldı. Bununla ilgili düzenlemeler 
yapılmaya çalışıldı, ancak aslında bu eylemin cezalandırılmasını engelleyen bir hüküm yok. Türk 
Ceza Kanunu 135. maddesi buna müsait. 243. maddesindeki eksiklik bilişim sistemi tanımından 
kaynaklanır diye düşünüyorum ben, çünkü aynı tartışmaları biz komisyonda yaptığımızda 
bilişim sisteminde belli bir tanımının olması gerekiyor ve biz bilişim sisteminde bu bilişim 
ağı hizmetlerinin düzenlenmesi kanunu tasarısında tanımlamıştık. Bu tanıma da aslında ağlar 
da giriyordu. Ancak tabii daha sonra bu çocuk pornosu olaylarından kaynaklanan nedenlerle 
Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu İnternet’le alakalı kanun tasarısı yürürlüğe girince 
Bakanlığımızın hazırlamış olduğu tasarı bir plan geride kaldı. 

Bakanlığımızın hazırladığı tasarıyla ilgili olarak da şu bilgiyi vermek isterim: Tasarı yine 2013’e 
kadar eylem planında var, ancak Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu tasarı karşısında 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor, çünkü zaten Ulaştırma Bakanlığı tasarısının bir bölümü bizim 
tasarımızın birinci bölümünü kapsamış hale geldi. Ceza hükümlerine ilişkin olarak da bir kısım 
düzenlemeler tekrar gözden geçirilmesi düşünülüyor, çünkü biz tasarıyı hazırlarken tüm bilişim 
ortamını düzenleyecek bir tasarı şeklinde hazırlamıştık ve bu yüzden Türk Ceza Kanunu 243 
ve 246. maddelerine ilişkin düzenleme vardı, ancak tabii bu Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırlamış 
olduğu tasarı karşısında tüm bilişim ortamını düzenleyecek bir tasarımız olmayacak. Birkaç 
kanunumuz ve beraberinde Türk Ceza Kanunumuz olacak. Dolayısıyla, bilişim ağı hizmetleriyle 
ilgili tasarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. 243 ve 246’ya ilişkin herhangi bir düzenleme 
olmayabilir. 

Ayrıca,  eğer Ankara Barosu için sorun olmayacaksa bir katkı daha yapmak isterim. Sayın 
Nilgün Hocam şu an bizim yargı uygulamamızda tam kişisel verilerle ilgili bir uygulama 
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olmadığından bahsetti, daha doğrusu “sonuçlarını daha görmedik” şeklinde bir bilgi verdi, 
doğrudur. Ben sadece Avrupa’daki bir uygulamadan örnek vermek isterim: Avrupa Topluluğu 
Adalet Divanı 2005’te Ling Weest davasıyla bir karar verdi ve buradan Avrupa Topluluğu Adalet 
Divanı’nın aslında bu direktifi çok katı yorumladığını öğrenmiş olduk. Öncelikle, olayın çok 
ayrıntısına girmek istemiyorum, ama bir bayan, aynı dernekte birlikte olduğu kişilere ilişkin 
olarak bir kişinin bilgileri sadece, herhalde aralarındaki samimiyete de güvenerek İnternet’te 
yayınlıyor. Derneklerine ilişkin, kendisine ilişkin İnternet sitesinde ve burada bir arkadaşının 
ayağının kırılarak hastaneye yattığına ilişkin bilgiler veriyor ve biraz da dalga geçiyor benim 
bildiğim kadarıyla. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı bunun özel nitelikteki  hassas kişisel 
verinin, çünkü sağlıkla ilgili olduğunu kabul ediyor ve direktifin, daha doğrusu ilgili İsveç 
Kanunu’nun ihlal edildiğini, kişinin de cezalandırılması gerektiğine ilişkin son derece katı bir 
uygulama öngörüyor. 

Dolayısıyla, kişisel verilerin hukukunun uygulanmasına ilişkin aslında Avrupa Birliği’nde 
de ciddi tartışmalar var, ciddi sorunlar var, uygulama farklılıkları var, özellikle kişisel verilerin 
üçüncü ülkelere transferinde. Dolayısıyla bizim tasarımızda da muhakkak tartışılacak hükümler 
var. Ancak, gördüğümüz kadarıyla diğer ülkelerde de kanunların uygulanması o ülkelerde 
kurulan kurumlar vasıtasıyla, otoriteler vasıtasıyla biraz daha yola sokuluyor. Herhalde aynı 
gelişim, süreç bizim ülkemizde de gerçekleşecek. Dolayısıyla ben iyimser olduğumu ifade 
etmek istiyorum tasarıyla ilgili olarak.

OTURUM BAŞKANI Dr. MEHMET ALİ UZUN - Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. 
Şimdi Bilişim Ağları Kanunu, İnternet Kanunu, Türk Ceza Kanunu’nda bilişimle ilgili suçlar, 
yani dağınık bir mevzuat oluştu. Bu, İnternet Kanunu’nun öne çıkması konusunda, biraz Adalet 
Bakanlığı geride kaldı gibi oldu. İnşallah Bilişim Ağları Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ona bağlı ticari sırlar ve DNA Kanunları bir an önce yasalaşır, biz de 108 sayılı 
Sözleşmeyi meclisten kanunla onaylarız ve Avrupa Birliği’ne uygun hale getiririz. İnşallah 
aksaklıkları da uygulamada gideririz.

Bizi dinlediğiniz için ben ve konuşmacı arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum, iyi günler 
diliyorum.

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Genel Sekreteri 
Avukat Hava Orhon’u sahneye davet ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)
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BİLİŞİM VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“ÇOCUK PORNOGRAFİSİ”

Oturum Başkanı: AV. KÂZIM KOLCUOĞLU (İstanbul Barosu Başkanı)

(ERALP ÖZGEN SALONU, 11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- 15 dakikalık aradan sonra “Çocuk Pornografisi” başlıklı oturuma başlamak için 
tekrar bir aradayız. “Çocuk Pornografisi” başlıklı oturumumuzun, Oturum Başkanı İstanbul 
Barosu Başkanı Avukat Kazım Kolcuoğlu. Konuşmacılarımız; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
Basın Savcısı Nadi Türkarslan, Avukat Gökhan Ahi, Uluslararası Bilişim Hukukçuları 
Derneğinden Dr. Sylvia Kierkegaard. 

ANONS- Başkanım, ben öncelikle kısa bir bilgi notu vereceğim. Konumuz çocuk 
pornografisiyle ilgili özel nitelikli olduğu için, bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu madde 226/3 
ve 4’te düzenlenen, 226’nın son fıkrasında, -çünkü burada ister istemez konuklarımız, özellikle 
yabancı konuklarımız tarafından yapılacak sunumlarda da konuya has nitelikte görüntüler ve 
sunumlar yer alacak. Konumuzdan dolayı, bazı müstehcen, bazı tırnak içerisinde söylüyorum 
rahatsız edici görüntüler olabilecek-, 226’ya 7 şu şekilde “bu madde hükümleri bilimsel eserlerle, 
3. fıkra -ki çocuk pornografisiyle ilgili fıkra- hariç olmak üzere ve çocuklara ulaşması engellenmek 
koşuluyla sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz “. Bilimsel eserlerde şu an 
için gösterildiği gibi, aynı şekilde bu salon çocuk olmadığını da bir şekilde kayıtlara geçmemiz 
gerekiyor ve “şu an için salonda 18 yaşından küçük bulunmamakta”, 

Zaten konuşmacılar da kendi sunumları sırasında bunun yönlendirmesini yaparlar. Bazı 
istenmeyen, ilk etapta yanlış izlenimler doğurabilecek görüntüler olabilir, bunları mümkün 
olduğunca sansürlü bir şekilde veriliyor, ama konunun önemine binaen ve şiddetinin aktarılması 
açısından bazıları net olarak çok sansürlü olmadan gösterilebilir. Bu şekilde uyarımızı da yapmış 
olup, Sayın Başkanımıza sözü bırakıyoruz. 

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU- Teşekkür ediyoruz. Ankara Barosu’nun 
geleneksel olarak düzenlemiş olduğu “Uluslararası Hukuk Kurultayı”nın bugünkü oturumunda 
“Çocuk Pornografisi” konusunu çok değerli konuşmacılarla birlikte inceleyeceğiz ve bu 
toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çocuk pornografisi konusunda 
burada bildiri sunacak, görüşlerini açıklayacak olan çok değerli konuşmacılara da ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum.

Hepimiz biliyoruz ki, çocuk pornografisi, çocuğu korumaya yönelik bir suç niteliği 
taşıyor. Tabii bu suçun işlenmesi her türlü yolla olabileceği gibi, en fazla İnternet aracılığıyla 
gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu konuda, bu tip pornografik ve mevzuatımızın da suç olarak 



324

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

düzenlediği konularda önlemlerin alınması, bu tip suçların işlenmesinin önüne geçilmesi 
gerekmektedir. Aynı zamanda elbette ki bu suçun işlenmesinde çocukların kullanılması 
gerçekten çok önemsendi ve uluslararası hukuk alanında da ve kuruluşlarda da bu konuda 
önemli bazı sözleşmeler yapıldığını görüyoruz. 

Tabii çocuk pornografisi konusu aynı zamanda İnternet iletişim özgürlüğünün de bir parçası 
olarak görülmesi gerekiyor, çünkü biliyorsunuz toplumumuzda basın aracılığıyla bilgilendirme, 
doğru habere ulaşma konularında maalesef yeterli nitelikte, ölçüde ve doğrulukta bilgiye 
ve habere ulaşmamızın zor olduğunu açık ifade etmek isterim. Çünkü basınımız maalesef 
belli holdinglerin tekeli içerisinde geliştiği için, kendilerine göre değerlendirme yapmaları ve 
toplumu kendilerine göre yönlendirmeleri şeklindeki haber tekniğinin önüne geçecek olan 
İnternet aracılığıyla en azından görüş ve düşünceleri, ifadeleri iletmeye yönelik olan İnternet 
özgürlüğüdür. Bu en azından bir ifade özgürlüğüdür. 

Tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine göre, yine o da dikkate alınarak 
bu “ifade özgürlüğü”nün özüne dokunmadan, ama gerçekten korunması gereken ve suç niteliği 
taşıyan konularında İnternet aracılığıyla topluma ulaştırılması, hatta bunu uluslararası çıkar 
örgütlerinin, çıkar aracı haline dönüştürmesinin de, toplumu koruma, çocukları koruma adına 
önüne geçilmesi gerekiyor. 

Bu nedenle bizim yasalarımızın düzenlenmesinde daha önce uluslararası alanda önemli 
sözleşmelere dayandığımızı da ifade etmek istiyorum. Bunlardan kısaca bahsettiğimiz zaman, 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2001 yılında “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi” diye bir sözleşme 
düzenlenmiş, bunu da konsey üyesi olarak Türkiye’nin kabul ettiği ortada. Bizim de kabul ederek 
imzaladığımız Birleşmiş Milletlerin 23 Mayıs 2000 tarihli “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme”de çocuğun korunmasına ilişkin önemli bazı yükümlülükler getiriyor. Yine 
ILO’nun “Çocukların Cinsel İstismarının Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesi” gibi sözleşmeleri 
ortaya koyduğunuz zaman, ülkelerin bu konuda gerekli önlemleri almaları ve bu tip çocukları 
korumaya yönelik önlemlere uygun davranmayanlar hakkında da cezai uygulamaların yapılması 
gerektiğini kabul etmiştir. 

5337 sayılı Ceza Yasamızın 226. maddesinin 3 ve 4. fıkralarında bu konuda çocukların 
istismarı ve cinsel kişiliğinin de araç olarak kullanılmasına ilişkin önemli cezai müeyyideleri 
getirilmiştir ve korumaya ilişkin Türk Ceza Yasası’nın 103. maddesinde de önemli hükümler 
getirilmiştir. Tabii bunlar suçu oluşturan ve suçu tarif eden yasalar, ama suçun işlenmesine 
aracı kılınan İnternet konusunda bir düzenleme, geçtiğimiz Mayıs ayına kadar yapılmış değildi. 
Bunun ihtiyaç olduğu anlaşıldığı için yine “56/51” dediğimiz, yani 5651 sayılı Yasayla yeni bir 
düzenleme yapıldı. Bunun da adı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”. Bu yasamızda İnternet’le 
ilgili olmak üzere gelişim sağlayıcı, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcılar konusunda bu uygulamanın 
nasıl yapılacağı, nasıl yapılması gerektiği, hangi sorumluluk içerisinde bulundukları ve bunun 
en azından erişimin engellenmesi konusunda yasal düzenlemeleri içeren bir yasa olduğunu 
görüyoruz. 
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Bu yasada erişimin önlenmesine ilişkin önlemlerin sulh ceza mahkemeleri tarafından 
alınabileceği ve sadece acil hallerde savcıların hemen bu yola başvurabilecekleri ve 24 saat 
içerisinde mahkemeye sunmak ve olurunu almak suretiyle erişimin önlenmesine ilişkin 
önlemler alınabileceği belirtiliyor. Yalnız sadece bu yasayla getirilen bir kurulun başkanı var 
ki, Telekomünikasyon İletişim Başkanı. Bu başkan, çocuk pornografisiyle ilgili yayınların 
durdurulmasına ilişkin yetkiyi, sadece o konuda verdiğini görüyoruz. Bize göre tabii çok uygun 
olup olmadığını bilemiyoruz, ama yargının dışında böyle bir idari merciye, böyle bir yetkinin 
verilmesi, gelecekte biraz evvel söylediğimiz iletişimde en azından “özgürlüklerin kullanılması ve 
kısıtlanması tartışmasını” da beraber getirebilir diye düşünüyoruz. Onun için şu da çok önemli: 
Çok önemli bir iletişim aracı olan toplumumuzda ve dünyada bilgiye, belgeye ulaşmakta 
çok önemli bir görev üstlenmiş olan İnternet konusunda eğer bu tip idari kararlarla erişimin 
önlenmesine doğru gidilirse, sonunda özgürlüklerin kısıtlanması gibi bir sorunla karşı karşıya 
kalabiliriz. Onun için bu tip düzenlemeler çok fevri, âdeta Türkiye’de sanki çok büyük bir çocuk 
pornografisi uygulaması yaşanıyormuş ve bu nedenle hemen bu konunun üzerine gidilmesi 
gerekli gibi bir anlayışı da anlamak mümkün değil. 

İstatistiklere baktığımız zaman ülkemizde böyle bir uygulamanın, iletişimin çok yoğun 
olmadığı, çok az olduğu, bunun en fazla Amerika’da yaşandığı, hatta bir haftada 20 000 İnternet 
iletişimi yapıldığı, 1 000 kişinin bu pornografi nedeniyle tutuklandığı, 7 000 kişinin arandığı, 
dünyanın diğer ülkelerinde de bu konuda önemli, gerçekten endişe duyulacak bir gelişme 
olduğu anlaşılıyor. En tehlikelisi uluslararası anlamda çıkar örgütlerinin, bunu çıkar aracı olarak 
kullanmaya devam etmeleri ve boyutunun da 10 milyar dolara ulaştığı UNICEF’in yaptığı bir 
incelemede böyle bir olayla da dünyanın karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Onun için bu konuları çok değerli konuşmacılarımız hem mevzuatımız açısından, hem 
dünya ölçeği açısından değerlendirecekler. Hemen ben şimdi bu konuda tebliğlerini sunmak 
üzere çok değerli konuşmacılara söz vereceğim. Konuşmacılardan sıralama olarak önce çok 
değerli misafirimiz Sylvia Hanım’a söz vereceğim çünkü o gerçekten uluslararası uygulamalar 
konusunda bilgi sahibi, hem de aynı zamanda sizlere biraz evvel söylendiği gibi uygulamada değil 
de İnternet üzerinden yapılan pornografik iletişimle ilgili hem gösteri, hem de açıklamalarda 
bulunacak. 

Sylvia Hanım, Uluslararası Bilişim Hukukçuları Derneği Başkanı aynı zamanda. Tabii hem 
hukukçu, hem Bilişim Hukukçuları Derneği Başkanı olması bakımından olaya gerçekten hem 
içerik olarak, hem uygulamacı olarak vakıf. Onun için kendilerinden rica ediyoruz. 

Konuşma süremiz 20’şer dakika, konuşma süreleri bittikten sonra 15 dakikalık bir soru-cevap 
süremiz olacak. Tabii süreler biraz daha çabuk biterse soru-cevap bölümüne biraz daha fazla 
zaman ayırmış olabiliriz. Evet, sözü tebliğini sunmak üzere Sayın Sylvia Hanım’a bırakıyorum.

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD (Uluslararası Bilişim Hukukçuları Derneği/
Danimarka)- Günaydın. Bu, bugün öğrendiğim ilk kelime. Sizlere, öncelikle çocuk haklarının 
korunması hususunu ele alacağımı ve kullanacağım materyallerin bazılarının sizleri rahatsız 
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edebileceğini veya sizlere çirkin gelebileceğini söylemek isterim. On sekiz yaşında veya daha 
küçükseniz veya sunacağım görsellerden rahatsız veya rencide olabileceğinizi düşünüyorsanız, 
salon terk etmenizi rica edebilir miyim? Ayrıca, göreceğiniz görsellerin pornografik bir 
siteden alınmadığını ve Google ve Yahoo görsellerinden rahatlıkla erişilebildiğini de belirtmek 
istiyorum. Bu fotoğraflara erişmenin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Pornografi 
ve çocuk istismarında bir artışa şahit olduk. Son istatistikler, her gün 97.06 milyar indirme 
gerçekleştirildiğini ve pornografiden elde edilen toplam gelirin 97.06 milyar olduğunu gösteriyor. 
Bu görsellerin çoğunluğu, 4.2 milyon pornografik Web sitesinin bulunduğu Çin’den geliyor. 
Birleşmiş Devletler pornografi üreten ülkeler arasında lider olsa da, önde gelen üreticilerin 
birçoğu aslında Avrupa’da bulunuyor. E-postaların büyük kısmı, toplam e-postaların yüzde 8’i, 
günlük olarak iletilen pornografik materyal içeriyor. Gençlerin fuhuşa teşvik edildiği olayların 
yüzde 89’u sohbet odalarında gerçekleşiyor ve bu tür vakalara sohbet odalarının yanında, 
MySpace ve Facebook gibi sosyal iletişim ağlarında da karşılaşabiliyorsunuz. 

Burada rahatsız edici olan, 7-17 yaş arası çocuklar arasından yüzde 29’u ev adresini veriyor. 
Çocuklar buna karşı savunmasızlar ve böyle olmaları çok normal, çünkü masumlar ve normal 
şartlarda kendileri hakkında bilgi vermekte özgürler. Birçok vakada, kullanılan isimlerin Conan 
ve Action Man gibi çizgi film karakterlerinden alındığını görüyoruz. Oturum başkanımızın 
da sizlere söylediği gibi, bu konuda evrensel bir sözleşmemiz var: Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi. Bu, devletlerin çocukları her türlü cinsel istismara ve cinsel suiistimale 
karşı korumasını şart koşan tek evrensel sözleşmedir. Dikkatinizi çekerim, burada sadece çocuk 
pornografisinden değil, bir bütün olarak istismar ve cinsel suiistimalden söz ediliyor. Bu tanım, 
çocuklara karşı cinsel suiistimalle bağlantılı olarak işlenen bütün suçları kapsamaktadır. Çocuk 
pornografisi dışında, çocuklara karşı İnternet üzerinden işlenen başka suçlar da vardır. En son 
görülen ‘grooming’ (cinsel istismar öncesi çocukla yakınlık kurma) ve ‘cyber-bullying’ (siber 
zorbalık) bu suçlardan bazılarıdır. 

2004 yılında, Avrupa Birliği, çocukların cinsel istismarına ve çocuk pornografisine karşı bir 
AB Konseyi Çerçeve Kararı’nı yürürlüğe soktu. Bu bir direktif değil, Avrupa Konseyi’nden geçen 
bir çerçeve kararıdır. Eminim, hepiniz bir karar ile bir direktif arasındaki farkı biliyorsunuzdur. 
Üye devletlerin kararı da uygulamaları gerekiyor. Aradaki fark, Avrupa Parlamentosu tarafından 
gözden geçirilmesine gerek olmamasıdır. Kararın 2006 yılına kadar, aslında 2006 Ocağına 
kadar uygulanmış olması gerekiyordu. Ancak, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yakın zamanda 
yayınladığı rapora göre, üye devletlerin çoğu bu kararı henüz tam olarak uygulamış değildir. 
Bunun bir de minimis kuralı olduğunu unutmamalıyız. Diğer bir deyişle, bu karar asgari bir 
uyumlaştırmaya işaret ediyor ve üye devletler bu kuralı daha kısıtlayıcı bir hale getirerek, daha 
kısıtlayıcı önlemler alabiliyor. 

Çocuk pornografisi, gerçek bir çocuğun genital bölgesinin veya kasık kemiği bölgesinin şehvet 
uyandıracak bir şekilde ifşa edilmesi dahil olmak üzere, cinsel anlamda müstehcen bir eyleme 
etkin veya etkinsiz bir şekilde katılımı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu eyleme katılan kişi 
çocuk gibi görünen gerçek bir kişi olmalıdır. Var olmayan bir çocuğun söz konusu eyleme etkin 
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veya etkinsiz bir şekilde katılımını sergileyen gerçekçi görseller de bu kapsamdadır ve çocuk 18 
yaşının altındaki kişi olarak tanımlanmaktadır. Birçok kişi, çocuk pornografisinden haberdardır; 
ancak göreceğiniz gibi, çocuk pornografisi sadece 8 yaşındaki veya 13 yaşındaki çocukların 
katılımından ibaret değildir, çünkü normal bir Web sitesinden alınan bu görselde, gördüğünüz 
gibi, çok küçük bir çocuk, hatta bir bebek söz konusudur. Son zamanlarda, bebeklerin bakıcı ve 
koruyucu gibi davranan aile dostları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı birçok vakayla 
karşılaşılmıştır. Ebeveynlerin haberi olmaksızın, bu aile dostları evde çocuklarının fotoğraflarını 
çekiyor ve bu fotoğrafları İnternet üzerinden erişime açıyor ve bu çocukların yaşı altı ay ve üç yıl 
kadar küçük olabiliyor.

Madde 2’de, cezayı müstelzim davranışlar belirtiliyor; zorlama, kuvvet veya tehdit, diğer bir 
karşılık kullanılarak ve çocuk üzerindeki güven, nüfuz veya etki konumunu istismar ederek, 
çocuğu fuhuşa zorlamak, bir çocuğu fuhuşta çalıştırmak veya bir çocukla cinsel etkinliklerde 
bulunmak. Bu tür bir davranış okul müdür ile çocuk arasında veya doktor ile çocuk arasında da 
görülebilir. Çocuk pornografisi söz konusu olduğunda, cezayı müstelzim davranışlar nelerdir?: 
Çocuk pornografisi üretmek, dağıtmak, yaymak ve iletmek, çocuk pornografisini tedarik 
etmek veya erişime açmak ve çocuk pornografisine erişmek veya sahip olmak. Ancak, cezai 
mesuliyetten muaf tutulabileceğiniz bazı durumlar da vardır. Örneğin, eğer kişi çocuk gibi 
görünüyorsa ama 18 yaşını aşmışsa veya fotoğrafları kendi kullanımınız için oluşturduysanız, 
muafiyet söz konusu olabilir. Örneğin, erkek arkadaşınızla kendinizin müstehcen bir eylemdeki 
fotoğrafını kendi özel kullanımınız için, başkalarının söz konusu materyali kamu kullanımına 
yaymasından korkmaksızın çekmek istiyorsanız, bu davranış cezai mesuliyetten muaftır. Buna 
karşın, siz cinsel eyleme onam vermek için belirlenmiş kanuni sorumluluk yaşının altındaysanız 
veya karşınızdaki kişi bu yaşın altındaysa ve siz bu kişiyi zorlamak için konumunuzu suiistimal 
ettiyseniz, bu yine de yasağın kapsamına girmektedir. Cinsel eyleme onam vermek için 
belirlenmiş kanuni sorumluluk yaşına erişmiş olan kişilerin görsellerinin üretilmesi veya 
zilyetliği söz konusu ise, çocuk pornografisi çocuktan ona alındığı sürece cürüm değildir. Daha 
önce de belirttiğim gibi, yaş üstünlüğü, olgunluk, mülkiyet, deneyim ve kurbanın bağımlılığı 
suiistimal edilmişse, bu onam da geçerli değildir. 

Diğer davranışlar, yardım ve yataklık kapsamına girecek ve para cezası ve cezai müeyyidelere 
tabi olacaktır. Ayrıca, söz konusu tüzel kişi de sorumlu tutulacaktır. Burada, çocukların yalanlarla 
kandırılarak suiistimal edildiği ücretli bir Web sitesinde görüntüleyebileceğiniz çevrimiçi 
cinsel istismarın bazı örneklerini sunuyorum. Bu örnekler sizi çok şaşırtacaktır, çünkü bu 
çocukların bazıları bu işi gerçekte para için yapmaktadır. Örneğin, bir kızın üniversiteye gitmek 
yerine kendisini çevrimiçi olarak ifşa etmeyi tercih ettiği bir öykü vardı, çünkü ‘büyük paralar’ 
kazanıyordu. Geçtiğimiz yıl, İngiltere’de, nazik, masum ve normal görünen bir adamı tutukladılar. 
Ancak gerçekte, bu kişi çok sayıda Web sitesine ve dünya üzerinde bu sitelere erişebileceğiniz 
çok sayıda dağıtımcıya erişime sahipti ve bu suçun teşvikçisiydi. Burada, muhtemelen savcıların 
gözünde normal bir suçlu olarak görülmesi mümkün olmayan bir İngiliz söz konusuydu. Bu 
suçları işleyen kişilerin çoğunun listelerde düzenli olarak gördüğünüz kişiler olmaması şaşkınlık 
vericidir; bu kişiler cinsel suçlu olduklarını tahmin bile edemeyeceğiniz, normal insanlardır. Bu 
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çerçevede, Madde 9’u tartışmış ve Avrupa Konseyi’nin Siber Suç Sözleşmesi’ni geçirdiğinden 
bahsetmiştir. Bu sözleşme, İnternet yoluyla işlenen suçlara ilişkin ilk uluslar arası anlaşmadır. 
Belirtilen cürümlerden bir tanesi de çocuk pornografisidir; ancak hatırlayacağınız gibi, bu 
cürümün yetkililerce yakalanabilmesi gerekmektedir. Burada, hatırlanması gereken çok önemli 
unsurlar var; suç kasten ve haksız yere işlenmiş olmalıdır. Aşağıdaki eylemler yasaklanmıştır;

a) çocuk pornografisi üretmek;

b) çocuk pornografisini sunmak veya erişime açmak;

c) çocuk pornografisini dağıtmak veya iletmek;

d) çocuk pornografisi satın almak;

e) bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayarın veri deposunda çocuk pornografisine sahip 
olmak.

Ancak, bu sözleşme yalnızca çocuk pornografisiyle sınırlı olduğu için, Avrupa Konseyi’nden 
yeni bir sözleşme geçirilmiştir. Bu sözleşmenin taslağı, henüz 2007’de, bu yılın başlarında üç yıl 
süren müzakerelerin ardından oluşturulmuştur. Türkiye, bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden 
biridir. Çocukların Cinsel İstismara ve Cinsel Suiistimale karşı Korunmasına Dair Sözleşme 
Taslağı olarak anılan ve 25 Ekim 2007’de imzaya açılan bu sözleşmenin, üçü Avrupa Konseyi’ne 
üye devletlerden olmak üzere üç onam alması gerekmektedir. Şimdiye kadar, belirttiğim gibi 
Türkiye dahil olmak üzere, 26 ülke sözleşmeyi imzalamıştır. Ancak, sözleşmenin onaylanması 
halen bir gerekliliktir.

Bu sözleşmenin temel nitelikleri nelerdir? Bu sözleşme, çocukların cinsel istismarının çeşitli 
türlerini belirleyen ilk hukuki belgedir ve örneğin, grooming (cinsel istismar öncesi çocukla 
yakınlık kurma) eylemi bu kanun çerçevesinde yasaklanacaktır. Dilerseniz, makalelere teker 
teker bakalım. Örneğin, Madde 2 ayrımcılık yapmama ilkesini tatbik etmektedir. Ayrımcılık 
yapmama ilkesi, özünde, çocuklar için sağlanan korumanın cinsel yönelime karşı herhangi 
bir önyargı yüzünden sınırlandırılmaması gerektiğini belirtir, çünkü örneğin biseksüel veya 
eşcinsel çocuklara koruma sağlamama yönünde bir eğilim gözlenmiştir ve bu cinsel yönelim 
hususu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Salgueiro de Silva ve Portekiz davasında 
karara başlanmıştır. Buna karşın, uygulamalarınızın ayrımcılık içerip içermediğini belirlemek 
için bir standart kullanılmaktadır. Birleşik Krallığın yer aldığı davadaki mahkeme kararına göre, 
mantıklı bir temellendirme söz konusu değilse, uygulama tamamen Madde 14’ün kapsamı 
içerisinde değerlendirilecektir. Araçlar ve amaçlar arasında mantıklı bir bağıntının bulunması 
gerekmektedir.

Burada, standart tanım kullanılmakta ve çocuk, 18 yaşın altındaki kişi olarak tanımlanmaktadır. 
Ancak, bazı cinsel suçlar için, örneğin bir çocuğun cinsel amaçlara teşvik edilmesi için, farklı 
bir yaş belirlenmiştir ve kurban, cinsel istismara maruz kalan kişi olarak tanımlanmıştır. Örnek 
olarak, birçok ülkede bir kişiyi yargılamak için bir istismarın gerçekleşmiş olduğunu ortaya 
koymanız gerekmektedir. Bu sözleşme kapsamında, böyle bir gereklilik söz konusu değildir, 
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çünkü hâlihazırda kişinin çocuk olması sebebiyle kurban olduğu varsayılmıştır. Çocuk, 18 
yaşın altındaki kişi olarak tanımlanmış ve cinsel istismar ve suiistimal cezai eylemler olarak 
belirlenmiştir. Burada da, kasıtlı bir şekilde ve haksız yere bir çocukla cinsel etkinliklerde 
bulunmak ceza gerektiren bir suçtur. Buna karşın, kanuni sorumluluk yaşının belirlenmesi üye 
devletlere bırakılmıştır. Sözleşmenin büyük bir kısmını atlayacağım, çünkü bu madde oldukça 
uzun. Ancak, Madde 18’den özellikle maddi ceza hukuku açısından bahsetmek istiyorum. 
Madde 18, cinsel suiistimali ele almaktadır. Kanuna göre, taraflar çocukların cinsel etkinlik 
için belirlenmiş olan kanuni sorumluluk yaşına erişmemiş bir çocukla cinsel etkinliklerde 
bulunmak eylemine ve zorlama, kuvvet veya tehdit, suiistimal ve ensest ilişkinin söz konusu 
olduğu durumlara karşı korumak için gereken kanuni veya diğer önlemleri almak zorundadır. 
Burada, ailenin de kapsama dahil edildiğini görüyoruz. Mahkeme, suiistimal eylemlerinin büyük 
kısmının aile üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini fark etmiş ve aileyi kapsama dahil eden bu 
hüküm belgeye eklenmiştir. Ayrıca, burada başka bir ifadeyle daha karşılaşıyoruz; bağımlılık 
durumu, zihinsel veya fiziksel ehliyetsizlik. Bu kavram, örneğin bir kişiye Ecstasy veya tecavüz 
hapı verilen durumları kapsamaktadır. Bu tür durumlar, bunun kapsamında değerlendirilir. 
Ancak, cinsel onam yaşı aslen üye devletler tarafından belirlenmektedir. Cinsel onam yaşı, 
şaşırtıcı bir şekilde, üye devletler arasında uyumlaştırılmış değildir. Örneğin, Danimarka’daki 
cinsel onam yaşı 15, İngiltere’de ise 17’dir. Daha da şaşırtıcı olan, cinsel onam yaşının İspanya’da 
13’e kadar düşmesidir. Ayrıca, İspanya’da bir ayrım daha vardır; küçük ile çocuk arasındaki fark 
nedir? Çocuk, örneğin, 8 yaşın altındaki bir kişidir. Bir çocuk 8 yaşında veya daha büyükse, 
küçük olarak tanımlanır. Dolayısıyla, uyumlaştırma açısından baktığımızda ortada büyük bir 
farklılık olduğunu görürüz ve bu farklılık, kanunların uygulanmasında sorunlara yol açacaktır. 
Ancak, Madde 19’da belirtildiği gibi, maddi hukuk nezdinde bütün bunların kasıtlı olarak veya 
haksız yere işlenmesi gerektiğini hatırlamamız gerekmektedir. 

Örneğin bu hususta suçlanan bir müvekkiliniz varsa, savunmanız nasıl olacak? Örneğin, 
ben buraya gelmeden önce birçok kişiden uyarı aldım, çünkü burada kullanmak için bazı 
fotoğrafları edinmem gerekiyordu ve bu davranışımla, hapishaneye girme riskiyle karşı 
karşıya kalıyordum. Ancak, şu anda içim çok rahat, çünkü bu salonda birçok savcı var ve 
kendileri Türk hapishanesine girmeyeceğim konusunda beni temin ettiler. Olur da bir gün 
Türk hapishanesine girersem, lütfen bana antepfıstığı vermeyi unutmayın, çünkü Türkiye’de 
en çok onları seviyorum. Bu bir şaka, tabi ki. Ancak, eğer bir müvekkiliniz varsa ve siz onun 
avukatıysanız, müvekkilinizi nasıl savunursunuz? Madde 20’ye göre, savunmanızın ortada kasıt 
olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Burada, tekrarlı erişimden yaralanabilirsiniz; eğer bir Web 
sitesine tekrarlı olarak erişim sağlandığını gösterir bir dizilim tespit edebilirseniz, bu dizilim 
kastın varlığını gösterecektir. Aynı şekilde, kredi kartları da bu amaç için kullanılabilir. Normal 
şartlarda, bu Web sitesinde bir kredi kartı kullanmanız gerekmektedir. Dolayısıyla, kredi kartları 
incelenecektir. Bir avukatsanız, savunmanız nasıl olacak? Davanızı nasıl kanıtlayacaksınız? 
Soruşturmanız sırasında bu konuyla ilgili olarak hapse girmek zorunda kalabilir misiniz? Yine 
de, bir savunmanız var, çünkü Madde 20’ye göre, savunmanızı bilimsel, tıbbi veya benzeri 
amaçlara dayandırabilirsiniz. Kuşkusuz, bu amaçlar, savunmanızda bir kişiyi sorumluluktan 
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azletmek için kullanılmamalıdır. Ancak, Madde 20’de önceki sözleşmelerde ve kanunlardan 
çok daha farklı olan ve sözleşmeye yeni eklenmiş olan bir hüküm bulunduğunu ve bu hükmün, 
çocuk pornografisine yönelik olarak bilgilere ve iletişim teknolojilerine kasten erişim sağlamak 
eylemini düzenlediğini belirtmeliyim. Önceki uygulamada, bir kişinin bu eylemden dolayı 
yakalanması için resimleri indirmesi gerekiyordu. Ancak şimdi, resimleri açmak ve resimlere 
kasten erişebiliyor olmak bile kişinin bu madde kapsamında değerlendirilmesine yetmektedir. 
Fakat sanal fotoğraflar nasıl değerlendirilecek? ‘Ageplay’ (fiziksel bir yetişkinin çocuk rolü 
oynadığı oyunlar) veya ‘sanal pornografi’ adı verilen ve çizgi karakterler içeren olgular 
bu kanunun kapsamında değerlendirilecek mi? Aslında, Avrupa Konseyi üye devletlere, 
örneğin sanal pornografiyi yasaklayacak önlemler almak konusunda bir özgürlük tanıyor. 
Burada, çevrimiçi ortamda kullanılan küçük ve masum çocukların resimlerinin bir örneğini 
görüyorsunuz. Madde 21, çocukları kullanan, zorlayan ve onların cinsel eylemlerine şahit olan 
her kişinin bu maddenin kapsamına gireceğini ve cezalandırılacağını belirtmektedir, çünkü bu 
eylemler bir küçüğün suiistimal edilmesi olarak değerlendirilmektedir.

Bu sözleşmedeki önemli farklılıklardan biri de, ‘grooming’ eylemini yasaklamasıdır. Bu 
sözleşme, grooming kavramını ele alan tek sözleşmedir. Bir kişinin Madde 23’ün kapsamına 
girmesi için, çocukla cinsel bir amaçla buluşmak için bir teklif bulunması gerekmektedir. Cezai 
sorumluluğun ortaya çıkması için bir teklifin ve bir amacın olması gerekmektedir. Teklifin 
ardından ise bir buluşma gerçekleşmelidir. Birleşik Devletler’de, sanal pornografi yasaklanmış 
değildir. Ancak İngiltere ve Almanya dahil olmak üzere Avrupa’daki birçok ülkede, sanal pornografi 
yasaklanmıştır. Bizim düzmece fotoğraflar olarak adlandırdığımız öğelerle karşılaşacaksınız; 
bildiğiniz gibi, bu fotoğraflarda bir kişinin resmine bir başka kişinin bedeni eklenmektedir. Bu 
fotoğraflar gerçek bir çocuğu sergilemediği için, sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Sizlere 
bazı fotoğraflar göstereceğim. Örneğin, burada bir bayanın fotoğrafını görüyoruz. Çocuk gibi 
görünen ama aslında 18 yaşında veya daha büyük olan bir kişi söz konusu olduğunda, çocuk 
pornografisi kapsamında yargılanmanız mümkündür. Buradaki sorun, bir kişinin bu yaşın 
altında veya üstünde olup olmadığını belirlemekteki zorluktan kaynaklanmaktadır. Sizlere daha 
önce de belirttiğim gibi, bu hukuki cinsel onam yaşı çerçevesinde bir sorun haline gelmektedir, 
çünkü bu yaş ülkeden ülkeye değişmekte ve İspanya’da olduğu gibi 13’e kadar düşebilmektedir. 
Dolayısıyla, örneğin 13 yaşındaysanız, İspanya’da cinsel ilişkiye girebilir ve tam onamla 
fotoğraflarınızın çekilmesine izin verebilirsiniz. Ancak, aynı eylemi başka bir üye devlette, 
örneğin İngiltere’de gerçekleştirdiğinizde yargılanma ile karşı karşıya kalırsınız, çünkü oradaki 
yaş sınırı 17’dir. Bu sorunun bir kısmı, bence, cinsel serbestlikten kaynaklanmaktadır. Burada, 
bazı yaş sınırlarına ilişkin verileri görüyorsunuz. İspanya’daki yaş sınırı 13 olarak değiştirildi. 
Bu yaş sınırının Türkiye’de nasıl olduğunu bilmiyorum ama Türkiye’nin Sözleşme Taslağı’nı 
izleyeceğini ve bu yaş sınırını 18 olarak uygulayacağını sanıyorum.

Bu husustaki güncel sorunlar nelerdir? Birçok eleştirmen, bu sözleşmenin çok geniş olduğunu 
ve tartışmaya çok mahal bıraktığını belirtmektedir. Ayrıca, modellik çalışmalarında hukuki 
sorumluluk yaşına erişmemiş modellerin kullanılması gibi yasaklamanız gereken eylemler de 
vardır. Bildiğiniz gibi, modellikte neredeyse çocuk pornografisi içeren çalışmalar yapılıyor. 
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Burada gördüğünüz resim, Avrupa’da cinsel açıdan belki de fazla müsamahakâr bir hale 
geldiğimizi gösteriyor. Burada, Avusturya hükümeti tarafından AB başkanlıkları döneminde 
Avusturya’da sanatı teşvik etmek üzere kullanılan bir grafiği görüyorsunuz. Aynı zamanda, 
birçok mevzuatta, grooming kavramının ele alınmaması ve çok sayıda istisnai durumun 
belirtilmesi gözlemlenen sorunlardan bazılarıdır.

Şimdi, zamanım tükenmekte olduğundan, siber seks ve ageplay hakkındaki tartışmama 
biraz daha devam etmek istiyorum, çünkü bu oldukça tartışmalı bir konudur. Birçok ülke, 
mevzuatlarına sanal pornografiyi dahil etmemiştir. Burada, çocuk pornografisinin bir örneğini 
ve ‘avatar’ adını verdiğimiz kavramları görüyorsunuz. Bu resme çok dikkatli bir şekilde bakmanızı 
rica ediyorum. Bu, Birleşik Devletler’de yasak değildir. Bu fotoğrafın kullanımı, üye devletlerin 
birçoğunda yasak değildir.  Neden? Çünkü bu çocuklar var olmadığı için, ortada işlenmiş bir 
suçun olmadığını söylüyorlar. Burada, Second Life’ta siber seks (cybering) adını verdiğimiz 
kavramı görüyorsunuz. Dilediğiniz şekilde görünmek için bir avatar kullandığınız zaman, çocuk 
avatarlar gibi giyinmiş diğer oyunculara cinsel ilişkiye girmeyi teklif edebiliyorsunuz. Bu olgu, 
çok sayıda katılımcıyı bu platforma girmeye teşvik etmiştir.

Burada, ageplay adı verilen kavramın bir örneğini görüyorsunuz. Bu size sarsıcı gelebilir; 
ama bu görsele Google’dan dahi erişilebilmektedir. Birçoğumuz sanal pornografiden 
bahsedildiğinde bunun ne olduğunu biliyoruz; ancak, bu olgunun boyutunu ve yarattığı hasarı 
birebir göremiyoruz. Örneğin Almanya’nın Halle kentinde, Second Life’ta çocuk pornografisi 
görselleri yayınlayan, bu tür avatarları satışa çıkaran ve hukuki sorumluluk yaşının altındaki 
çocuklarla cinsel ilişki için para ödeyen bir Alman oyuncuya veya avatara ilişkin özel bilgiler, 
bir soruşturmanın başlatılmasını sağlamıştır. Bu avatar, 13 yaşında bir çocuğun kimliğine 
bürünen yaşlı bir erkekti ve oyunda, başka oyunculara gerçek fotoğraflar tedarik etmeyi teklif 
ediyordu. Şu anda, bu konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Ayrıca, Hollanda’da da bir 
soruşturma başlatılmıştır; ancak herhangi bir sonuç alınabileceği düşünülmemektedir, çünkü 
söylediklerine göre ortada işlenmiş gerçek bir suç yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
çocukların korunmasına ilişkin bir kanun yürürlüğe konmuştur ama ASACP (Çocukların 
Korunmasını Savunan Siteler Birliği) ve Free Speech Coalition (Serbest Konuşma Özgürlüğü 
Koalisyonu) tarafından hükümsüz kılınmıştır, çünkü fotoğraflar, düzmece fotoğraflar gerçek 
çocuklara ait değilse, aslen serbesttir ve Birinci Anayasa Değişikliği’nin koruması altındadır. 
Buradaki husus, kuşkusuz, lehte ve aleyhte olan özelliklerle ilintilidir. Lehteki özellikleri için, 
örneğin, gerçekleştirilmiş insani bir eylem bulunmadığından, bir avatarın kullanımına izin 
vermemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca, bu avatarları nasıl cezalandıracağız? Avatarlar 
bilgisayarlardan ibarettir. Örneğin, sitenin geliştiricisi ile üyesi arasında sadece yarı öncelikli 
bir sözleşme yapılmaktadır ve buradaki temel çatışma şudur; örneğin sanal pornografiyi 
yasakladığınızda, herhangi bir eylem gerçekleştirilmemişse, gerçekleşmemiş bir eylemi yalnızca 
korku temelinde yasadışı olarak beyan etmeniz mümkün değildir. Bu aşamada, örneğin sanal 
oyunları da yasaklamanız gerekmektedir ki böyle bir yasağa birçok kişi karşı çıkmaktadır. Ayrıca, 
bunun için oldukça yaygın bir şekilde kullanılan başka bir gerekçe daha vardır. Bunu savunanlar, 
bu sapıkların veya bu sübyancıların avatar kullanmalarının daha iyi olacağını, çünkü bu kişilerin 
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bu şekilde gerçek bir çocuğu kullanmaksızın cinsel tatmine erişebileceğini söylemektedir. Bu 
amaçla kullanılan gerekçelerin bazıları bunlardır. 

Ancak, bu noktada bir çatışmayla karşılaşıyoruz; bu avatarları ve ageplay kavramını yasaklamalı 
mıyız? Kasıt etkenini unutmamamız gerekiyor. Hangi kişiler kasten hareket etmektedir? Gerçek 
yaşamda herhangi bir cinsel davranış gerçekleşmese dahi, kasıt güden kişi bu eylemde bulunan 
ve tuşlara basan kişidir. Buna karşın, bu eylemin kolaylaştırılması, bu tür amaçlara yönelik bir 
piyasanın oluşmasına ve çocukların bir şekilde dolaylı olarak hasar görmesine yol açmaktadır. 
Zaman geçtikçe, mahkeme teknolojinin gerçek çocuklar ile sanal çocuklar arasındaki farkı 
belirleyebilmesinin neredeyse imkânsız bir hale geldiğini fark etmiştir. Benim bu konudaki 
duruşum, kuşkusuz, çocuk pornografisine ‘Hayır!’ dememiz gerektiği yönündedir. 

Sizlere çok teşekkür ediyorum ve sunumumu zamanında tamamladığımı umuyorum. 
Ankara Barosu’na da bana bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Ankaralılar kurultay 
katılımcıları olarak hepimizi harika bir şekilde ağırladılar ve onlara da teşekkür etmek istiyorum. 
Teşekkürler ve fıstık gibisiniz. Teşekkürler. (Alkışlar)

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD (Uluslararası Bilişim Hukukçuları Derneği/
Danimarka)- Gunaydin! That is the first word that I have learned today. I would just like to tell 
you that I am going to discuss child right protection and you might believe me, some materials 
might cause you disturbance or might be deemed offensive. If you are eighteen and below, may 
I request that you leave the room? Or if you feel that you are going to be disturbed or offended 
by the images… I would also like to mention to you that the images that you will viewing were 
not taken from a pornographic website, but they can easily be accessed at Google and Yahoo 
images and that is to show you how easy it is to access these photographs. We have seen a rise in 
pornography and child abuse. The latest statistic says that 97.06 billion are being downloaded 
everyday and the total pornographic revenue is 97.06 billion and these are mostly coming from 
China and there are 4.2 million pornographic websites. While United States is the leading 
porn-producing country, actually a lot of the leading producers are based in Europe. And most 
of the e-mails, 8 percent of the total e-mails consist of daily pornographic materials. 89 percent 
of sexual solicitations of youth are made in the chat room and normally, you will find them in 
social networking such as MySpace and Facebook, as well as chat rooms. 

And what is disturbing is that the percentage of 7-17-years-old who would give out home 
address is 29 percent. It seems that the children are vulnerable to this and normally because 
they are innocent, they will normally be free to give information about themselves. Many times, 
the names that are being used are from cartoon characters like Conan and Action Man. As our 
section chair mentioned to you, we have a universal treaty on this and that is the United Nations 
Convention on the Rights of the Child. This is actually the only existing universal treaty which 
requires states to protect children against all forms of sexual exploitation and sexual abuse. 
Mind you, it is not child pornography but exploitation and sexual abuse, which would cover all 
forms of crimes against children that would connect to sexual abuse. There are Internet crimes 
against children aside from child pornography. There is also sexual abuse, grooming, which is 
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the latest, and cyber bullying. 

The European Union has actually passed in 2004 an EU Council Framework Decision 
combating the sexual exploitation of children and child pornography. This is not a directive; this 
is a framework decision that was passed by the European Council. I am sure that you know what 
the difference between a decision and a directive is. It needs to be implemented by the Member 
States. The difference is, it did not need to be reviewed by the European Parliament. It should 
have been implemented by 2006, actually, in January of 2006. But in the recent report by the 
European Union Commission, most of the Member States have not implemented totally this 
decision. Remember that this is a de minimis rule. That means, it is a minimum harmonization; 
that means the Member States can actually make it more restrictive and apply more restrictive 
measures. 

Child pornography is defined as a real child involved and engaged in sexually explicit conduct, 
including lascivious exhibition of the genitals or the pubic area of the child. It has to be a real 
person appearing to be a child involved or engaged in the contact mentioned. Realistic images 
of a non-existing child involved or engaged in the conduct mentioned and a child is defined as 
someone below the age of 18. Many people know about child pornography; but you would see, 
child pornography does not only involve an 8-year old or a 13-year old, because this is taken 
from a normal website and you can see, even a small child, a baby. There have been rampant 
cases of babies actually being molested even by friends of the family and posing as caretaker or 
probably nannies. And unknown to the parents, these friends are at home, photographing the 
children and making it available in the Internet; mall children as old as six months old and three 
years old. 

Article 2 sets out the behaviors that are punishable; coercing a child into prostitution, 
recruiting a child into prostitution or engaging in sexual activities with a child where you 
may use coercion, force or threats, money, other forms of remuneration and abuse is made of 
a recognized position of trust or of authority or influence over the child. That could also be, 
for example, the principal of the school and a child, a doctor and a child and it also includes, 
for example, within the family. What are punishable offences concerning child pornography?: 
Production of child pornography, distribution, dissemination and transmission of child 
pornography, supplying or making available child pornography and acquisition or possession 
of child pornography. However, there are exclusions to it where you can have an exclusion from 
criminal liability. For example, if she appears to be a child but actually, she is above 18 and if 
you have, for example, produced the photographs for your own use. For example, you want 
to photograph yourself and your boyfriend in a kinky act for your own private use without a 
fear of dissemination by others for public use, then, that is excluded. However, if you or the 
person is under the legal age of sexual consent and you have abused your position to coerce 
that person, that would still fall within the ambit of the prohibition. In the case of production 
and possession of images who have reached the age of sexual consent, child pornography is 
not a criminal offence when the child has given consent. And as I have said, consent is invalid, 
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if superior age, maturity and possession and experience and the victim’s dependency has been 
abused. Other will be aiding and abetting and punishable by criminal penalties and sanctions 
and also legal person will be liable. Here are samples of actual sexual abuse online that you can 
actually view on a paid website where children are lied and lied, being sexually abused. You 
would be surprised, because some of these kids are actually doing it for money. They would 
rather, for example there was a story, that this girl would rather appear online instead of going 
to college because she makes ‘big bucks’. Last year, in England, they arrested a man who looks 
like a normal person, kind-looking, innocent. But apparently, this person is the promoter and 
has many many accesses to so many websites and distributors all around the world where you 
can access it. And this is an English guy and this is not a normal offender as far as probably 
the prosecutors will be concerned. You will be surprised that most of those who commit 
these crimes are not those you see regularly on the lists; but these are normal people, that you 
wouldn’t even suspect that they are sexual offenders. Now, in view of this, of course, we have 
discussed that Article 9, that the Council of Europe has passed the Cyber Crime Convention 
and specifically, it is the first international treaty on the crimes committed via the Internet. 
And one of the criminal offences that have been established will be child pornography, that is, 
remember, to be able to be caught by the actor. Important things have to be remembered; it has 
to be committed intentionally and without right. And the following are prohibited; 

a) producing child pornography;

b)  offering or making available;

c)  distributing or transmitting child pornography;

d) procuring child pornography;

e) possessing child pornography in a computer system or on a computer-data storage.

However, because this is only limited to child pornography, the Council of Europe has now 
passed a new convention and actually, this was drafted in 2007 early this year after three years 
of negotiation. Turkey is one of the signatories to this convention. This is the Draft Convention 
on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. This was opened 
for signature only last October 25, 2007, and it needs five ratifications, including at least three 
Member States of the Council of Europe. So far now, 26 countries have signed the treaty, as I 
have said, including Turkey. However, the ratification is still needed. 

What are the main characteristics? It is the first instrument that established various forms 
of sexual abuse of children and including, for example, grooming would be prohibited under 
the law. Let’s look at the articles, for example, one by one. Article 2, for example, enforces the 
non-discrimination principle. The whole aspect of this non-discrimination principle is that the 
protection for the children should not be collared by a prejudice against sexual orientation, 
because there has been a tendency, for example, not to extend the protection, for example, to 
bisexual children or homosexual children and this sex orientation issue was actually decided 
by the European Court of Human Rights in Salgueiro de Silva and Portugal case. However, 
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there is a standard for determining whether your implementation is discriminatory, or not. And 
according to the court decision […] and United Kingdom, if it has no reasonable justification, 
it will fully caught under the Article 14. There must be a reasonable relationship between the 
means and the aims. 

Definition is a standard definition; of any person under the age of 18. However, for some 
sexual offences, the solicitation of a child for sexual purpose, there will be different age and the 
victim is defined as anybody subject to sexual exploitation. In many countries, for example, 
before you can prosecute a guy, you have to establish, for example, that an abuse has occurred. 
In this instance, under this Convention, you don’t need to, because it is already assumed that 
the person is a victim, because it is a child. A child is defined as 18 years and there are sexual 
exploitation and abuse as criminal acts. Again, engaging in sexual activities with a child is a 
criminal offense when done intentionally and without right. However, the determination of the 
legal age is left to the Member States. Now, I am going to skip a lot of the Convention, because 
this is a very long article. Article 18, though, I want to mention from the substantive criminal 
law. Article 18 deals with sexual abuse. According to the law, each party must take the necessary 
legislative or other measures to ensure that engaging in sexual activity with a child who has not 
reached the legal age for sexual activities and where use of coercion, force or threat and abuse, 
incest and, you would not see this here, including the family. The court has recognized that 
a lot of abuse has been actually committed by family members and this provision within the 
family has been included in this provision. And there is another word; situation of dependence, 
mental or physical disability. That would include, for example, giving Ecstasy or rape drugs. 
That will fall within the ambit of this. However, the age of sexual consent is actually determined 
by the Member Countries. Surprisingly, the age of sexual consent is not harmonized within the 
Member States. For example, the age of sexual consent in Denmark would be 15; but in United 
Kingdom, it would be 17 and surprisingly in Spain, it can be as low as 13 years old. And for 
example, in Spain, there is a distinction; what is the difference between a minor and a child? A 
child is somebody below, for example, 8 years old. When a child is 8 years and above is a minor. 
So, there is a big difference when you can see the harmonization, it would cause a problem in 
the implementation of the law. However, in Article 19, all these you have to remember, under 
the substantive law have to be committed intentionally or without right. Now, what about if 
you have a client, for example, that has been accused, what will be your defense? For example, 
for me just earlier, many people have warned me that because I have, for example, taken some 
photographs to be used here, I risk, for example, going to jail. However, I must be quite happy, 
because we have many prosecutors here and they have actually assured me that I will not go 
to Turkish jail. But, if ever I do, please don’t forget to give me pistachio nuts, because that is 
my favorite in Turkey, this is a joke. However, if you have a client and if you are a lawyer for 
example, how do you prove, how would you defend your client? According to Article 20, your 
defense has to be able to prove, for example, there is an intention. This would be, for example, 
if there is a repeated access, if you can get the pattern that there is constantly a repeated access 
to the website, that would determine, for example, intention. Or another would be the use of 



336

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

credit cards. Normally, in this site, you use a credit card. So, they would look at the credit cards. 
How about your defense, if you are a lawyer, for example, how will you be able to prove the 
case? Would you go to jail in the matter in the course of your investigation? However, you 
have a defense, because according to Article 20, for example, your defense could be under 
scientific, medical or similar. It must not include your legal defense to relieving someone of the 
responsibility. However, I must point out, though, in Article 20, that there was a new provision 
that was added which is really really different from all the other previous conventions and laws 
and one of these consists of child pornography knowingly obtaining access to information and 
communication technologies of child pornography. That means, unlike before, you need to 
download the pictures before you are caught up with this. Now, just opening it and being able 
to access it and with intention, you will be caught by this article. However, what about, for 
example, visual photographs? You see a lot, well we have now what is called ‘ageplay’ or ‘virtual 
pornography’ where you see cartoons, would these be caught up by the act? Actually, the 
Council of Europe gives the Member States the freedom to, for example, adopt measures that 
would bind virtual pornography. This is an example of a picture as young, innocent kids that are 
being used online. And Article 21 says that any child you use, do actually coerce, do witness a 
sexual act, you will be caught and punished by this, because that’s the corruption of a minor. 

One specific difference with this convention is that it actually prohibits grooming. It is the 
only convention that addresses the idea of grooming. To be able to be caught by the Article 
23, you need to establish a sexual purpose of making a proposal of meeting the child and there 
must be a proposal, there must be a purpose, before criminal responsibility is incurred. And 
the proposal must be followed by a meeting. In the United States, actually, virtual pornography 
is not banned in the United States. But in many countries in Europe, for example in England, 
in Germany, virtual pornography is banned. You will have what we call pseudo-photographs; 
you know, when you attach one picture of a person, then you attach with another body, that is 
not actually caught by it, because it doesn’t depict a real child. I am going to show you some 
pictures. For example, here is a picture of a lady and if a person who, for example, looks like a 
child, but is not a child, but is actually 18 years and above, you can be prosecuted under child 
pornography. The problem is that it is often difficult to recognize whether a person is below the 
age or above the age. And as I mentioned to you before, it becomes a problem with the age of 
legal sexual consent, because it varies from countries to countries, 13 in Spain. So, for example, 
legally you can have sex and you can agree to be photographed with full consent, if you are 13 
in Spain but you will be prosecuted in another Member State, for example in England, because 
the age limit is seventeen years old. Part of the problem is because of sexual permissiveness, I 
must say. Here is a data of some of the ages; Spain has been amended, it should have been 13. 
I do not know how old it is to be in Turkey; but I suppose it will follow the Draft Convention 
and be 18 years. 

What are the current problems of this issue? Many critics have said that this is too wide 
and leaves too much room for discussion. And there are also things that you must prohibit, 
for example, using underage models for modeling when sometimes, you know, this modeling 
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is almost like child pornography. Here is a picture that shows, for example, that sometimes, 
perhaps in Europe, we have become a bit too sexually permissive. This was a graphics that was 
actually used by the Austrian government when they were the head of the EU presidency, to 
promote art in Austria. And in many legislations, some of the problems that grooming is not 
addressed and there are so many exemptions provided. 

Now, I want to discuss a bit more, because my time is running out, on cybering and ageplay, 
because this is a contentious issue. Many countries have not included virtual pornography in 
their legislation. This is an example of child pornography and these are what we call ‘avatars’. 
Please look at this picture very carefully. This is not banned in the United States. This photograph 
is not prohibited in many Member Countries. Why? Because they say that no crime actually 
existed, because these are non-existent children. This is what we call in the Second Life ‘cybering’. 
When you can assume an avatar to look like anything you want and then you can request sex 
with other players who dress up as child avatars and this has encouraged the proliferation of 
numerous participants. 

This is an example of ageplay. This might be shocking to you; but this is really even available 
on Google.  Many of us know, for example, and we have heard about virtual pornography; but 
we have not really seen the extent and the harm it creates. For example in Germany, in the 
city of Halle, they acted on specific information about a German Second Life player, or avatar, 
who put child pornography images and avatar for sale and paid for sex with underage players. 
This avatar was an old man, actually assumed a 13-year-old identification by offering to provide 
to these, ‘I can provide you real photos’. There is an investigation going on in here. Also in 
Holland, there has been an investigation, although they do not think anything will happen, 
because no real crime, they said, has occurred. In the United States, actually, there was a law 
on child protection, but it was struck down in ASACP and Free Speech Coalition, because 
if the photographs, the pseudo-photographs are not of real children, of actual children, then 
it is virtually free and protected under the First Amendment. The issue is, of course, the pros 
and cons. The pros, for example, we say that we should allow, for example, avatar, because no 
human acts were committed. Besides, how are we going to punish these avatars? They are 
only computers. There is, for example, only sub-primary contract between the developer and 
the member and the main contention; if you, for example, ban virtual pornography, nothing 
has happened, you cannot, for example, criminalize something that has not happened on the 
basis of fear. For that instance, for example, then you have to ban virtual games and that is the 
contention of many people. There is also another most commonly used rationale for this and 
they said it is better for these perverts or pedophiles to use avatars, because they will be able to 
achieve sexual gratification without actually using a real child. These are some of their reasoning. 
However, the contention; should we ban these avatars and ageplay? You have to remember the 
intention. Who has the intention? It is the human who actually conducts this, who pushes the 
buttons, although none of the sexual behavior takes place in real life. However, the facilitation 
of this creates a market for this and in some way, it causes indirect harm to children. And as 
time goes by, the court has recognized that it has become almost impossible for technology 
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to distinguish the difference between real children and virtual children. And, of course, my 
position is that we need to say ‘No!’ to child pornography. 

I thank you very much and I hope that I have finished on time. And I would like to thank the 
Ankara Bar for giving the opportunity. The people of Ankara have been wonderful to all of us, 
participants in this Conference and I want to thank you. Tesekkurler. And fistik gibisiniz. Thank 
you

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU - Sylvia Hanım hem görsel, hem 
içerik olarak gerçekten çok önemli bir tebliğ sundu, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu arada 
Ankara’daki anılarını da böylece tazelemiş oldu. 

Şimdi hemen zamanı iyi kullanmak için ikinci konuşmacıya sözü veriyorum. Nadi Türkarslan, 
Ankara Cumhuriyet Savcısı, basınla ilgili bölüme bakıyor kendisi. Buyurun. 

NADİ TÜRKARSLAN (Ankara Cumhuriyet Savcılığı Basın Savcısı)- Teşekkürler Sayın 
Başkan. Sayın Başkan, sayın katılımcılar ve değerli konuklar, hepinizi önce saygıyla selamlıyorum. 
Başkanın da ifade ettiği gibi Ankara Barosu’nun artık gelenekselleşen, son derece doyurucu, 
ayrıntılı konuların ve son derece değerli katılımcıların yer aldığı böyle bir organizasyonda bana 
da görev verilmesinden büyük bir keyif aldım, onur duydum, teşekkür ederim. 

Sayın konuklar, ben “Çocuk Pornografisi” üzerinde Türk Ceza Yasası’ndaki ya da mevzuattaki 
düzenleme, suçun tipi, suçun soruşturulmasının özelliği ve karşılaşılan sorunlara tabii 
zamanımın yettiği kadarlık bir süre içerisinde değinmeye çalışacağım. 

Günlük konuşma diliyle “çocuk pornosu” ya da hukuki kavram olarak, ceza hukuku kavramı 
olarak “müstehcen içerikli üründe çocuğun kullanılması”, ceza hukukumuzda yer alan yeni bir 
suç tipi. Suç daha önceki 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda, sadece 226. maddenin içerisindeki 
genel “müstehcenlik suçu” içerisinde yer alıyor, ancak bu şekilde bir kategori uygulanmamıştı. 
5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 226 maddesinin 3. fıkrasında suç düzenlenmiş. Yasa koyucu 
bu düzenlemeyi yaparken hem uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmiş, hem de pek çok Avrupa ülkesinde yer alan bu suçu düzenlemekle çağcıl bir yaklaşım 
da göstermiştir. Bilindiği gibi uluslararası anlaşmalar, iç hukuku bağlayıcı ve onun üzerinde yer 
alan yazılı belgelerdir. Bunun bir sonucu olarak da, bir uluslararası sözleşmenin varlığı halinde 
o sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, bunu iç hukuka yansıtmak ve anlaşmaya 
uygun düzenlemeleri yapmak, uygulamayı da sağlamaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Çocuk Haklarına” dair 2000 tarihli uluslararası sözleşmeye ve 
bu sözleşmenin “çocuk satışı”, “çocuk fahişeliği” ve “çocuk pornografisi”yle ilgili ihtiyari protokolüne 
katılan ülkelerden biri olmuş.  Çocuk Hakları Sözleşmesi 2002 yılında ihtiyari sözleşmede yine 
aynı yılda 4755 sayılı Yasayla uygun bulunmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu sözleşmelere 
itirazi kayıt koymamıştır. İhtiyari protokolün 2. maddesine göre, “çocuk pornografisi çocuğun 
gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi 
veya çocuğun cinsel uzuvlarının ağırlıklı olarak cinsel, amaç güden bir şekilde gösterilmesi olup” yine 
sözleşmenin 1. maddesine göre “taraf devletler çocuk pornografisini yasaklayacaklardır”. Aynı 
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sözleşmenin 3. maddesine göre “Her taraf devlet, çocuk pornografisinin üretimini, dağıtımını, 
yayılmasını, ithalini, ihracını, sunumunu, satışını ve zilletini yasaklayıp. Suç ve ceza yasalarının tam 
anlamıyla kapsamı içinde kaldığı garantisini verecek ve uygulanabilir cezalarla cezalandırılır suç 
haline getirilecektir”.  Yine bu suçlar nedeniyle, “bu suçlarda kullanılan ya da bu suçlardan elde 
edilen malzeme, mal ve diğer araçlarla, suçtan elde edilen kazançların zoralımı da sağlanacaktır”. 
Dolayısıyla Türk Ceza Yasası’nın 226. maddesinin 3. fıkrasında yer alan bu yeni düzenlemeyle 
oluşturulan suç, sözleşme hükümlerinin sonucu ve iç hukuka uyarlanmasıdır. 

Bu uluslararası sözleşme ve ihtiyari protokol kapsamında düzenlenen suçun unsurları ve 
soruşturma yöntemiyle uygulamada karşılaşılan zorluklar ve örneklere değinmeden önce, bu 
suç için önem gösteren bazı kavramlarında tanımlanması gereklidir. Gerek Çocuk Koruma 
Kanunu’nda, gerekse Türk Ceza Yasası’nın 6. maddesinde “çocuk cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
18 yaşını doldurmamış olan kişiyi ifade eder”. Müstehcenlik kavramına gelince; müstehcenlik 
kavramının tanımı Ceza Yasası’nda yer alamamakla birlikte maddenin gerekçesine göre 
“toplumda egemen olan değer ölçülerine aykırı davranışlar” olarak tanılanmıştır. Yargıtay 5. Ceza 
Dairesinin 2006/693 sayılı kararında, müstehcenliğin tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Halkın ar ve 
haya duygularını inciten veya cinsel arzuları tahrik eden nitelikteki genel ahlaka aykırı davranışlar”a 
müstehcenlik denilmiştir. 

226. maddenin 3. fıkrasında aslında iki ayrı suç tipi düzenlenmiştir. Fıkranın birinci cümlesinde 
“müstehcen yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması” olup, eylem 
karşılığında da “5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 000 güne kadar adli para cezası” düzenlemesi 
yer almaktadır. Fıkradaki ikinci suç tipi ise “bu ürünleri ülkeye sokmak, çoğaltmak, satışa arz 
etmek, satmak, nakletmek, depolamak, ihraç etmek, bulundurmak ya da başkalarının kullanımına 
sunmak” olup, bu eylemlerin karşılığındaysa “2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve yine 5 000 güne 
kadara adli para cezası” öngörülmüştür. Birinci cümledeki suçun unsuru olan “müstehcen içerikli 
ürünü çocuğu kullanarak üretmektir”. “Müstehcen içerikli ürün”den kasıt; videokaseti, CD, VCD, 
teyp kaseti, ses kaseti, kitap, dergi, fantezi ve cinsel ürünler katalogu, fotoğraf albümü ve film 
gibi materyaller olup, bu ürünlerin içeriğinde cinsiyet ayrımının önemi olmaksızın çocuğun 
kullanılmasıyla, suç tamamlanmış olacaktır. 

İkinci cümlede yer alan suçun maddi unsurlarıysa; çocuk içerikli ürünün ülkeye sokulması, 
herhangi bir şekilde çoğaltılması, satılması, hatta satışa arz edilmiş olması, nakledilmesi, 
depolanması, yurtdışına çıkarılması, başkalarının kullanımına sunulması ya da bulundurulmasıdır. 
Bu maddi unsurlar arasında ikisi üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Bunlardan birincisi, bu 
ürünleri bulundurmanın ya da başkasının kullanımına sunulmuş olması. Oysa 226. maddenin 
1. fıkrasında yer alan “müstehcen içerikli ürünün tüketim, kullanma, amacıyla bulundurulması” 
suç oluşturmazken, yasa koyucu burada “bulundurmakla, bunu ürünü kullanmak amacıyla 
elinde bulunduranı”, yani tüketiciyi dahi cezai olarak sorumlu tutmuştur. Yine elinde bu ürünü 
bulunduran kişi, “ürünü hiçbir çıkar karşılığı olmaksızın başkalarının kullanımına sunmakla bu 
suçu da işlemiş olacak”, yarar sağlanmamış olması suçun oluşumuna engel olmayacaktır. 

Bu suçla mücadelede, yani suçun önlenmesinde izlenecek yöntemlerden de söz etmek 
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gerekirse; bu suçun uygulamada ağırlıklı olarak iki türlü işlendiğini görüyoruz. Birincisi, bu 
tür ürünleri içeren özellik CD, DVD gibi taşıyıcı materyallerle satışı; ikincisi ise, İnternet 
ortamında işlenen biçimi. Çocuğun kullanıldığı müstehcen içerikli ürünün satışı halinde, 
ürünün satıldığının kollukça öğrenilmesi durumunda usulün 116, 119. maddeleri kapsamında 
ve gereğince, gecikmede sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısınca, aksi takdirde 
hâkimden alınacak arama kararı gereğince arama yapılacak. Bir başka suç nedeniyle yapılan 
aramada bu özellikteki materyallerin bulunması halinde, yine Usul Yasamızın 138. maddesine 
göre ürünlere el konulup, derhal cumhuriyet savcısı bilgilendirilecektir. 

Soruşturma sırasında suçun nitelendirilebilmesi için mutlaka bir bilirkişi incelemesi 
yaptırılmasına gerek görülmektedir. Uygulamada bu görüntülerin nitelendirilmesinde zaman 
zaman tereddütler doğmaktadır. Biraz önceki sayın konuşmacının ifade ettiği gibi, aslında 
görüntüdeki kişi çocuk olmadığı halde, çocuk görüntüsü izlenimi verilmekte ya da bir bedene 
bir çocuğun kafası monte edilmek suretiyle çocuk görüntüsü yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu 
nedenle bu tür materyallerde bilirkişi olarak tabiplerin dinlenmesinde, dolayısıyla ürünün 
gerçekten bir çocuğa ait olup olmadığının belirlenmesinde yarar bulunmaktadır ki, biz 
uygulamamızı bu şekilde yapıyoruz. 

Bu suçun daha yaygın olarak işlendiği ortam ise, İnternet ortamı; İnternet’e erişimin kolaylığı, 
suçun İnternet ortamında işlenmesini kolaylaştırmaktadır. İnternet ortamında porno içerikli 
İnternet sitelerinde bu tür görüntüler yer almakta ya da sadece üyeler arasında dosya paylaşımı, 
alışverişi yapılan İnternet sitelerinde de bu görüntüler bulunmaktadır. 

Türk Ceza Yasası’nın yürürlüğe girdiğinde başlangıçta Interpol’den gönderilen ihbarlarla 
karşılaştık. Birçok Avrupa ülkesinde kullanılan yazılım programlarıyla porno içerikli İnternet 
sitesinden bu tür görüntülerin yer aldığı dosyaların indirilmesi belirlenmekte, Interpol 
üyesi Avrupa ülkesindeki Internet sitelerinden çocuğun yer aldığı müstehcen içerikli ürünü 
indiren Türkiye’deki İnternet kullanıcılarını belirleyip, bunlar Emniyet Genel Müdürlüğüne 
bildirilmekte, kollukça da bu bilgiler adli makamlara intikal ettirilmekteydi. Ancak başlangıçta 
Interpol’den gelen bilgilerde sadece sitenin adı, siteye bağlanma zamanıyla, kullanıcını IP 
numarası yer alıyor, ancak indirilen dosyaların içeriği ya da adı dahi bulunmuyordu. Yapılan 
girişimler sonucunda İnternet kullanıcısının indirdiği dosya ya da görüntülerde gönderilmekle, 
soruşturmaya başlamak için gerekli olan suçun kanıtı da elde edilmiş oldu. Bu tür İnternet 
sitesinden bilgisayara dosya indirilmesi halinde, bilgisayar üzerinde arama yapılması mutlak olup, 
bu aramadan Usul Yasasının 134. maddesindeki açık düzenleme karşısında artık cumhuriyet 
savcısının arama kararı vermeye yetkisi olmayıp, arama kararının mutlak surette hâkimden 
alınması gerekmektedir. Bilgisayarda yapılacak bu aramada indirilen dosyanın kopyasının 
alınması, dosyanın hangi İnternet sitesinden, hangi tarihte indirildiğinin belirlenmesi önem arz 
etmektedir. 

Uygulamada şöyle bir durumla karşılaştık: Biraz önce 226/3’de bu ürünün bulundurulmasının 
dahi suç olduğunu söyledik, bazı İnternet sitelerinde 226/1 kapsamındaki müstehcen ürün 
zannederek ve o ürünün bulundurulması da suç olmadığından dosya indiriliyor, dosya 
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indirildiğinde ileriki aşamasında -ki, dosyanın indirilmesi 30-40 dakika kadar sürüyor, 
içerisinde çocuğun da kullanıldığı görüntülerin yer aldığı ortaya çıkıyor- bu dosyayı indiren kişi, 
bu görüntülerin olduğunu gördüğü zaman bilgisayarındaki indirmiş olduğu bu dosyayı silmiş. 
Dosyanın indirilmesiyle, silinmesinin arasında yaklaşık 1 saatlik bir süre vardı. Biz burada bu 
kişinin suç işleme kastıyla hareket etmediğini düşündük ve soruşturmayı takipsizlik kararıyla 
sonlandırdık. Demek ki burada aslında suçu işlediğini söylediğimiz kişinin, şüphelinin, suç 
işleme kastını da ortaya koymak ya da o yönde çıkacak delilleri de değerlendirmek gerekiyor. 
Ancak bu birçok Avrupa ülkesinin uyguladığını söylediğim İnternet sitelerindeki ya da İnternet 
ortamındaki yayında dosyanın indirildiğini yakalayan programı kullanma yetkisi olmakla 
birlikte, bizim mevzuatımızda, bizim kolluğun bu şekilde bir yetkisi yok. Bizim soruşturmada 
karşılaştığımız handikaplardan biridir bu.

Bir başka ortam diye söylemiştik; sadece üyeler arasında dosya paylaşımı yapılan sitelerde, 
üyelerin birbirlerine çocuğun kullanıldığı ürünleri göndermesi. Burada kolluk tarafından bu 
görüntülere ulaşıldığında, “çocuğun cinsel istismarı” ya da “cinsel saldırının” belirlenmesi halinde, 
Ceza Muhakemesi Yasası’nın 135. maddesindeki “dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesi” mümkün olmakta. Ancak paylaşılan dosya sahibinin çocuğa cinsel saldırıya 
ve istismarının belirlenmemesi halinde dinleme kaydı alınamamakta ya da sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Ceza Muhakemesi Yasası’nda bu suç türünün 
sayılmamış olmasından kaynaklanıyor. Bildiğimiz gibi oradaki suçlar sayılmış, sayılı suçların 
dışında iletişimin takip edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi mümkün değil. Ancak 
paylaşım sırasında, paylaşılan dosyanın içerisinde çocuğun istismarı ya da çocuğa cinsel saldırı 
varsa bu durumda 135. maddeyi kolluk çalıştırabiliyor, bunun dışında çalıştırması mümkün 
değil. 

“Çocuğun kullanıldığı müstehcen içerikli ürünün, İnternet ortamında yayınlanması halinde”, 
23.5.2007 tarihinde yayınlanan ve bütünüyle 23.11.2007 tarihinde yürürlüğe giren Sayın 
Başkanın biraz önce değinmiş olduğu ve sakıncalarını kısaca ifade ettiği 5651 sayılı “İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkındaki Yasanın da uygulanması gerekmektedir. 5651 sayılı Yasanın 8. maddesinde 
yer alan suçların bulunduğu hallerde; “yayına erişimin engellenmesi” mümkündür. 8. maddede 
sayılan suçların arasında, ayrım yapılmaksızın çocuğun kullanıldığı, kullanılmadığı gibi, 
müstehcenlik suçu da yer almış olup, bu durumda gecikmede sakınca varsa cumhuriyet 
savcısınca, sakıncanın bulunmaması halindeyse hâkim tarafından alınacak “erişimin engellenmesi” 
kararına ihtiyaç duyulmaktadır.  Koruma tedbiri niteliğindeki bu karara Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığına gönderilir ve kararın gereği erişim sağlayıcısınca yerine getirilir. 

Soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi ya da kovuşturma 
sonucunda beraat kararı verilmesi halinde; karar başkanlığa gönderilir ve erişimin engellenmesi 
kararı kendiliğinden kalkar. 

Yine aynı maddenin 4. fıkrasında “müstehcen içerikl İnternet sitesinin yurtdışından yayın yapması 
ya da yer sağlayıcının yurtdışında olması halinde Başkanlıkça resen yayının erişimi durdurulacak, 
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içerik ya da yer sağlayıcısının yurtiçinde bulunması halinde ise yine erişim engellenmekle birlikte, 
yayını yapanların kimliğinin belirlenmesi halinde cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır”. Koruma tedbiri olarak erişimin engellenmesi kararını yerine getirmeyen, yer ya 
da erişim sağlayıcıları için 8. maddenin 10. bendinde idari tedbir olarak erişimin engellenmesi 
kararını yerini getirmeyenlere 8. maddenin 11. bendinde yaptırımlar düzenlenmiş olup. Suç 
oluşturan içeriğin yayından kaldırılması halinde erişimin engellenmesi kararı soruşturma 
aşamasında cumhuriyet savcısınca, kovuşturma aşamasınca da mahkemece kaldırılacaktır. 

Telekomünikasyon Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yeni bir sitesi var, 
burada ihbar.web.org isimli siteye ulaşıldığı zaman başlıklar halinde erişimin engellenebileceği 
suç türlerine göre vatandaşların ihbarda bulunması sağlanmış. 

Ben zamanı fazla aşmama adına çok fazla ayrıntıya girmedim, ancak bu yasanın özellikle 
müstehcen hallerde idari bir kararla yayına erişiminin engellenmesinin ileride sakıncalar 
yaratacağına ilişkin Başkanın görüşüne katıldığımı ifade ediyor, ilginiz için teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU - Sayın Savcımız Nadi Bey’e teşekkür 
ediyoruz. Hemen sözü ben değerli Avukat Gökhan Ahi’ye veriyorum. Gökhan Ahi, İstanbul 
Barosu avukatı, aynı zamanda Bilişim Merkezimizin de üyesi. Bu konuda çalışmaları var. 
Buyurun Gökhan. 

Av. GÖKHAN AHİ (İstanbul Barosu)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben biraz 
olaya farklı yaklaşmaya çalışacağım. Evet çocuk pornosu bir suçtur, kötü bir suçtur, çocuk 
pornosu engellenmelidir, bunlar kabul. Ancak çocuk pornosu diye yaratılan mağduriyetlerin 
de engellenmesi gerektiğini düşünüyorum, o yüzden biraz farklı bir sunum yapacağım. Çünkü 
soruşturmada karşılaşılan sorunlar gerçekten insanları mağdur ediyor, bir çocuk pornocusu 
olarak fişleniyorlar ve çocuk pornocusu olarak yaşamlarının sonuna kadar bir damgayla yaşamak 
zorunda kalabilirler. O yüzden çok tehlikeli olan bu durum konusunda ben uyarı yapmayı görev 
biliyorum. 

Savcım zaten tanım yapmıştı, Sylvia Hanım da tanım yapmıştı, çocuk kimdir diye, bunu 
geçiyorum. Bu kavramların ben bir kez daha üstünden geçmek istiyorum. Başka bir tanım 
olarak; porno kelimesi “amacı cinsel dürtülere yönelik olan, ahlaki değerlere aykırı düşen yayın, 
resim vesaire “ diye Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir tanım yapılmış. “Pornografi”de, “pornoyla 
ilgili” anlamında, Yunancada “pornoya”, “zina” kelimesi anlamına geliyor veya “porne”, “fahişe” 
anlamına geliyor, buradan ortaya çıkmış bir kelime köken olarak. “Müstehcen” kelimesiyse yine 
Türk Dil Kurumu sözlüğündeki tanımla “açık, saçık, edebe aykırı yakışıksız”. “Erotik” ise, “eros” 
kelimesinden geliyor, yani bildiğimiz “aşk tanrısı” kelimesinden geliyor, “aşkla ilgili olan, aşkı 
anlatan, erosal, şehevî, şehvani” şeklinde bir tanım yapılmış. Bu erotik tanımı bir kenarda dursun, 
daha sonra buna geleceğim. 

Savcım bahsetmişti, ama belki bir görsel olarak yasal metinleri görmek istersiniz diye bir 
tekrar edelim, üstünden geçelim ve bir iki dikkat etmek çekmek istediğim hususlar olacak. 
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Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ne göre bir tanım yapılmış; “cinsel anlamda müstehcen 
bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımı” veya “cinsel anlamına; müstehcen bir eyleme reşit 
görünmeyen bir kişinin katılımı”, “cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin 
katılımını gösteren, gerçeğe benzer görüntüler” diyor. 

Bizim Türk hukukundaki çocuk pornografisi tanımından farklı bir şey var burada. Burada 
“cinsel anlamda müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir kişinin katılımını gösteren gerçeğe benzer 
görüntüler” diyor. Bunu Sylvia Hanım zaten ifade etmişti, ama Türk hukukunda bununla ilgili 
bir düzenleme yok denilebilir. 

Yasamızın 41. maddesinde, yine ailenin korunmasıyla ilgili bir madde bu “aile Türk toplumunun 
temelidir, devlet ailenin huzur ve refahıyla özellikle ananın ve çocukların korunmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır” der, anayasal bir görevi de var devletin. 

Gelelim madde metnine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, biliyorsunuz 1 Haziran 2005 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiş bir metindir. Burada “müstehcen görüntüden” bahsediliyor, ama 
müstehcen görüntü eğer ki, “bu görüntülerin veya sözlerin içerisinde çocukları kullanan kişi olduğu 
takdirde” bu konumuz değil, bu ayrı bir ceza soruşturması konusu “bu ürünleri ülkeye sokan, 
çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının 
kullanımına sunan kişi” diye bir tanım yapılmış. Bunlar seçimlik suçtur, bunlardan herhangi 
birisini gerçekleştirilmesi halinde, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para 
cezası var. 

Sorun şu: Biz bu kavramı “müstehcen” olarak tanımlamışız, tanımlara tekrar dönelim. Müstehcen 
neydi, açık, saçık, edebe aykırı. Peki, biz müstehceni hangi anlamlarda kullanıyoruz? Genelde 
herhangi bir cinsel birleşme görüntüsünde eğer cinsel organlar açık saçık ortada gözüküyorsa, 
biz bunu müstehcen kavramı içerisine sokuyoruz. Hatırlarsanız “erotik” kavramını bir kenarda 
bırakmıştık. Erotik de, şehevi, aşkla ilgili falan diye bir tanım vardı. Peki, eğer çocuklar erotik 
materyallerde kullanılırsa ve erotik görüntülerde kullanılırsa ne olacak, burada bir istismar yok 
mudur, sadece cinsel organı görünmeyecek, ama bir başka kişiyle sevişir görünümde görünse 
çocuklar, bu çocuk pornografisi olmayacak mıdır? Bu tanıma göre olmayacaktır, çünkü Türk 
hukukunda erotizm ve erotik görüntüler suç değildir. Pornografi evet bir suçtur, ama erotik 
olduğu takdirde bu suç kabul edilmemektedir, bu yönde bir eksiklikte var tabii ki. 

5. maddeden bahsedeyim, burada da “basın yayın yoluyla yayımından” diyor ki, Türk Ceza 
Kanunu’nda basın yayın yoluyla tanımına İnternet de giriyor, burada açık açık belirtilmiş, o 
yüzden İnternet konusunda herhangi bir problemimiz yok. 

Rakamlar var burada, bu rakamların bir kısmını Sylvia Hanım vermişti. Dünyadaki 
pornografik site sayısı, 4 milyon 200 000 adet, dünyadaki tüm web sitelerinin yüzde 12’sine 
tekabül ediyor. Pornografik sayfa sayısıysa, web site değil, ama sayfa bazında ise 372 milyon 
adet sayfa bulunuyor. Arama motorlarında en çok aranan kelimelerin başında gelen pornografik 
kelimeler ya da cinsel çağrışım ifade eden kelimeler, tüm aramaların yüzde 25’ini oluşturuyor, 
bir gündeki arama sayısı 68 milyon. Yasa dışı çocuk pornografisi site sayısı 100 bin, Bir de 
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bu çocuk pornosu sitelerinde “Pokemon”, “Actionmen”, “Barbie”, “My Little Pony” gibi çocuk 
karakterlerinin kullanıldığı görüntülerde olabiliyor. 300 bin kişinin web sitelerinden kredi kartı 
kullanarak çocuk pornografisi satın alındığı tespit edilmiş ve 98 yılında bu konuda 3267 web 
sitesi varken, 2004 yılında 106 bin 119 web sitesi olduğu ortaya çıkmış ki, bunların birçoğu 
Amerika ve Rusya merkezli.

Burada yine bir başka istatistik yüzde 51 görüntülerin Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı 
olduğunu gösteriyor. Ardından Rusya geliyor, Japonya, İspanya, Tayland geliyor. Diğer ülkelerin 
çocuk pornografisindeki payı yüzde 7.7, yani diğer ülkeler derken buradaki 5-6 ülkeyi çıkarıp 
geriye kalan 170 ülke arasında 7.7 dilim arasında Türkiye’yi hesaplandığınızda, Türkiye’de 
gerçekten çocuk pornosu suçunun çok yaygın olmadığını görebilirsiniz. Aslında bu verileri bize 
başka şeyi de gösteriyor, evet çocuk pornografisi çok yaygın değil, ama sanki Türkiye’de öyle 
bir hava yaratıldı ki, özellikle 2006 yılı sonu ve 2007 yılı başlarında. Türkiye’de herkes çocuk 
pornografisi alıyor, satıyor, indiriyor. Gazetelerde çıkan haberler vardı, biliyorsunuz bu haberler 
o kadar yoğunlukla işlendi ki, çocuk pornografisini bu sefer insanlar merak etmeye başladı, 
“yahu, bu çocuk pornosu nedir” diye. Ama kimse çocuk pornosunun meraklısı değildi, sadece 
ne olduğunu bilmek istiyordu. Arama motorlarında aramalar yaptılar, bir anda Türkiye, çocuk 
pornosu araması listesinde ilk sıralara fırladı, ama bu sanal bir fırlamaydı, sadece meraktan elde 
edilen bir istatistikti. 

Çocuk pornosu suçlarında biraz hassas davranıldığı için tabii ki birtakım sorunlarla da 
karşılaşıldı. Örneğin, tanımlarda netlik olmaması bir sorun olarak karşımızda oturuyor. Az önce 
söylediğim, “müstehcen olursa veya erotik olursa ne olur, müstehcen neye göre müstehcen, kime göre 
müstehcen?” gibi birtakım şeyler var. Toplumdaki hassasiyet çok yoğun derecede olabiliyor, bu 
basındaki haberlere yansıyor, basındaki haberlerde biraz abartıldığı takdirde, karar vericilerin 
ve kovuşturma makamlarının üzerinde bir toplumsa baskıda oluşturabiliyor. Bu da tehlikeli bir 
durum, çünkü hukuk herkes için hukuktur, hukuk herkes için eşittir, fakat burada bir eşitlik 
durumu toplumsal hassasiyetin yüksek olması nedeniyle bozulmuş hale gelebiliyor. 

Bazı durumlarda resimdeki veya görüntülerde veya videodaki kişinin yaşının tespitinde 
güçlükler olabiliyor, çünkü kanunumuz “18 yaş” diye bir sınır kabul etmiş. 18’i nasıl hesaplıyoruz? 
18 yaşını tamamlamış, yani 18 yıl doğduğundan itibaren net 18 yıl yaşamış olan insan 
çocukluktan çıkmış oluyor, fakat görüntüde öyle bir insan var ki, eğer bu 17,5 derseniz ve bunu 
web sitesinde yayınlamışsanız, 6 yıl hapisle karşı karşıya kalırsınız. Ama 18’inden 1 gün almış 
bir insansa, herhangi bir suçunuz yok, sadece müstehcen yayın yapmaktan yargılanabilirsiniz. 
Birisi 6 aylık bir ceza gerektiriyor, birisi 6 yıldan başlayan bir ceza gerektiriyor; çok ince bir sınır 
var, tehlikeli bir durum. 

Sadece IP bazlı fail tespiti de çok tehlikeli bir durum arz ediyor. Biliyorsunuz kablosuz 
İnternet’le, kablosuz modemler çok yaygınlaştı. Herhangi bir yerde komşunuz sizden habersiz 
İnternet hesabınızı kullanabiliyor veya bilgisayarınızı bir başka arkadaşınız kullanabiliyor 
veya başkasının şifresini kullanarak İnternet sitelerine girilebiliyor. Sizin IP numaranızdan 
eğer birisi giriş yaptıysa, birkaç sefer giriş yaptıysa, yani kastı iyice yoğunlaştırdıysa, polis 
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direkt sizin evinizi basacaktır çocuk pornocusu diye. Ama sizin öyle bir kastınız yok, öyle bir 
siteye giriş yapmamışsınız, IP bazlı fail tespiti çok tehlikeli bir olaydır, başkaca yan delillerle 
desteklenmedikçe IP bazlı delil tespiti ve fail tespiti yapılmamalıdır. 

Tesadüfen elde edilen deliller sorunu var. Sözgelimi adam bir web sitesi yapmış, bu web 
sitesinde pornografik görüntüler veya belki çocuğa ilişkin görüntüler yayınlamış. Elinizde bir 
delil var yayın yapmış, 6 yıldan başlıyor, ama siz arama kararı çıkartıyorsunuz CMK 134’e göre 
adamın evini ve evde yaşayan herkes kim varsa, bunların tüm özel hayatına, mahremiyetine 
girecek şekilde arama yapılıyor. Halbuki CMK 134 diyor ki “başka suretle delil elde edilmedikçe…” 
diye bir şart koşmuş, yani “elinizde başka bir delil varsa, bu delil birincil derecedeyse, kesin bir 
delilse, bilgisayar araması yapılamaz” diyor.  Çünkü bilgisayar araması yapılmasının da şöyle 
bir tehlikesi var: Diyelim ki IP bazlı fail tespiti yapıldı, bilgisayar aramasına gidildi, bilgisayar 
aramasına gittiğinizde herhalde dünyadaki her erkek kullanıcının bilgisayarında bir miktar 
arşiv vardır, bu arşivde de eğer 17-18 sınırında birisi varsa, çocuk pornocusu olarak anılması 
mümkün olabilir. 

Bir de görüntülerin cinsel olup olmadığının ayrımının yapılmaması var; biraz sonra bir örnek 
davada değineceğim. Cinsel içerik olmayan bir görüntü çocuk pornografisi gibi addedilebilir ve 
insanlar yine çocuk pornocusu sıfatıyla yargılanabilir; tehlikeli bir durum. 

Gerçek kastın saptanamaması sorunu var, Savcım az önce bahsetmişti, adam site geziyor, 
site gezerken o anda bir linki tıklıyor, linki tıklamasıyla birlikte 4-5 tane site açılıyor. Fakat 
bir bakıyorsunuz oradaki sitelerden birisi çocuk pornosu veya vermiş olduğu örnekteki gibi 
indirmiş olduğu bir film. Aslında orada yetişkin, ünlü bir porno yıldızının filmi ismedilmiş, 
ama buna rağmen içinden çocuk görüntüsü çıkmış. Burada da kastın saptanması çok önemli, 
eğer kastı saptamazsanız, yine bu adamı çocuk pornocu sıfatıyla içeri atmanız ve toplumdan 
dışlamanız yine çok tehlikeli durumlar doğurabilir. 

Ben bazı davalardan örnekler vermek istiyorum; yeni vakalardan biri: Bir lisede dil 
öğretmenliği yapan bir yabancı öğretmen var. İhbar üzerine bilgisayarında yapılan araştırmada 
11-14 yaş arası erkek çocukların birbiriyle ilişkide bulunduğu görüntülere rastlanıyor. Ayrıca 
zaten sanık kendisini “pedofili olduğunu, bu işe meraklı olduğunu” itiraf ediyor, bulundurmak 
suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. 

Tehlikeli durumlardan bahsetmiştim ya az önce, bir başka örnek de, yine tehlikeli durum, 
yani failin kastının saptanmasında birtakım zorluklar var, bu kastı saptarken dikkatli olmak 
gerekiyor. Sanığın bilgisayarında yapılan aramada çıplaklar kampı görüntüleri bulunuyor, fakat 
bu çıplaklar kampı görüntüleri o kadar ilginç ki, en az bir 100 tane fotoğraf gayet doğal bir 
şekilde bir çıplaklar kampında 3 yaşındaki, 2 yaşındaki bebekten tutun, 80-90 yaşına kadar 
yaşlı insanların üzerlerinde herhangi bir giysi olmadan, yatarken, dinlenirken, gazete okurken, 
denize girerken, top oynarken çekilmiş fotoğrafları var. Fakat emniyet tutuyor sadece çocukların 
görüntülendiği, 8-10 tane fotoğrafı alıp dosyaya koyuyor ve çocuk pornocusu olarak içeri 
atılıyor. Şimdi buradaki görüntü porno mudur, müstehcen midir, başka bir görüntü müdür, 
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nedir yani buradaki kasıt nedir, bunu iyi değerlendirmek lazım. 

Burada sanık bir başka siteden bu görüntüleri indirmiş olduğu için. Yani sitenin tamamını 
indirmiş olduğu için tabii ki burada bir klasör düzeni var. Sitelerin klasör düzenini bilirsiniz, 
aynen Windows dosya klasör sistemi gibi sitelerinde kendi içinde bir klasör sistemi vardır. 
Resimler “images” diye bir klasörde durur, web sayfaları “html uzantılı” bir yerde durur, böyle bir 
dizin sistemi vardır. Bilirkişinin raporunda da ve emniyetin raporunda da “bu klasör sisteminin 
sanık tarafından özellikle hazırlandığı ve İnternet’te yayınlanmak üzere hazırladığı anlaşıldı” diye 
bir rapor hazırlanıyor ve yayınlamak suçundan bu sanığa, takdiren ve teşdinden 8 yıl ceza 
veriliyor; şu an dosyası Yargıtay’da. 

Bir başka örnek, yine çocuk pornocusu diye kamuoyunda çok bilinen bir örnek. Fakat isim 
vermekten veya belli etmekten özellikle kaçınacağım. Sanığın birçok arkadaşlık sitesi var, bu 
arkadaşlık sitelerinden ciddi güzel bir gelir elde ediyor. Arkadaşlık sitelerine ilgi yönlendirmek 
içinde arama motorlarını yoğun bir şekilde kullanıyor, bunlarda kelime optimizasyonları gibi 
şeyler yapıyor, Bir de daha üstlerde yer alabilmek için çeşitli konularda, işte futboldan tutun 
da Atatürk’e kadar, Atatürk’ten insanların ilgisini çekebilecek müziktir, şiirdir, haber sitesi gibi 
birçok siteler yapıyor. Fakat zayıf içerikli siteler bunlar, yani, amaç bu sitelerin İnternet arama 
motorlarında kelime bazlı olarak yer alıp, aslında arkadaşlık sitesinin yanında duran reklamını 
göstermek, oradan da arkadaşlık sitesine ilgi çekmek. Tabii bunun içerisinde ilgi çekecek 
şeylerden biri de ne? Porno. Porno sitelerde yapıyor, bu porno sitelerde de yine arkadaşlık 
sitesinin reklamları yayınlanıyor. Fakat yapmış olduğu bu porno siteleri veya yaptırmış olduğu 
porno siteleri üzerinde genç kız resimleri var. Bunlarda yine çocuk pornosu resimleri olarak 
addediliyor ve ondan sonra film kopuyor tabii. Sadece, çocuk pornosu iddiasıyla, ama çocuk 
pornosu olmayan bir görüntüyü kullanmış olduğu için, yani öyle göründüğü için, hem örgüt 
kurma suçlamasına maruz kalıyor, hem de yurtdışında host ettiği bir sitenin hizmetlerini de 
yurtdışındaki bir ödeme sisteminden tahsil ettiği için kara para aklama suçuyla şu an mahkemede 
yargılanıyor, dava devam ediyor. Basit gibi görünen bir olaydan aslında nerelere kadar gidildiği 
ve bu çocuk pornosu konusundaki hassasiyetin toplumsal baskısıyla nerelere kadar gidildiğini 
gösteren güzel örnekler aslında bunlar. 

Bir başka örnek, yine kastın önemli olduğu, kastın tespit edilmesinin çok önemli olduğu 
durumlardan biri, aynı zamanda bu örnek delil tespitinin ciddi yapılmasını gerektiren bir hukuk, 
çünkü delil tespiti yaparken birçok unsuru değerlendirmek gerekiyor. Sanık hosting firması 
sahibi. Alan adı kayıt hizmeti de veriyor. Biliyorsunuz İnternet’le ilgilenenler bilirler hosting 
firmaları bazen alacaklarını tahsilde güçlük yaşamamak için alan adlarını kendi adlarına kayıt 
ederler. Yani kendi adını yazar ki veya kontrolü kendi elinde tutar ki, müşteri para ödemediği 
zaman o siteyi hemen şak diye kapatabilsin ve parasını tahsil için bir baskı olabilsin. Emniyet 
araştırma yapıyor, bir alan adından yola çıkıyor, orada yayınlanan banner’lardan ve bazı 
resimlerden dolayı, direkt alan adı sahibini gözaltına alıyor ve tutukluyor. Alan adı sahibi daha 
sonra belli konuların bilirkişilerce ispat edilmesinden sonra, 20 gün tutuklu kalarak serbest 
kalıyor, hâlâ dava devam ediyor. 
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Bir toplist sitesi işletiyor sanık porno alanında, burada porno site sahipleri bannerlarını bu 
sisteme kaydederek bannerlarını yayınlıyor. Aslında ünlü olan bu toplist sitesi, diğer bannerlarını 
yayınlayan sitelerse bu toplist’ten ziyaretçi çekiyorlar. Toplist’ten klik başına da bir komisyon 
elde ediyor buradaki sanık. Banner’lardan biri çocuk pornosu sitesine gidiyor diye suçlanıyor 
ve aramalarda kendi bilgisayarında da bazı resimlerden, yine çocuk pornosu bulundurmak 
suçundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası alıyor. 

Bu son örneğim de gerçekten ilginç, güzel bir mahkeme kararı var, yani bu tehlikeleri sezmiş 
ve bu tehlikeleri iyi değerlendirmiş bir mahkeme kararı var. Bunların ayırdına varmış. Burada da 
sanık web siteleri yapıyor yine çeşitli alanlarda, porno da bunlardan biri. Diğer porno sitelerinden 
alınan hazır script’ler var ki, bunlar dünyada çok yaygındır, porno sitelerinin bir arada olduğu 
birlik vardır, siberech denilen. Siberech’te mesela yüzlerce porno sitesi vardır, siberech’ten bir 
kod alınır, çeşitli porno sitelerinin reklamı o kodlar vasıtasıyla ana sayfada gösterilir. Oradan 
ziyaretçi çekildiği zaman ziyaretçi başına veya üye olma başına bir komisyon elde edilir, sanık 
da böyle bir işi yapıyor. Diğer sitelerin yanı sıra böyle de bir hizmet yapmış. Bu sitelerde yer alan 
bazı resimlerden dolayı suçlanıyor, dava sonunda 3 ay tutuklu kalan sanığa sadece “müstehcen 
yayın yapmaktan” 5 ay ceza veriliyor, bu da paraya çevriliyor. Burada ilginç olan bazı hususlar 
var, şimdi onlara değineceğim bu davayla ilgili özel olarak. 

Bu davada mahkeme, çocuk mu, değil mi tespiti için dosyayı bilirkişi sıfatıyla “Muzır 
Kurulu”na gönderiyor. Muzır Kurulunun birazdan yapısını anlatacağım, hatta şimdi anlatayım. 
Muzır Kurulu 1117 sayılı Kanuna göre kurulmuş bir kurul. Kurulun görevi, bir olayda veya bir 
filmde, bir DVD’de, bir başka şeyde müstehcenlik var mı, yok mu bunu tespit etmek. Kurulun 
diğer bir görevi ise, aynen Adli Tıp Kurumu nasıl resmi bilirkişiyse, diğer bir resmi bilirkişi 
olarak mahkemelere müstehcenlik konusunda bilirkişilik yapıyor. Ama tekrar ediyorum, sadece 
ve sadece müstehcenlik konusunda bilirkişilik yapıyor. Görevleri arasında yaş tespiti yapmak, 
çocuk mudur, değil midir veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranış var mıdır, yok 
mudur tespit etmek yoktur. 10 kişiden oluşan bu kurulun yapısını anlatayım, yani çocuk mu 
değil mi yi tespit eden veya müstehcen mi değil mi tespit eden kurulu açıklıyorum; 2 bürokrat, 
1 hâkim veya savcı, 2 eğitimci, 1 doktor, 1 güzel sanatlar uzmanı, 1 akademisyen, 1 gazeteci 
ve 1 diyanetçi, yani imam, kurul bu 10 kişiden oluşuyor. Peki, kurul nasıl kişilerden oluşması 
lazımdı? Biraz daha sanki bürokrat yerine, gazeteci ve diyanetçi yerine biraz daha akademisyen 
ağırlıklı olsa daha iyi olmaz mıydı diye insan düşünmeden edemiyor. 

Muzır Kurulu şöyle bir rapor gönderiyor diyor ki, alt kısma geliyorum, zaten raporun üst 
kısmı başka görüntülerle ilgili “4 numaralı kompakt diskteki bazı görüntülerde ve dosyadaki 
resimlerde küçük çocukların çıplak oldukları ve cinsel organlarının göründüğü anlaşılmaktadır”. 
Biraz sonra o küçük çocukları göreceğiz. Aynı dosyada Adli Tıp uzmanının bir raporu var, bu 
rapor gerçekten hukuk tarihi için önemli bir rapordur. Çünkü bakın burada ne diyor “bilimsel 
olarak yaş tespitinin belli bir yaşa kadar tespiti tama yakın doğrulukta yapılabiliyor, ama belli bir 
yaştan sonra ancak ve ancak yüzde 91 doğrulukla sağlanıyor”. Bu da nasıl sağlanıyor? Röntgen 
çekilerek kemik yaşının saptanmasıyla sağlanıyor. Yaş tespiti nasıl yapılıyor peki bilimsel 



348

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

olarak? Kemiklerin gelişmesine bakılıyor, ciltteki değişikliklere bakılıyor, ergenlik belirtilerine 
bakılıyor, göz değişiklikleri, dişlerin durumu, ruhsal durum, boy, ağırlık ve vücuttaki kıllanma, 
özellikle de pubik kıllar bu konuda birçok ipucu veriyor. 

Gerçek bir kişiyi alıp yaş tespitini yaparken yüzde 90 başarı sağlarken, bir fotoğraftan yaş 
tespitini nasıl yaparsınız? En sonunda bu uzman diyor ki “Adli Tıp Kurumu bu yaş tespitini 
yaparken, bu faktörleri dikkate alır, ancak bu faktörlerin arasında fotoğrafa bakarak yaş tespiti 
yoktur, hiç kimse fotoğraftan yaş tespiti yapacağını iddia edemez” diyor. 

Mahkemenin kararına gelelim, mahkemenin kararı ilginç. Burada tabii avukatların 
savunmasına göre de oluşturulmuş ve avukatların savunmasına itibar edilmiş bir mahkeme 
kararı. Burada diyor ki “Sanığın oluşturduğu web sitesinden Amerikan yasalarına göre kurulmuş ve 
Amerikan devletince denetimi yapılan sitelere bağlantı verdiği, bu sitelerden komisyon ücreti aldığı, 
Internet aracılığıyla müstehcen sayılan söz, resim ve görüntüleri yayınladığı toplanan kanıtlar ve oluşa 
ve kabule uygun düşen bilirkişi düşünceleri, aksi kanıtlamayan savunma ve tüm dosya içeriğinden 
anlaşılmıştır. Sanığın sitesinde kullandığı modellerin çocuk olup olmadıkları hususu, mahkememizce 
de tereddütle karşılanmıştır. Bir kısım bilirkişi düşüncesinde modellerin çocuk yaşta olduğu ve sanığın 
çocuk pornografisi sayılacak resim ve hareketli görüntüleri yayınladığı belirtilmiş olmasına karşın, 
sanık müdafileri bu modellerin büyük çoğunluğunun resimlerini, kimlik ve yaş bilgilerini, sözleşme 
yaptıkları Amerikan şirketlerinden temin ederek dosyaya sunmuş ve bu modellerin yaşlarının reşit 
olduğu belirlenmiştir. Nitekim, Amerikan federal yasalarına göre pornografik resim ve görüntüleri 
yayınlanan modellerin Kayıt Bulundurma ve Sınıflandırma Yasasına göre sözleşme yapılması ve 
kimlik belgelerinin resim olarak alınması zorunlu olması nedeniyle dosyaya sunulan bilgi ve belgelere 
itibar edilmiş.  Bilirkişilerin modellerin yaşlarının küçük olduğu yolundaki soyut ve görüntülerden 
elde edilen kanaate kesinlik içermediğinden itibar edilmemiştir” diyor. 

Peki, nedir bu Amerikan federalcisi avukatların sunduğu “Amerika’da yayınlanan sitelerin 
Kayıt Bulundurma ve Sınıflandırma Yasası” denilen yasa? Bu yasa 1985 döneminde bir hukuk 
üst kurulunun almış olduğu prensip kararınca çıkarılmış bir yasa. Burada diyor ki “yetişkinlere 
yönelik içerik üreticilerinin, dağıtıcıların veya satıcıların, içeriğin modelin rızasıyla çekildiğine ve 
kişinin 18 yaş üstü olduğuna dair yazılı dokümanları arşivlemeleri ve ilgili yetkili veya mahkemenin 
isteği üzerine sunmaları gerekmektedir” diyor, tavsiye bu. 1988 yılında bu fikirle yola çıkılarak, bu 
kanun oluşturuluyor. Bu nedir? Model kimliklerini bulundurma ve arşivleme maddesi özellikle. 
Bu konumda olan üreticiler, yani porno siteleri bu dokümanları ofislerinde 7 sene süresince 
bulundurmak zorundadırlar. Federal polisler düzenli kontrol yaparak bu belgeleri inceliyorlar, 
bu şartlara uymayan olursa 5 yıla kadar bir hapis cezası mümkün olabiliyor. 

Şimdi gelelim kayıt örneklerine. Bu görüntülere ilk bakıldığında çocuk gibi algılanabilir, ama 
bu kişi buradaki model, yanında kimlik bilgileri var ve bu kişi 84 doğumlu, yani reşit olmuş 
birisi. Amerika’da kayıtlar bu şekilde saklanıyor. 

Yine buradaki görüntü, buradaki modelde ilk bakışta çocuk gibi algılanabiliyor, ama modelin 
diğer galeri incelendiğinde sadece bu fotoğrafta çocuk gibi göründüğü, diğer fotoğraflarda 
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çocuk gibi görünmediği çok açık görünebiliyor. Ama bu fotoğrafta seçilerek dosyalara dahil 
edilebiliyor. Yanında gördüğünüz kimlik bilgilerine göre 86 doğumlu ve reşit. 

Burada da yine bir görüntü, yine sırf saçlar çift örgü yapıldı diye çocuk olarak addedilmiş, 
ama onun da bir sürücü belgesi ve yaşını tespit eden bir belgesi var. 

Burada da modelin imzaladığı ve rızasını gösteren bir sözleşme var. Burada tarihi de yazıyor 4 
Şubat 2005’de imzalanmış. 84 doğumlu bir modelin rızası olduğuna, kendi isteğiyle çektirdiğine, 
reşit olduğuna dair birtakım beyan belgeleri. Bunların hepsi bu işi yapan sitelerde Amerikan 
2257 sayılı Yasa gereğince bulundurmak zorunda olduğu belgeler. Yine bir başka örnek, onun 
kimlik bilgileri. 

Yine burada da çocuk olarak algılanan birisinin kimlik bilgileri, fotoğrafı ve sözleşmesi. 
Burada da bir başka örnek. 

Slayt bu kadar, benim dikkatinizi çekmek istediğim konu; evet çocuk pornografisi kötü bir 
şeydir, çocuk pornografisi engellenmelidir. Fakat bazı hassasiyetlerin ters anlamda kullanılması, 
kişilerin özgürlüklerine müdahale açısından tehlike doğurabilmektedir. Kişilerin özgürlükleri 
belki bir gün tahliyeyle bitebilir, ama kendilerine yapıştırılan damga ömür boyu sürecektir. 
Bu yüzden çok dikkatli soruşturma yapılmasında, özellikle yaş tespiti konusunda birtakım 
dikkatlerde bulunulması gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU- Böylece Gökhan Ahi de kendi görüş ve 
düşüncelerini etraflıca anlattı, uygulamadan da örnekler verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Tabii zamanımız biraz sarktı, başlangıç saatimiz de sarkarak başladığı için geciktik. Bu arada 
bir 10 dakikalık soru sormak isteyenler varsa onları kısaca hemen yanıtlamak üzere değerli 
konuşmacılara yöneltirseniz, yanıtlarını verirler. 

Soru sormak isteyen var mı?

Av. MEMDUH TEKELİOĞLU- Sorumun yanıtını Danimarkalı bayandan isteyeceğim, bir 
de Gökhan Bey’den de isteyeceğim. Bizde şöyle bir uygulama oluyor: Yaş tespiti, bu yaş tespiti 
sorunu uygulamalarda çok problem çıkarıyor. Nadi Savcımın söylediği gibi biz 18 yaş altını çocuk 
olarak alıyoruz. Bayan katılımcı bunun çeşitli sınırlarını Avrupa ülkelerinde söyledi, Ahi Bey de 
Amerika’dan birtakım ölçeklerle ilgili yasa getirdi. Ama uygulamada bu indirilen fotoğrafların, 
filmlerin, daha ziyade bu porno sitesi sahipleriyle ilgili uygulamalarda o da olabiliyor, bu 
çocukların nereden getirildi, bu çocukların fotoğraflarının nasıl çekildiği konusunda bilgi 
sahibi olamıyorlar. Sayın Gökhan Ahi arkadaşımız Amerika’daki bir yasadan bahsediyor, ama 
biz o çocuğun Amerika’da kayıtlı olup olmadığını veya o porno filmin Avrupa’da olup olmadığı 
konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Bu konuda acaba iki arkadaşımız da ne önerirler. 

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD- Bunu belirlemek oldukça güçtür ve uluslar arası işbirliğine 
duyduğumuz ihtiyacın ardında yatan sebeplerden biri de budur. Interpol, bu fotoğrafların 
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kaynağını ülkeler içerisinde belirleyebilmek için farklı ülkelerle başarılı çalışmalar yürütmektedir. 
Interpol, başka ülkelerde faaliyetlerde bulunarak, bu fotoğraflarda söz konusu olan yaşları ve 
kaynakları ulusal kurumlarla işbirliği içerisinde belirlemeye çalışmaktadır ve bu konuda büyük 
başarı elde etmiştir. Sitelerin bazılarını gözden geçirirseniz, bu fotoğrafların bazılarının maznun 
kaynaklarını dahi yayınlamış olduklarını görebilirsiniz. Yaşla ilgili olarak da birbirleri ile temas 
halindeler ve gelecekte veri alışverişi faaliyetlerinde bulunacaklar. Bu konuyla ilgili olarak, 
Avrupa Birliği’nde Prüm Anlaşması olarak adlandırılan hukuki bir belge oluşturulmuştur. Prüm 
Anlaşması bir çerçeve kararı olarak kabul edilecek ve yaş bilgileri ve özellikle de cinsel suçlular 
ve veri bültenleri gibi veriler ile DNA profillerinin paylaşılması mümkün kılınacaktır.

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD- It is very difficult to determine and that is the reason, one 
of the reasons that we need an international cooperation. The Interpol has been successfully 
working with different countries to identify the source of these photographs and to determine, 
within the countries. They are working in other countries to determine together with the 
national authorities the age and the source of all these photographs and they have been rather 
successful. If you have gone through some of the sites, they have even posted suspected source 
of these photographs. And, as far as the age, they have been contacting one another and there 
will be some exchanges of data. And, in connection with this, in European Union, there we 
had what we called the Prüm Treaty. And in the Prüm Treaty, it is going to be endorsed as a 
framework decision where there would be exchanges of DNA profiles and that will include, for 
example, information about ages, especially of sexual offenders and data bulletin.

Av. GÖKHAN AHİ- Benim örnek vermiş olduğum Amerikan sisteminde siteler böyle bir 
uyarıyı ana sayfalarına koymak zorundalar. Ana sayfalarına koyuyorlar ve şirketin ismi belli, aynı 
zamanda bir link var, o linke tıklandığında sorumlu kişilerin listesi ve adresleri geliyor ekrana, 
bu bulundurulmak zorunda olan bir şey. 

Bir dava olmuş Amerika’da bazı siteler bu kaydı kendileri tutmadıkları ve böyle bir bildirimde 
bulunmadıkları halde, bu yasaya uygun yayın yaptıklarını iddia ederek sahte adresler falan 
yayınlamış, böyle bir izlenim vermeye çalışmış. Ama federal hükümet bu konuda çok titiz 
çalışmalar yapıp, bu tür siteleri çok çabuk ayıklayıp davalarını açmış ve hapis cezalarını vermiş 
durumdadır. 

Bir de bazı tedbirler uygulanabiliyor, mesela İngiltere’de “İnternet İzleme Vakfı” diye bir 
kuruluş var, tamamen sivil toplum örgütlerinden, sivil olarak oluşturulmuş gönüllü kişilerin 
bulunduğu bir vakıf. Bu vakıf da kendilerine ulaşan ihbarlar değerlendirilerek, genellikle 
kendilerinin büyük bir çoğunluğunun kabul gördüğü ve hukuka aykırı sayılan içerikler yönünde 
arama motorlarından çıkarma, kınama, onun hukuka aykırı içeriği bulunduğunu gösterme gibi 
görevler üstlenmiş. Site kapatmak gibi bir yetkileri yok, ama sadece onları o şekilde lanse etmek 
gibi birtakım girişimlerde bulunuyorlar,  bu da etkili bir yöntem olabiliyor.

STEPHEN MASON- Teşekkürler. Benim adım Stephen Mason, avukatım. Çok ilgi çekici 
olan üç sunum için konuşmacılarımıza ve ilginç yorumları için Sayın Oturum Başkanımıza 
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çok teşekkür ediyorum. Ben bir sorudan çok, bir gözlemimi ifade edeceğim, çünkü sayın 
konuşmacılarımızın tümü kanıt gereksinimi konusundaki yorumlarını belirttiler. Özellikle de 
Dr. Kierkegaard ve Sayın Profesör kredi kartlarından bahsetti. Kredi kartlarının kullanılması 
konusunda yaptığım bir gözlem oldukça önemli bir hususa işaret ediyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki bir kişi çocukların müstehcen görsellerini içeren bir Web sitesi işlettiği için 
suçlu bulunduktan sonra, yaklaşık doksan yıl hapse mahkûm edildi. Ancak, bütün kredi kartı 
ayrıntıları Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kredi kartlarının Web sitesi üzerinden 
pornografik içerik satın almak üzere kullanıldığı bütün ülkelere gönderildi. Bu, bazı kişilerin 
polis güçlerinin kendileriyle temasa geçmesinin ardından intihar etmesiyle sonuçlandı. Ancak, 
polis kredi kartı sahibinin kredi kartını çocuk pornografisi içeriği satın almak için kullanan kişi 
olduğunu varsaymış olduğundan, bazı kişilerin suçsuz bulunduğu ortaya çıktı. Bu kişiler, kredi 
kartlarının başka bir kişi tarafından istismar edildiğini kanıtlamıştı, çünkü Amerika’daki Web 
sitesini işleten kişi para aklama işlemleri için aynı zamanda kredi kartı hırsızlığı da yapmaktaydı. 
Dolayısıyla, bazı kişiler haksız yere suçlandı. Sonuç olarak, savcılığın ve polis güçlerinin 
araştırmalarını yürütürken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Söylediğim gibi, bir gözlemimi sizlerle paylaşmak istedim. Yorum yapmak isteyen varsa, çok 
makbule geçecektir. Çok teşekkür ediyorum. 

STEPHEN MASON- Thank you. My name is Stephen Mason, Barrister. Thank you very 
much for three very interesting presentations and the interesting comments of the learned 
Chairman, as well. This is not so much a question as an observation, because all of the learned 
presenters have commented on the need for evidence. And, in particular, Dr. Kierkegaard 
mentioned credit cards, as did the learned prosecutor, as well. One thing I would observe on 
the use of credit cards is some very very important issue. After a man, in the United States, was 
running a website and found guilty of running a website with abusive images of children, he 
was imprisoned for something like ninety years. But, all the credit card details were then sent 
by the Federal Bureau of Investigation to all of the countries in which the credit cards were 
used to buy pornography on the website. That has resulted in a number of men committing 
suicide in the United Kingdom, when they had been approached by the police. However, it has 
also been ascertained that because the police assumed the owner of the credit card used the 
credit card to buy the child pornography, some men have been found innocent, because they 
have demonstrated that the credit card was actually misused by somebody else, because the 
man operating the American website was also using stolen credit cards for money laundering. 
So, some people have been improperly accused in the UK. So, it is something obviously 
the prosecuting authority as in the police, when they conduct their investigations, need to 
consider. 

And it is just really an observation. If people want to make comments, obviously, much 
appreciated. Thank you very much.

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD – Daha önce de belirttiğim gibi, sözleşme taslağında bu 
husus, kastın ve haksız yere eylemin ortaya koyulması gerekliliği özellikle düzenlenmektedir 
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ve sözleşme taslağına göre, bunu yapmanın bir yolu, kastın varlığını bu kredi kartlarından 
yararlanarak ortaya koymaktır. Kredi kartları bu yüzden çok önemlidir. Örneğin, dijital kanıtlar 
bir kurbanın kusurunun belirlenmesinde çok önemlidir ve bu husus, özellikle sizin gibi bilfiil 
çalışmakta olan avukatlar için esasi önem taşımaktadır. 

Dr. SYLVIA KIERKEGAARD – As I mentioned earlier, in the new Draft Convention, this 
was specifically mentioned that you must establish intention and without right and a way to 
determining it, according to the new proposal Draft Convention, would be to determine the 
intention through these credits. That is why it is quite important. For example, digital evidence 
is quite important in determining the culpability of a victim and especially for practicing lawyers 
like you, this is also essential for you. 

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU - Teşekkür ediyoruz, son bir soru 
alacağım. Arkadan bir hanım arkadaşımız el kaldırdı. 

SALONDAN- Benim sorum Savcı Nadi Bey’e olacak. Kendisinin fikri haklar alanında da 
çalıştığını bildiğim için o konuyla bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Gökhan Bey bahsettiler 
sunumunda, müstehcen, pornografi ve erotizm arasındaki farktan bahsettiler. Türk Ceza 
Kanunumuzun 226. maddesinde bu suç düzenlenirken de, sadece müstehcen ifadesinin 
kullanıldığını belirttiler. Önünüze gelen bir soruşturmada TCK 226. maddeyle ilgili bir 
soruşturmada, eğer bir CD söz konusuysa, CD ortamında müstehcen olduğu iddia edilen bir 
eser söz konusuysa, ama bunun müstehcen olup olmadığını henüz bilmiyoruz, zannedersem 
bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilecek. Bu eserin erotik eser olduğu ortaya çıkmışsa ve bir 
fikir eseri ise ve bandrolsüzse, siz bu durumda resen Fikir Sanat Eserleri Kanunu 81. maddesine 
aykırılıktan da işlem yapıyor musunuz?

Sav. NADİ TÜRKARSLAN- Teşekkür ederim. Daha geçtiğim günlerde böyle bir olayla 
karşılaştık biz. Kolluk bize geldi, bir işyerinde günlük tabirle “porno içerikli sitelerin satıldığını” 
söyledi, biz arama kararını aldık ve işyerinde yapılan aramada bizim kolluğun tutanağına 
göre “porno, porno, porno” diye yazılanların hepsinin erotik içerikli ürünler olduğunu gördük, 
üzerlerinde bandrolleri de vardı bunların. Biz bunların gerçek olup olmadığını Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na sorduk, “bandrollerinin orijinal olduğunu, bu eser için verilmiş olduğunu” söyledi. 
Dolayısıyla artık eylem 226. maddenin kapsamı dışına çıktığı gibi, bandrollerde de sahtecilik 
yoktu, ancak bunları işyeri dışında sattıkları için bandrollü eseri işyeri dışında satmaktan işlem 
yaptık. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu?

OTURUM BAŞKANI Av. KAZIM KOLCUOĞLU - Teşekkür ediyoruz çok değerli 
konuşmacılara bu verdikleri bilgilerden ötürü. Ayrıca Ankara Barosuna da teşekkür ederiz. 
Gerçekten her yıl düzenlediği ve gerçekten hukuka çok önemli katkılar sağlayan, bu fikirleri 
beraber dinleyerek, bu katkıları yerine getirmek için gayret gösteren uygulamacılara yol 
göstermesi bakımından da önem taşıyan bu toplantıları düzenleyen Sayın Başkan ve Yönetim 
Kuruluna da İstanbul Barosu Başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum, kutlamak istiyorum 
kendilerini. Hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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BİLİŞİM VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

 “BİLİŞİM SUÇLARI MEVZUATINA BAKIŞ”

Oturum Başkanı: Hâkim SEDAT BAKICI (Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi)

(ERALP ÖZGEN SALONU – 11 Ocak 2008)

 

SUNUCU- 30 dakikalık aradan sonra “Bilişim Suçları Mevzuatına Bakış” başlıklı 
oturumumuza başlamak için tekrar bir aradayız. “Bilişim Suçları Mevzuatına Bakış” 
başlıklı oturumumuzun Oturum Başkanı Yargıtay 11. Ceza Dairesi Üyesi Sedat Bakıcı. 
Konuşmacılarımız Çin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Gao Fuping, 
Emniyet Genel Müdürlüğünden Dr. Nuri Temur ve Avukat Tuğrul Sevim’dir. 

OTURUM BAŞKANI HÂKİM SEDAT BAKICI- Sayın Konuşmacılar, değerli konuklar, 
teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, dünya küçülmektedir. Buna bağlı olarak da ulusal 
ve uluslararası alanda işlenen yeni suç tipleri ortaya çıkmaktadır. Bu suçların başında bilişim 
suçları gelmektedir. 

Uluslararası Hukuk Kurultayının bu bölümünde “Bilişim Suçlarıyla ilgili Mevzuat” üzerinde 
durulacaktır. Bu konunun Kurultayın ilk gününde tartışılmasından sonra, bilişim suçlarına 
geçilmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyim. Ancak konuşmacıların koşulları da 
gözetilerek böyle bir düzenleme yapılmıştır. 

Hanımefendiler, beyefendiler; bilişim konularını; bilişim suçları, adli bilişim ve bilgisayar 
güvenliği olarak üç ana başlıkta toparlayabiliriz. “Bilişim suçları”nda sistemin suçtaki 
etkinliği, suçun hedefi veya suçun işlenmesinde kullanılan bir araç olup olmadığı gözetilerek 
düzenlemeler yapılmaktadır. Doğrudan bilişim suçunda hedef, bilişim sistemindeki veridir. 
Sisteme girilmekte, veri incelenmekte, nakledilmekte veya bozulmaktadır. Dolayısıyla bilişim 
suçundaysa, bilişim bir suçun işlenmesinde kullanılmaktadır. Hırsızlık, dolandırıcılık, sövme, 
müstehcenlik, tehdit gibi klasik suç tipleri, bilişim sistemi kullanılarak işlenmektedir. 

Sınırsız bilgiye ulaşmanın yolu olan, sürekli büyüyen bir iletişim ağı, yeni bir sektör olan 
Internet aracılığıyla işlenen suçlarda, suçun tespitinin yanında, hangi ülkede işlendiği ve hangi 
ülke yasasının uygulanacağının belirlenmesi de her zaman kolay olmamaktadır. Siber terörizm 
ve siber sabotajlarında önlenmesi için, yasal önlemlerin alınması zorunludur. 

Bilişim konularından ikincisi olan, “adli bilişim” ise bu suçlarda kanıtlara ulaşılması, 
toplanması, el konulması, yedekleme yapılması, saklanmasıyla ilgili kuralları düzenlemektedir. 

“Güvenlik” ise, bilişim suçlarının işlenmesini önlemek, sistemi daha güvenli hale getirmek 
için alınması gereken önlemleri tespit eden ve uygulayan bilim dalıdır. 
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Bu konularda mevcut yasal düzenlemelerle, yapılması gereken çalışmalar konusunda Avukat 
Sayın Sevim tebliğlerini sunacaklar. Hazırlanan programa göre, iki konuşmacı arkadaşımız 
gözükmektedir, bir arkadaşımızın daha eklenmesi nedeniyle üç konuşmacımız var. Bu nedenle 
öncelikle ilk konuşmayı misafirimize vermek istiyorum. 

Mesafe olarak uzak olmasına rağmen, gönüllerin yakın olduğu, felsefesinden, özdeyişlerinden 
her zaman yararlandığımız, çalışkanlıklarıyla dünyaya örnek olan bir ülke Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden gelen konuğumuz Sayın Profesör Gao, bize kendi ülkesindeki mevzuatından 
söz edecektir. Konuğumuz, Doğu Çin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sivil Hukuk Araştırma 
Merkezinde görevli, e-ticaret Hukuk Enstitüsünde de görev yapmaktadır. Süresi 20 dakika, ilk 
sözü sayın konuğumuza veriyorum, buyursunlar. 

Prof.Dr. GAO FUPING (Çin Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Çin)- Sayın Başkan, sayın 
konuşmacılar ve değerli katılımcılar; bu konferansa katılmak ve bu zor konuda, bilgi güvenliği 
konusunda sizlere hitap etmek benim için büyük bir şereftir. Ben bir ceza hukuku değil, özel 
hukuk profesörü olduğum için, benim konuşmam da özel hukuka odaklanacaktır. Yani, bilgi 
çalınabilir mi? Kendimize ait bilgiler konusunda hangi haklara sahibiz? Konuşmama başlamadan 
önce Ankara Barosu’na, beni bu büyük konferansa davet ettikleri için teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum.  Bu yolculuk sayesinde sadece Türk hukukunu tanımış olmadım, aynı zamanda 
ülkenizi ve insanlarınızı da tanıma imkanı buldum. Bildiğiniz gibi, İnternet kullanımı sayesinde 
dünya gittikçe küreselleşiyor. Çin ve Türkiye aynı kıtada yer alıyor, bizler (biraz uzak olsak 
da) komşu iki ülkeyiz. Aramızdaki anlayış ve eylemi, özellikle hukuk konusunda, artırmalıyız. 
Bu benim buraya ilk ziyaretim, umarım gelecekte, ülkelerimiz arasındaki hukuk eylemlerini 
geliştirmek için bir şeyler yapabilirim. Bugünkü konum üç kısma ayrılıyor: İlk olarak, bilgi 
güvenliğinin neden zor bir konu olduğuna dair bir giriş yapmak istiyorum. İkinci olarak, kendi 
bilgimizi çalınmaktan korumak için hangi haklara sahip olduğumuzu açıklamak istiyorum. Son 
olarak da, sonuç bölümüm var.

Öncelikle, bizler dijital bir çağdayız, dijital bir dönemde. Bu, bir bilgi toplumunda olduğumuz 
anlamına geliyor. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru çok büyük bir kültürel devrim 
yaşıyoruz. Bu, yeni bir var oluş ve gelişme modelinin söz konusu olduğu anlamına geliyor. Bir 
sosyalist olan Manuel Castells bu modele, ‘gelişimin bilgisel modeli’ adını veriyor. Bu, bu yeni 
toplumun merkezinin; bilgiye yol gösterme, bilgiyi kesinleştirme ve yorumlama sanayisi olduğu 
anlamına geliyor. Çin’de, bilgi toplumunun oluşturulmasını tanımlamak için ‘bilgileştirme’ 
kelimesini kullanıyoruz. Böylece bilgi, önemli bir sosyal kaynak halini alıyor. Bu durumu 
(bu değişimi), açıklayan birçok değerli akademisyen ya da yorumcu mevcut. ‘Being Digital’ 
[Dijital Olma] adlı kitabında Nicholas Negroponte, bilgi çağından, bilgi sonrası çağa geçmekte 
olduğumuzu ifade ediyor. Amerika’dan bir başka akademisyen Jacqueline Lipton, ‘ürün bazlı 
ekonomiden, bilgi ve hizmet bazlı ekonomiye geçiyoruz’ diyor. Tüm bu açıklamalar, toplumun 
görüşlerini belirleyen değerlerin elle tutulur pazarlardan, siber uzay ve/veya dijital sistemin elle 
tutulmaz krallığına doğru kaydığını gösteriyor. Elle tutulur atoma odaklanmış olan toplumdan, 
elle tutulamaz bilgiye odaklanmış olan topluma doğru kaydık ve kaymaya da devam ediyoruz. 
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Diğer bir deyişle, bilgi ve hizmet artık iş dünyasında merkezi bir rol oynuyor. Sonuçta, bilgi 
değerli bir kaynak; ancak bazen bilgi kırılgan olabiliyor. Bu durum, emniyet altına alınan 
bilginin, toplumumuzun dümeninde olduğu anlamına geliyor. 

Bu konuyu biraz açalım. Burada, bilgi konusunda bir araştırma var. Bu, geçen yılın 10. Yıllık 
Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması. Bu raporda, bu araştırmaya göre güvenlik sorunlarımızın en 
önemlileri, tehditler olsa da; veri güvenliğinin aslen yüzeyin altıyla ilgilendiği belirtiliyor. Çin’de 
yapılan araştırmalardan biriyse, ‘Cihu Darkham’ adını taşıyor ve bu araştırmada, toplumumuzda 
sunucuları değiştirmenin en yeni ve en son güvenlik tehlikesi olduğu, zira bu yolla kullanıcı 
kimliğimizi çalarak paramız ve/veya değerli verilerimizi çalabilecekleri belirtiliyor. Bu rapora 
göre, Cihu tarafından bloke edilen yazılımların yüzde 80’ini güvenlik yazılımları oluşturuyor. 
Dolayısıyla bu çağda veri güvenliği en önemli güvenlik konusunu oluşturuyor. Şimdi biraz 
geriye gidiyorum. Evet, bu bilgi güvenliği zor bir konudur. Peki, bilgi güvenliği nedir? Tek bir 
cümle söyleyeceğim: Bilgi güvenliğimizdeki veriler gizli ve ayrıca bütüncüldür. Bütünleştirici 
ne demektir? Bütünleştirici, tüm bilginin doğrulanmış kanıtlarla yönetilmesi demektir. 
İngiltere’den akademisyen Mason’un ifade ettiği gibi bütüncül olmak demek, elektronik kanıtın 
hâkim olduğu yazılım demektir. Diğer öğe olan ‘gizlilik’ ise bildiğiniz gibi, tüm bilginin sadece 
size saklı olabilmesidir. Bu, bilginizin kötüye kullanılmasını ya da çalınmasını önleyecek bir 
denetimdir. Bu anlamıyla güvenlik, toplumumuzun dümenindedir. Bu bağlamda, siyasi ya da 
hukuki sorunlar çıkabilir. Çin’de yaşanan siyasi sorunlara bir örnek vermek istiyorum. Çin’in, 
Başbakan Angela Merkel’in bilgisayarlarını hacklediği bildirilmişti. Tam o dönemde, Başbakan 
Merkel Çin’i ziyaret etti. Dolayısıyla bu haberler de, siyasi tartışmalara yol açtı.

Hukuk bağlamında bence bu bir sivil özgürlük değildir. Bilgi hırsızlığı belli bir sorumluluk 
doğurmalıdır ya da bu duruma bir suç (siber suç) olarak yaklaşılmalıdır. Bu toplantının görüşü 
de budur. Dolayısıyla şimdi ‘Bu bir bilgi hırsızlığı mıdır, yoksa bilgi kopyalama bir güvenlik 
konusu mudur?’ sorusuna gelmek istiyorum. Kopyalama, ihlal ya da zarara karşı sorumluluk 
gerektirir. Bu soruya bir cevap vermek istiyorsak, bence öncelikle bilginin, çalınabilecek bir şey 
olup olmadığına açıklık getirmeliyiz. Birçok kişinin de belirttiği üzere bilgi, doğası itibariyle, 
kamusaldır. Bu bilginin iki önemli niteliği olduğu anlamına gelir: kişiye münhasır tutulamaz 
ve rekabetçi olamaz. Biri bilgiyi alabilir ama bilginin aslı kaybolmaz. Dolayısıyla kimileri 
bilginin çalınamayacağını söyler. Ancak benim bu soruya vereceğim kısacık cevap olumludur; 
yani, ‘Evet, bilgi çalınabilir.’ Ancak bilginin çalınabileceğini kabul ettiğimizde karşımıza çıkan 
ikinci soru sanırım şudur: ‘Neden bilginin çalınabileceğini söylüyorsunuz?’, ‘Bilginin mülkiyet 
hakkına sahip miyiz?’ ya da ‘Kendimize ait bilgiyi koruma hakkına sahip miyiz?’; yani, ‘Bilgi 
konusunda hangi haklara sahibiz?’ Benim konumun odak noktası burası. Bu yüzden ben, bilgi 
konusunda hangi haklara sahip olduğumuzdan bahsetmek istiyorum. 

Konuya öncelikle fikri mülkiyet açısından yaklaşmak istiyorum. Bilgi, geleneksel fikri 
mülkiyet hukuku ile korunuyor mu? Tek tek açıklayalım. Öncelikle bu bir patent. Bildiğim 
kadarıyla patent, bilginin oluşturulmasında bir mülkiyet hakkı değil. Patent, bir buluşun 
kullanılması için özel bir hak, bilginin denetlenmesi için değil. Patent hukukunda bilgi, patentin 
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çıkışını takiben kamusal alana geçiyor. Dolayısıyla söz konusu olan tek kısıtlama, yetkili kişinin 
belirli bir süre boyunca buluşu uygulama/kullanma hakkına sahip olmasıdır. Ayrıca bu bir 
ticari markadır. Ticari marka, mal ya da hizmetin kaynağının bir sembolüdür; ama aslında bu, 
bir iyi niyet sembolüdür. Mal, bilgi ya da hizmetin kaynağını belirleyerek marka, sizin adınıza 
tüketiciye değerli bir bilgi sunar. Ancak marka, bilgiyi doğrudan korumaz; onun yerine onun 
bilgiyle olan bağını korur, bilginin kendisini değil. Diğer bir hak telif hakkıdır. Herkes bilir ki 
telif hakkı sadece bazı fikirlerin ifade edilmesini korur; fikrin kendisini, içeriğini ya da soyut 
fikirleri değil. İfade söz konusu olduğunda bence tüm kelimeler birdir. İfade, hâlihazırda bilinir, 
elle tutulabilir bir araca bağlı olmalı ve ayrıca işlevsel olmamalıdır. Bu alanda bilgi, telif hakkına 
konu olamaz. 

İkinci sırada ticari sır konusu yer alıyor. Buradaki herkesin ticari sırrın gizli bir bilgi olduğu 
konusunda hemfikir olacağını sanıyorum. Ancak bilginin koruyucusu olarak ticari sırrın 
bir önkoşulu vardır. Bilgi sahibi, bilgiyi gizli ya da sır olarak tutabilmek için makul önlemler 
almalıdır. Dolayısıyla bu, tüm gizli bilgilerin ticari sır olarak nitelendirilemeyeceği anlamına 
gelmektedir. Fikri mülkiyet hakları konusunda birtakım veritabanı haklarından bahsetmek 
istiyorum. Burada, Avrupa’dan bazı yasaların açıklaması yer alıyor. ‘Veritabanlarının Yasal 
Olarak Korunması hakkında 96/9/AET No.lu Yönerge’ adlı bir yönerge var. Bu yönerge ile 
veritabanlarının korunması için ikili bir sistem kuruluyor. Bunlardan biri telif hakkı, diğeri ise 
nevi şahsına münhasır olma hakkıdır. Telif hakkı, veritabanının yapısını koruyor. Nevi şahsına 
münhasır olma hakkı ise, orijinal olmayan veritabanlarındaki önemli yatırımları koruyor. Ancak 
bu yönerge ile tüm veritabanları nevi şahsına münhasır olma hakkı ile korunmuyor. Avrupa 
Adalet Divanı’nın Eylül 2004 tarihli bir kararı var. Bu karara göre, önemli yatırımlar, verinin 
nasıl oluşturulduğunun değil, veritabanının içeriğinin onaylanması ya da sunulmasının elde 
edilmesiyle ilgili olmalıdır. Bu, yapacağınız işin veritabanları hazırlanırken oluşan veritabanının 
nevi şahsına münhasır olma hakkı ile korunamayacağı anlamına gelmektedir. Yönerge bu 
veritabanını kapsamamaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki tartışmanın sonucu olarak, ticari sır ya 
da birtakım veritabanlarının dışında kalan bilgi, fikri mülkiyet hakkı ile korunmuyor. Bilgimizi 
korumak için çok fazla hukuki hakka sahip değilmişiz gibi duruyor. Hukuk sistemimizi, günlük 
işlerimizde ya da günlük hayatımızda kullandığımız değerli bilgiye hukuken nasıl yaklaştığımızı 
tekrar gözden geçirmeliyiz. Burada daha geniş bir kavram geliştirmek istiyorum: Şahsi bilgi. 
Ben bu kavram ile yasalar aracılığıyla korunması gereken tüm bilgileri kapsamak istiyorum. 
Kısaca tanımlamak gerekirse şahsi bilgi, herhangi bir kişi ya da kuruluşun hukuken bir çıkarının 
bulunduğu herhangi bir veri olabilir. Bu, benim kısa tanımım. Sanırım, şahsi bilgi konusunda 
birtakım kategoriler belirleyebilirim. Bunlardan birincisi dijital veridir. İkincisi gizli iş bilgisidir 
ve sonuncusu da devlet güvenliğidir. Devlet güvenliğinden bahsetmeyi unuttum çünkü bu 
siyasi bir konu, özel bir konu değil. Özel dijital veri nedir? Bence dijital veri dört kategoriyi 
(dört bilgi türünü) içerebilir. Bunlardan biri kişisel bilgi ya da kişisel veri anlamına gelen kişisel 
kimlik bilgisidir. Bu sabah, bu toplantıda bu konu hakkında konuştuk. Özel dijital verinin 
ikinci türü, mali varlıklardır. Herkesin bir kredi kartı ya da banka kartı vardır. Paramız dijital bir 
biçime sahip; paramız yok, sadece bankamızda dijital sayılar var. Veritabanında kayıtlı güvenlik 
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işlemleri var. Bu dijital bir varlık, kâğıda yazılı güvenlik ortamı değil. Günümüzde dijital biçime 
sahip para miktarı hayli fazla. Bunlar mali varlıklar. Bir diğeri sunucu bilgisi. Sanırım sunucu 
bilgisi kişisel kimliklerle (kişisel verilerle) örtüşebilir. Sonuncusu Second Life [İkinci Hayat] 
çevrimiçi oyunlardır. Bu, sanal bir mülktür. Sanırım daha bu sabah Sylvia, sohbet odaları ve 
kişilerin sahip oldukları sanal mülk niteliğindeki bilgi hakkında konuşmuştu. Tüm bu koruma 
konusu bağlamında dört tür kişisel bilgi söz konusudur. Bence, bu ilk kategoriyi kapsaması için 
şahsi bilgi kavramını kullanmak durumundayız.  

İkinci kategori, gizli iş bilgisidir. Gizli iş bilgisi bağlamında iki tür olduğunu ifade etmiştim. 
Bunlardan biri, gizli bilgidir. Ticari sırrın bir bilgi olduğundan bahsetmiştim. Ancak ticari sır, 
tüm gizli bilgileri kapsamaz. Gizli bilgi kavramı ile ben, ticari sır ile hiçbir şekilde korunmayan 
bilginin arasında kalan bilgiyi ayrı bir sınıf olarak ele almak istiyorum. Ticari sır olarak 
korunmayan birtakım gizli bilgileri ele almakta bu kavrama ihtiyaç duyabiliriz. İkincisi, şahsi 
veritabanıdır. Biraz önce, tüm veritabanlarını kapsamayan, sadece nevi şahsına münhasır olma 
hakkı anlamına gelen bu veritabanından bahsettim. Bence bir veritabanı, özellikle bir işin yan 
ürünü olarak ortaya çıkan bir veritabanı, şahsi veritabanı olarak tanımlanabilir. Yönerge ya da 
sizin ulusal hukukunuz bunu korumuyor olabilir ama bunu kapsayacak bir şahsi veritabanı 
oluşturmamız gerekiyor. Belki bu tarz bir veritabanı, güvenlik ticaret kaydı için bir örnek 
teşkil edebilir. Bir depodaki stok değişim bilgisini düşünelim. Bu bilgiye bir şahsi veritabanı 
gibi yaklaşılabilir. Örneğin, PHP’nin sabitlenmesi konusunda sunucu veritabanı, Yönerge’nin 
veritabanı hakkı ile korunmaz; ancak şahsi veritabanı olarak yeni bir fikir (yeni bir kavram) 
geliştirebiliriz. Bu veritabanını, bu benim ‘gizli iş bilgisi’ olarak ifade ettiğim nişanı, korumamız 
gerekiyor. Bu iki tür şahsi bilgiyi kapsayacak bir kavram geliştirmek istiyorum. Ancak biz 
bunları yasalarda bütünüyle tanımlıyoruz. Yasalar bağlamında, şahsi bilginin durumu nedir? 
Öncelikle bana göre, eğer bizim şahsi bilgimiz varsa birtakım insanlara bunu kullanmaları için 
yetki verebiliriz, diğerlerine ise vermeyebiliriz. Dolayısıyla bence şahsi bilgi konusunda bilginin 
sahibi, bu bilgi için yetki verme hakkına sahiptir. Bu sahte mülkiyet haklarının ortaya çıkmasına 
sebep olur. Bir hak, mülkiyet hakkı olmayabilir ama bir mülkiyet hakkına benzer olabilir. 
İnsanlara onu kullanması için yetki verebilirsiniz ya da buna müsaade etmeyebilirsiniz. Eğer 
bu hakka sahipsek, ihlalcilerin karşısında durma hakkına da sahibiz demektir. Yani mülkümüze 
izinsiz girilmeyeceği konusunda rahatız. Bence bilginin açılması, bir suçun olmadığı anlamına 
gelmez. Eğer yasadışı yollardan erişim söz konusuysa, bu bir izinsiz giriştir. Bu ihlalcilere 
karşı ciddi davalar açabiliriz. Dolayısıyla verinin anlaşma ya da izin olmadan alınması kötüye 
kullanma demektir. Eylemi gerçekleştiren, zararın sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu bir medeni 
yasadır. Son olarak, bilgi güvenliği için yeni bir suç tanımı oluşturmamız gerekmektedir. Veri 
güvenliği, ceza yasası tarafından tanımlanmalıdır. Eğer bu suç tanımını oluşturabilirsek, bilgi 
güvenliği hakkında cezai dava açabiliriz.

Değerli bilginin korunması konusunu hızlıca sonuçlandıralım. Öncelikle bence, değerli 
bilgiye sahip olan kişinin/kuruluşun yasadışı erişim, hırsızlık ya da kötüye kullanmaya karşı 
korunması ve veri güvenliğinden kaynaklanan zararlar konusunda ciddi bir sorumluluğun 
oluşturulması için şahsi bilginin mevzuatımızda tanınmasına ihtiyacımız var. Dijital alanda 



358

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

veritabanı haklarımızı tekrar gözden geçirmeye; dijital hakları, yan ürün veritabanlarını da 
içerecek şekilde genişlemeye ihtiyacımız var. Sanırım bu zor bir iş, ama bunu yapmalıyız. Bir 
diğeri, az önce bahsettiğim gibi, veri güvenliğinin ceza hukukunca tanınması gerekliliğidir. 
Burada Çin yasalarına değineceğim. Çin’de birçok siber ve sanal mülkiyet güvenliği davası 
vardır. Biz bu sorunla nasıl başa çıkıyoruz? Biz bu durumu, Çin Ceza Kanunu’nun 286. Maddesi 
uyarınca değerlendiriyoruz. Buna ‘bilgisayar sisteminde ihlal’ deniyor. Bu doğru bir isim değil, 
ayrıca verilen ceza da yeterli değil. Bu yüzden bu güvenliğin, yeni bir suç türü olarak tanınması 
gerekiyor. Veri güvenliği, mülkiyet güvenliği olabilir. Veri sahiplerinin ekonomik bir çıkarları 
olduğunda bu, ihlalci ya da korsana ya da suç işleyen ihlalcinin kişiliğine karşı olabilir. Bu 
yüzden, veri hırsızlığına karşı ulusal ya da uluslararası önlemler yoluyla harekete geçmeliyiz. 

Teşekkür ederim, konuşmam bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.  (Alkışlar)   

Prof. Dr. GAO FUPING (East-Çin Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Çin)- Dear Chairman, 
dear panelists, dear distinguished participants, this is great honor for me to attend this conference 
and to address you on this hard topic: information safety. As I am a professor in private law, not 
criminal law, my speech will focus on the private law, namely; is information stolen? What right 
do we have to our information? Before I start my speech, I would like to say thanks to Ankara 
Bar Association, thanks for inviting me to attend this great conference. By this trip, I learn not 
only Turkish law, but your country and the people. As you know, with the Internet use, the 
world gets globalized more and more. China and Turkey are in the same continent, we are 
neighbors, although a little far. We should increase our understanding and action, especially 
in law. This trip is my first trip; I hope I can do something in the future to promote law actions 
between our two countries. My topic will be divided into three parts. First, I want to give an 
introduction as to why information safety is a hard issue. Secondly, I want to explain what right 
we have to protect our information against stealing. Lastly, my conclusion. 

Firstly, we are in a digital age, a digital era. That means that we are in an information society. 
We are undergoing a major cultural revolution from the primarily industrial society towards 
the information society. That means, there is a new model of existence, of development. This 
model, called by Manuel Castells, he is a socialist. He called this model as ‘informational 
model of development’. That means that the center of the new society is industry of guiding, 
précising and interpreting the information. In China, we used the word ‘informatization’ to 
describe the construction of the information society. With this, then, the information becomes 
important as a social resource. There are a lot of distinguished professors or commentators who 
describe this transaction, this change. Nicholas Negroponte, in his book ‘Being Digital’, he said 
that we are passing into a post-information age from the information age. Another professor, 
Jacqueline Lipton from America, said ‘we are moving from the product-based economy to the 
information- and service-based economy’. All these explanations means that the values that 
defines the views of the society are shifting from the tangible marketplace to intangible realm of 
the cyberspace or/and the digital system. We have moved and are continuing to move from the 
society dominated by the focus on the atom, which means intangible, to one that focuses on bits 
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of information, which is intangible. In other words, information and service take on a central 
role in the business. All in all, information is valuable source; but sometimes, information is 
vulnerable. That means that the information secured is steering our society. 

Let’s give some explanation. Here is some survey. It is from the information. This is the 10th 
Annual Global Information Security Survey of last year. According to this report, the survey, 
whereas the threats must remain at the most peak of our security problems, that data safety 
concerns sources beneath the surface. Another informs about the surveys from China, one 
which is called ‘Cihu Darkham’. In this report, it is said that changing hosts is the latest and 
newest security dangers in our society element, because it is targeted to steal money, our 
valuable data by stealing the user’s identity. According to this report, 80 percent of the various 
software blocked by the Cihu is security software. So, data safety is the largest security issue 
in this age. I will just go back. So, information security is a hard issue. What is information 
security? I will just give one sentence; data in our information security is confidential and, 
plus, integrated. What does integrator mean? Integrator means that whole information is […] 
and managed as verified evidence. The integration is software where evidence rules, electronic 
evidence, as told by Professor Mason from England. Another meaning is ‘confidential’; as you 
know, confidential is that whole information can be kept to yourself. This is a whole control 
over your information against misappropriation or against stealing. So, security in this meaning 
is steering our society. It might raise a political issue or a legal issue. I want to explain some of 
the political issues of China. It is reported that China has hacked Angela Merkel’s computers, 
the chancellor of the ministry. During this time, Chancellor Merkel visited China. So, this news 
raised political debates, political issues. 

For the legal issues, I think, it is not a civil liberty. Stealing information is to be liable to some 
liability or to be treated as a crime, a cyber crime. That is this panel’s thought. So, the question, I 
think, is ‘Is it information stealing or can copying of information be a safety?’. Copying is liable 
for the infringement or damage. If we answer this question, I think we must clarify whether 
information can be a subject matter of stealing. As a lot of people said, information is, in nature, 
a public good. That means that information has two important characteristics. One is that it is 
nonexcludible and the other is that it is nonrivalrous. One can take it; but the original cannot be 
lost. So, information, some people say, cannot be stolen. But, my shorter answer to this question 
is affirmative. That means, ‘Yes, information can be stolen’. But, if we say that information can be 
stolen, the next question, I think, we must answer is ‘Why do you say that information can be 
stolen?’, ‘Do we have the property right to information?’ or ‘Do we have the right to protect our 
information’; that means, ‘What right do we have to the information?’ That is my topical focus. 
So, I want to explain what right we have to information. 

Firstly, I want to look at the issue from the IP perspective. Is information protected by the 
traditional intellectual property law? Let’s say one by one. Firstly, it is a patent. I think that the 
patent is not property right in invention information. Patent is the exclusive right to implement 
an invention, not the right to control the information. In patent law, information also is placed 
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in public domain upon the issuance of the patents. So, the only restriction is the ability of 
the authorized person to practice, to use the invention for the period of time. Next, it is the 
trademark. The trademark is the symbol of the source of the goods or service, but it is the 
symbol of the goodwill. By identifying the source of goods or the information or service, the 
trademark confers the valuable information to the consumer at your cost. But the trademark is 
not a direct protector of information, it is the protector of its contact with information, not the 
information itself. The next right is the copyright. Everyone knows that copyright protects only 
the expression of some idea, not the idea itself, not the content, not the abstract ideas. For the 
expression, I think all words are the same. The expression must be already known, fixed on any 
tangible medium, plus the nonfunctional. With this territory, the information is not the subject 
matter of the copyright. 

The next is the trade secret. Everyone here, I think, will agree with me; the trade secret is 
information, confidential information. But, trade secret as the protector of information has a 
precondition. The information-owner must take reasonable measures to keep your information 
in confidentiality or in secrecy. That means that not all confidential information is qualified as 
trade secrets. For the IP, I want to explain some database rights. Here are some explanations 
of the law from the European. There is a Directive No.96/9/EEC on the Legal Protection 
of Databases. This Directive establishes a dual system for the protection of databases. One 
is copyright and the other is sui generis right. For copyright protection is the structure of the 
database. The sui generis right is to protect the substantial investment in non-original databases. 
But, not all databases are protected by sui generis rights under the Directive. European Court 
of Justice has a judgment in September 2004. According to this judgment, the substantial 
investment must be the obtaining verification or presentation of the content of database, not the 
creation of the data. That means, if you have to do the business, you create the database during 
your business databases, this database cannot be protected by sui generis right. The Directive 
does not cover this database. So, from the above discussion, the conclusion is that except the 
trade secret or some databases, information is not protected by IP. It seems that we do not have 
so much legal right to protect our information. So, we need to reconsider our legal system, 
how we treat in law the valuable information we have daily in our dealings with business and 
our daily life. Here, I want to develop a broader conception, namely proprietary information. 
I want, with this conception, to cover all the information needed to be protected by law. With 
the short definition, proprietary information might be any data that an individual or an entity 
has legal interest in. That is my short definition. I think that I can outline a series of categories of 
the proprietary information. First is the private digital data. Second is the confidential business 
information and the last one is state security. I forgot state security because it is political and 
not private. What is private digital data? I think, private digital data can cover four categories, 
four kinds of information. One is personal identity information, which is personal information 
or personal data. This morning, we have talked about the topic in the panel that deals with this 
information. The second kind of private digital data is financial assets. Everyone uses a credit 
card or a debit card. Our money is in digital form, we have no money; we just have digital 
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numbers in our bank. There are security transactions that are recorded in the database. It is a 
digital existence, not paper’s security environment. There is a lot of the money now existing in 
digital form. They are financial assets. Another is host information. Host information, I think, 
can overlap with personal identities, personal data. The last one involves the Second Life online 
games. This is virtual property. I think, just in the morning, Sylvia talked about chat rooms and 
information bearing the characteristic of virtual property that people have. With this whole 
protection, there are four kinds of personal information. I think, we need to use the proprietary 
information to cover this first category.

Second category is confidential business information. With confidential business information, 
I have just explained two kinds. One is confidential information. I mentioned that a trade 
secret is information. But, trade secret does not cover all of the confidential information. With 
confidential information, I want to cover the separate class of the knowledge lying between the 
trade secret and entirely unprotected information. Maybe we need this conception to cover 
some confidential information that is not protected by trade secret. Second is proprietary 
database. I have just mentioned that the database right, which means sui generis right, does 
not cover all of the databases. I think that a database, especially database as a byproduct of the 
business can be protected, can be treated as a proprietary database. Maybe it is not protected 
by the Directive, by your national law; but, we need to create a proprietary database to cover 
this. Maybe this kind of database can exemplify the security trading recording. I know the stock 
exchange information at the stock center. This information can be treated as a proprietary 
database. For example, fixture of PHP, the host rights database is not protected by the database 
right of the Directive; but we can create a new idea, a new conception as proprietary database. 
We need to protect this database, this token of which I call as ‘confidential business information’. 
I want to develop the one conception to cover two kinds of this proprietary information. But 
we wholly define it in law. In the statutes of law, what is the position of proprietary information? 
First, I think, if we have the proprietary information, we can license other people to use it or 
don’t license other people to use it. So, I think that the proprietary information owner has right 
to license his information. That creates pseudo property rights. Maybe that is not a property 
right, but it is similar to a property right. You can license other people to use it or you don’t 
allow other people to use it. If we have this right, then we have the right to stand against the 
infringers. That means that we have trespass relief. I think that the opening of the information 
does not mean that there is no offense. If it is illegal access, it is trespass. We can have severe 
litigation against these trespassers. So, taking data without agreement or without permission is 
misappropriation. The actor should be liable for the damage. That is in civil law. Lastly, we need 
to create a new crime for information safety. Data safety should be recognized by criminal law. 
So, if we create this crime, we can have the criminal litigation for information safety. 

So, let us quickly have the conclusion for the protection of valuable information. Firstly, I 
think that we need to have the legislation recognize the proprietary information in law to make 
the valuable information owner protected against illegal access, stealing and misappropriation 
to establish a severe liability for the damages resulting from the data safety. So, we need to 



362

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

reconsider our database rights in digital realm, expand the digital rights to cover the byproduct 
database. I think it is a tough work, but we need to do it. Next one, I think, is, as I have just 
mentioned, that the data safety needs to be recognized by criminal law. Here, I will explain some 
of the Chinese laws. In China, there are a lot of cyber- and virtual-property safety cases. How do 
we deal with this problem? We just treat this safety as a criminal action under the Article 286 
of Chinese Criminal Law. It is named ‘a breach in the computer system’. It is not stealing, it is 
not safety, economic safety in Criminal Law. It is just ‘a breach in the computer system’. It is not 
a correct name and it is not enough punishment. So, this safety should be recognized as a new 
kind of crime. Data safety can be property safety, when data owners have economic interest; it 
might be against an infringer or piracy or it might be against a criminal infringer’s personality. 
So, we need to take action via either national or international measures for data theft. 

Thank you. That is my talk. Thank you for your attention.  

OTURUM BAŞKANI Hâkim SEDAT BAKICI -  Teşekkür ederiz Sayın Gao. Bilginin 
çalınmasının önemi ve sonuçları, bilgiyi çalanlara karşı ne gibi hakların bulunduğu ve bilginin 
çalınmasını önlemek için ne gibi hukuki önlemler alınması gerektiğine ilişkin bilgilerini bizimle 
paylaşan ve Çin’de işlenen suçlardan örnek vererek açıklayan Sayın Profesör Gao’ya teşekkür 
ediyorum. 

İkinci konuşmacı olarak Sayın Nuri Temuz “Bilişim Suçlarında Amerika Birleşik Devletlerindeki 
Mevzuat”tan söz edecekler. Sayın Temuz 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesinden mezunu olup, halen Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli 
bulunmaktadır. 2002 yılında ABD’de Bilgisayar Suçları konusunda master, 2006 yılında ise 
e-devlet konusunda doktora yapmıştır. Süreniz 20 dakika, buyurun Sayın Temuz. 

Dr. NURİ TEMUZ (Emniyet Genel Müdürlüğü)- Sayın katılımcılar, konuşmama 
Düzenleme Komitesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Oturum Başkanımızın belirttiği 
gibi konuşmam “Bilişim Mevzuat Suçlarına Amerika Nasıl Yaklaşıyor?” o taraftan, Amerikan 
tarafından bakış yapacağım. 

Sunumumda neden öncelikle Amerika’yı seçtim, neden oradan bahsediyorum, daha sonra 
Amerika’daki bilişim suçları mevzuatına, felsefesi dahil bir genel bakış yapacağım. Takiben, 
bilgisayar suçları üzerine yazılmış en eski, en kapsamlı kanun diye değerlendirebileceğimiz 
1030 numaralı Kanun üzerinde duracağım ve son olarak da sunumumdan birkaç sonuç ve 
öneri arz edeceğim. 

Neden ABD’yi seçtim, neden oradan konuşuyorum? Katıldığınız oturumlarda dinlemişsinizdir, 
genelde sonuçlarda hep uluslararası işbirliği gerekliliğinden bahsedilir, olması gerekir. Doğru, 
ben de hemfikirim, fakat bunun altını biraz kanaatimce doldurmak lazım. Uluslararası işbirliği 
nasıl olur, özellikle bilişim suçlarıyla mücadelede nasıl bir işbirliği olabilir, bunun örnekleri var 
mıdır? Bunun bir örneğini sizlere arz edip, akabinde konuşmama devam edeceğim. Amerika’yı 
seçmemin diğer bir sebebi de, bilişim suçlarının doğasından dolayı biliyorsunuz fiziki sınır 
tanımıyor ve bilişim suçlarının iyi olmayan yönlerinden bir tarafı da, daha çok fiziki sınırları 
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fazla olan ülkeleri tehdit ediyor. ABD takdirinizdir en fazla fiziksel sınırı olan bir ülke olarak 
tabir edebiliriz, 50 tane eyaleti var, bunların her birinin sınırları var. Dolayısıyla bir eyaletten, bir 
eyalete geçen suçlu ya da bilişim suçuyla -buna, soruşturmacılar, araştırmacılar, herkes dahil- bu 
sınırlarla ayrı ayrı ilgilenmek zorundalar. Böyle bir ülkede bilişim suçlarına nasıl bir yaklaşım 
sergilenmiş ve sonuçta nerelere gelinmiş; bunu görmek zannediyorum bizim açımızdan iyi bir 
referans noktası olur. 

Vereceğim örneği zaten yansıda da görüyorsunuz, belki bunu daha önce görmüş olabilirsiniz. 
Ben direkt FBI’ın web sitesinden resim çektim. Dün akşam çektim bu resmi, yalnız bu resmin 
ben birkaç aydır farkındayım. 2006’dan beri bu resim aynen bu şekilde duruyor. Üç resim var 
aşağıda, sol alt köşedeki resim görünebiliyor mu? Burada Türkiye’yle ilgili yaşanmış bir olay var, 
FBI bunu listesine koymuş, 2006’nın üçüncü ayından beri sitesinde duruyor. Akşam evinizde 
siteye bakarsanız göreceksiniz. “Siber Action Tİmes” yazıyor. Onun üzerine tıkladığınız zaman 
gelecek sayfada bu olayın detayları var. FBI’ın yaşamış olduğu bir olay, bir şikâyet üzerine bir 
olaya bakıyor 2006 yılında. Sunumda da gördüğünüz gibi Türkiye’yi ilgilendiren bir olay. FBI’ın 
anlattığı kadarıyla suçlular, bir “warm”u İnternet’e gönderiyorlar ve bekledikleri kredi kartı 
numaralarını çalıp, onun akabinde suç işlemek. Ülkede takip ettiklerinde görüyorlar ki, bunun 
bir ucu Türkiye’de, dolayısıyla Türkiye’yle bir şekilde görüşüp, işbirliği yapmak zorundalar. 
Türkiye’yle irtibata geçtiklerinde, “72 saat içerisinde Türkiye’ye gelip bu konuda araştırma-
soruşturma yapabilmek için izin istiyorlar” ve 72 saat içerisinde bu izni alıyorlar. Dolayısıyla 
ekip Amerika’dan Türkiye’ye geliyor, yanlarında kullanacakları çeşitli ekipmanları getiriyorlar. 
IP adresleri, e-mail adresleri, olayla ilgili isimler, adresleri inceleme yetkisi veriliyor. Olayın 
FBI’ya intikalinden sonra 8 gün içerisinde olayı çözüyorlar. Sitedeki diğer ek bir bilgide de, 
soruşturmanın devam ettiği, bununla ilgili olarak Türk yetkililerin başka davalara da baktığı ve 
suçluları diğer davalarla da ilişkilendirdikleri konusunda bir yorum var. 

Bu olaya baktığınızda dikkatinizi çekmiş olması lazım; uluslararası bir olayda 72 saat 
içerisinde yetkinin istenmesi ve verilmesi çok kısa bir süre. Bunun gerçekleşmesi nasıl olmuştur, 
nasıl bir prosedür takip edilmiştir, ülkemizde işler bu kadar hızlı yürümekte midir? Mantık onu 
gösteriyor ki, uluslararası bu kadar hızlı yürütebiliyorsak, Türkiye’de çok daha hızlı yürümesi 
lazım aslında. Bu öyle mi, değil mi? Eğer böyleyse, bunu böyle yapan uluslararası işbirliği 
anlaşmaları mı, yoksa ABD’nin mevcut kanunları mı, yoksa Türkiye’nin mevcut kanunları mı; 
onlar üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. 

Örnekten bahsettikten sonra ABD tarafına bakarsak; öncelikle şunu söylemek gerekiyor: 
Bilişim teknolojileri bir yenilik, her yenilikte olduğu gibi işlenen suçlar üzerine mevzuat gelişti. 
Örnek olarak arabayı düşünürseniz, araba ilk icat edildiğinde arabayla ilgili kanunlar, arama 
kanunu, müsadere kanunu, değişik prosedürler çok ciddi tarihçe gelişimi var. Bunun gibi 
bilişimde bir yenilik olduğu için burada da aslında analoji benzer, çok farklı değil. Fakat çok 
farklı olan bir şey var bilişimde; bilişim başlangıçta da söylediğim gibi sınırları aşan bir kavram, 
dolayısıyla diğer yeniliklerden farklı olarak sınırlar ötesi olduğu için herkesi ilgilendiriyor. Kendi 
kanununuz sadece size özgü olamaz, olduğu zaman bazen olayın yüzde 80’nine yakınını, bazen 
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yüzde 90’nını kaybedersiniz. Örneğimizde gördünüz FBI’ın olayı tamamen Türkiye’de çözüldü, 
Amerika’da bu olayı çözmeleri mümkün değildi. Dolayısıyla eğer Amerika sırf kendine yönelik 
kanun yapsaydı, bu olayı çözemeyecek, belki de bakamayacaktı. 

“Bilişim Suçları Mevzuatı”na yaklaşırken nasıl bir felsefe var Amerika’da? Öncelikle ABD’de, 
genelde de dünyadaki araştırmacıları ve uygulamacıları yaklaşıma göre iki gruba ayırmak 
mümkün. Bir grup, “bilişim suçlarının daha önce mevcut olan suçların bilişim imkânları kullanarak 
işlendiğinden” bahsediyor. Diğer grup da “burada yeni suç şekilleri olduğunu” söylüyor. Tabii bu iki 
grubun kendi bakış açılarıyla bilişim mevzuatını takip etmeleri gerektiği yol haritaları ayrı ayır. 
Birinci gruba göre yol haritasında; “mevcut mevzuatın ilgili bölümlerine eklemeler yaparak bilişim 
suçlarıyla mücadele edilebilir”. Fakat ikinci gruba göre de, “bu şekilde mücadele edilemez.” Çünkü 
baktığımızda “daha önce işlenmeyen çok değişik suç tarzları da var, dolayısıyla yeni kanunların 
olması gerektiği” fikri var. ABD’de kabul gören ve şu anda bilişim mevzuatının üzerinde geliştiği 
felsefe ikinci grubun felsefesi, dolayısıyla ikinci metot kullanılıyor bilişim suçları mevzuatı 
geliştirilirken. 

Tarihsel olarak ABD’de nasıl ortaya çıkmış bilişim suçları diye bakarsak; öncelikle 1977 
yılında Senatör Redikof ’un “Federal Bilgisayar Sistemlerini Koruma Kanunu” teklifi var, fakat o 
yıl yasalaşamıyor. İki yıl bunun üzerinde hiçbir çalışma yapılmadan teklif o şekilde kalıyor. 79’da 
tekrar başka bir Senatör -Ferst- tarafından yine benzer bir teklif aynı isimle geliyor, o da maalesef 
yasalaşmıyor. 80’de Prozze Nelson yine benzer bir teklifte bulunuyor, o da yasalaşmıyor, fakat 
bu teklifler yasalaşmazken, bu süreç yaşanırken buradaki çalışmalar eyaletlere bir itici güç ve 
ilham kaynağı oluyor.  Dolayısıyla önce Florida Eyaletinde bilişim suçlarıyla ilgili ilk kanunlar 
çıkmaya başlıyor; her ne kadar federal devlete bu çalışmaların çok bir getirisi olmamışsa da. 
Ama federal devlete de şöyle bir getirisi olmuştur; “farkındalık” oluşturmuştur, farkındalığın 
yanında eyaletlere hem itici güç, hem de ilham kaynağı olmuş. 84’e geldiğimizde, daha önceki 
çalışmaların da katkısıyla “bilgisayar suçları ve istismarı” kanunu çıkarılıyor. Bu kanunla birlikte 
ABD federal devletinin bilişim suçlarıyla mücadele mevzuatı başlamış oluyor. 

Sonraki dönem nasıl olmalı? Bir kanun çıktı, bilişimin diğer yönleri sahteciliğinden diğer 
boyutlarına kadar ne yapılmalı, nasıl yapılmalı, başka kanunlar mı eklenmeli, yoksa çıkarılan 
kanun üzerinde yeni maddeler konularak eklemelerle mi gidilmeli sorusu gündeme geliyor. 
Burada tercih edilen metot yine bütüncül bir yaklaşımla çıkarılan yeni kanun üzerine eklemeler 
yapılarak devam edilmesi kararının alınması. Dolayısıyla bu 1030 Kanununun üzerine 
eklemelerle gidiliyor. 

Neden eklemeler, neden başka kanunlar çıkarılmıyor diye sorarsak, öncelikle veri ve 
sistemlerin mevcudiyetinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması işlevini uluslar ve 
uluslararası düzeyde bir tek kanunla toplamak istiyor kanun koyucular. Aslında diğer ülkelere ve 
uluslararası örgütlere baktığımız zaman bu saydığım bilginin mevcudiyeti, bütünlüğü, gizliliği 
ana temaları OECD’nin de Bilişim Sistemleri Güvenlik Ana Esaslarının temelini, omurgasını 
oluşturuyor. Dolayısıyla aslında iyi bir yerden başlamış durumda kanun, omurga iyi olduğu 
için üzerine istediğiniz kadar giydirme yapabilme şanınız var. 
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ABD’nin buradan başlaması, yani OECD’nin standardı üzerine başlamasının getirileri 
neler olmuş diye bakarsak; ABD kendisini bu şekilde modelleyince diğer ülkelerde benzer bir 
çerçeveyle bilişim suçlarına yaklaşma ihtiyacı görüyor. Dünyaya baktığımızda bilişimle ilgili 
suçlarla mücadelede belirli bir standart yaklaşım, tabii standartların altları farklı olmak kaydıyla, 
en azından ortak bir çerçeve oluşuyor. Çerçeve ortak olmasa, Türkiye’nin kullandığı çerçeveyle 
Amerika’nın kullandığı çerçeve çok farklı olsa işbirliği de çok zor olacak. Dolayısıyla işbirliğini 
kolaylaştıracak şekilde benzer bir çerçeve uluslararası boyutta böylece çıkmış oluyor. 

Kanun koyucu ne düşünmüştür? Tek bir yasada eklemeler yaparak neden böyle gitmiş, 
onların felsefesi nedir diye sorulduğunda: Kanun koyucunun, aynı zamanda da yargının, kolluk 
kuvvetlerinin, yani uygulamacıların davalarda bilişim suçlarıyla ilgili mevzuatta “şu konuda ne 
var veya var mı yok mu ya da bir boşluk var mı yok mu” sorularının yanıtını ihtilafa düşmeden 
çok çabuk bulabileceği, başka yerlerden değişik görüşler istemeden çok rahat bir şekilde 
bulabilmelerine olanak sağlıyor. Başka bir faydası da; yeni teknolojiler geliştikçe tüm yasaların 
yeniden ele alınıp, ilgili eklememelerin yapılması yerine tek bir yasa üzerinde çalışmak işleri 
tabii ki kolaylaştırıyor. Diğer taraftan teknolojinin istismarıyla ilgili daha güvenilir istatistik 
oluşturmaya olanak sağlıyor ve bu şekilde de bilişim suçlarının kapsamını daha iyi görmemizi 
sağlıyor. 

İstatistik ülkemizde maalesef üzerinde çok çalışılmayan bir konu, Amerika örneğine 
gelmişken orada yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum, belki ilginizi çeker. 1999’dan bu 
yana ABD’de standart yapılan bir anket var, alt tarafında görüyorsunuz “bilgisayar suçları ve 
güvenliği anketi”. Şu anda yansıya koyduğum anket 2007 yılında yapılan son çalışma. Bu şekilde 
bilgisayar suçlarının analizini yaparak, uygulayıcılara ve aynı zamanda kanun koyuculara reaktif 
değil proaktif bir yaklaşım sunma imkânı veriyor. 

Bu slayt da ABD’de bilgisayar suçlarından meydana gelen kayıplar ne kadardır yıllara göre. 
99’dan 2007’ye kadar görme şansınız var. Burada neyi görüyoruz biz aslında? Trend nasıldır, 
suçlar nereye gidiyor artıyor mu azalıyor mu ya da suç artsa azalsa bile kayıplar nasıl oluyor? 
Dolayısıyla -örnek veriyorum- kaynaklarımızla nasıl istihdam edeceğiz, kolluk kuvvetleri neye 
daha çok ağırlık verecekler, adliye neye daha çok ağırlık verecek, kanun koyucular proaktif 
kanun yapabilirler mi, kanunları yaparken neleri proaktif olarak kanunlara koymalılar? Mutlaka 
reaktif olmamız gerekmiyor, reaktif olduğumuzda zaten uygulamalara baktığınızda başarı 
şansımız maalesef düşüyor ve bazı konularda da özellikle suç konusunda geride kalıyoruz. 
Yani yaptırımcılar yeteri kadar etkin olamıyorlar, dolayısıyla böyle bir çalışma şart, bütüncül 
bir yaklaşımla bu çalışmayı olanaklı hale getiriyor. Diğer taraftan bilişim suçlarının tek bir 
kanunla devam edilmiş olmasında mevcut zararları çok daha doğru ölçüyorsunuz,  az önceki 
tabloda gördünüz trendleri daha iyi belirliyorsunuz, kanun koyucu mevzuat ihtiyacını kendisi 
ikaz edilmeden, aşağıdan talep gelmeden görebiliyor. Öbür taraftan cezaları daha doğru bir 
şekilde ölçülendirebiliyorsunuz, aynı kanun altında ceza verildiği için benzer suçlara orantılı 
ceza veriliyor mu, verilmiyor mu ya da bir suçun yaptırımı yeteri kadar etkin mi değil mi, onları 
görme şansınız oluyor. Aksi taktirde birbiriyle çok benzer suçlar birisi bir başka bir kanun 
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altında, diğeri başka bir kanun altında yargılandı ve yaptırım uygulandıysa bunun sonuçları 
çok değişik olur ve bunların kıyaslaması da bir anlamda aynı suç olmasına rağmen elma-armut 
kıyaslamasına dönebilir. Dolayısıyla size iyi bir fikir vermez geleceğe yönelik. 

Temel felsefeye baktıktan sonra Amerika’da hangi kanunlar var, onlara kısaca göz atacağım, 
daha sonra 1030 Kanunu üzerinde biraz duracağım. 

1030’u söyledik, onun haricinde dolandırıcılık, sahtecilikle ilgili kanun var. Kimlik çalmak 
ve onun sahteciliğiyle ilgili kanunlar var. Aynı zamanda kablo suçları var. Çocukları ilgilendiren 
kanunlar var. Diğer taraftan Ticaret Kanunu, bu şekilde 2006-2007 yılına kadar çıkmış 
kanunları özetlemiş olduk. Bu kanunların üzerinde çok detaylı durmak istemiyorum. Şu 
şekilde özetleyebiliriz kanunları: Hangi eylem hangi kanunda ele alınmış diye sorarsanız: temel 
olarak erişimin engellenmesi, 1030’un a-bendinde. Web sitesinin değiştirilmesi veya yönünün 
saptırılması, yine 1030’un a-bendinde, 1030’u inceleyeceğimiz için üzerinde durmuyorum. 
Yanıltıcı alan adı kullanma suçları, 22/52’nin b-bendinde işleniyor. Gasp suçları var, karşısında 
hangi kanunlar olduğunu görebilirsiniz. İnternet dolandırıcılığı var, buna açık artırma suçları 
ve fishing suçları giriyor, o da yine 1030’un altında. Kredi kartı suçları, 1030 dahil, burada 
gördüğünüz bir şey var aslında 1030 hemen hemen çoğu yerde var, bazı kanunlar tekrar özelliği 
gösteriyor. Tekrarın inisiyatif kullanma açısından, kolluk güçleri açısından, soruşturmacılar 
açısından avantajı var. Dezavantajları da var onun üzerinde çok durmayacağım. Çocukların 
istismarı kanunu var, müstehcenlik kanunu var. 

Bunlara özetle baktıktan sonra 18USC 1030 kanunda neler var onlara şöyle bir göz atalım. 
Tarihçesini söyledik, 1984 yılında çıkmış bir kanun. Çok güncellemeleri var 86, 88, 89, 2002 
yılları güncellemeleri ve eklemeleri var kanunun. Tanımlar kısmında güncellenen, değiştirilen 
kavramlar var. Temel olarak neden bahsediyor bu kanun derseniz? Federal devletin bilişim 
suçlarıyla mücadelesinden bahsediyor. Nasıl mücadele edeceğinden, suçların tanımından, 
yaptırımlarından bahsediyor. Burada tabii ki federal olduğunu unutmayalım. Koruma altına 
aldığı unsurlar; federal bilgisayarlar, banka bilgisayarları, dış ticaret ve eyaletler arası ticarette 
kullanılan bilgisayarlar. Dış ticaretten kastımız, uluslararası ticaret ve Amerika’nın içindeki 
eyaletler arası ticaretlerle ilgili de kullanılan bilgisayarlar. 

Federal bir yapı olduğu için federalizmin gözetilmesi gerekiyor, o da şunu öngörüyor: 
Eyaletler mümkün olduğu kadar federal devletten bağımsız olması gerekiyor, dolayısıyla 
burada kanunun uygulama alanı, sınırları federal çıkarlarla sınırlandırılmış. Federal çıkarlar, artı 
eyaletler arası sorunlarla sınırlandırılmış. Buraya bu kanunla eyalet bilgisayarları veya onların 
güvenliği dahil değil, her eyaletin kendi yasaları var. 

Kanun içerisinde neler var? Erişimin istismarı, tehdit, hasar, casusluk, suç aleti olarak 
bilgisayarların kullanılması var. 

Kanunun a-bendinde, eylemler tanımlanıyor. B-bendinde tanımlanan eylemlerin suç olduğu. 
C-bendinde de hükümler belirtiliyor. Özel bir bent var, f-bendi burada kanun uygulayıcılar, 
kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirirken bu kanunun hükümlerinden 
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etkilenmiyorlar, bir anlamda koruma getiriyor uygulayıcılara. 

A-bendine baktığımız zaman; ulusalar güvenlik bilgilerinin elde edilmesinde neler anlatılmış 
diye sorarsanız: Birincisi, ”bilinçli olarak yetkisiz veya yetkiyi aşarak bilgisayara erişim”, bu 
ayırımlar çok önemli, üzerinde sayfalarca yorum yapılabilecek kadar farklar var. Erişim yetkili 
olabilir fakat daha sonra eriştikten sonra yetkisini aşabiliyor, onların tanımları detaylı bir 
şekilde yapılmış. “Ulusal güvenlikle ilgili bilgileri almak” deniyor, ulusal güvenlik bilgilerin bir 
altında neleri kast ettiğini sorarsanız, bilginin ABD’ye zarar vereceği veya yabancı ülkelere 
fayda sağlayacağına kanaat getirilirse, bu demek ki ulusal güvenliği ilgilendiriyor, böyle bir 
dili var kanunun. Öbür taraftan erişim isteyerek olmuştur ya da eriştikten sonra başka bir 
yere devir yapılmıştır, iletim yapılmıştır, bunlar var ya da “bilginin bilinçli olarak tutulması”, 
burada görülmesi de dahil, bilgisayar üzerinde bir bilgiye erişip onun sadece görülmesi, illa 
bir kopyasının alınması veya başka bir tarafa yönlendirilmesi gerekmez. “Gizliliğin tehlikeye 
atılması”dan ikinci bendinde bahsediliyor. “Kasıtlı olarak bilgisayara erişim, yetkisiz veya yetkiyi 
aşarak bilgisayara erişim” burada finans kurumları veya müşteri rapor ajanslarının (bunlar 
şirketler ya da kredi büroları), finansal kayıtlarından ya da ABD devletinden veya eyaletler arası 
ya da yabancı iletişim unsuru ihtiva eden korumalı bilgisayarlardan bilgi elde edilmesi, bunlar 
gizliliğin tehlikeye atılması olarak sayılıyor. “Devlete ait bilgisayara girmek”  kasıtlı olarak olursa, 
yetkisiz olursa ve sadece ABD’nin kullanımına ait veya daha önce ABD tarafından veya ABD 
için kullanılmış, bu ayrımlar çok önemli, ihale alan herhangi bir özel şirkette olabilir, eğer devlet 
için kullanıyorsa o bilgisayarı, o da bu kanun kapsamına giriyor. ABD’nin halka açık olmayan 
bilgisayarlara erişimi bu kanun altında düzenlenmiş. ABD’nin bilgisayarı kullanımını etkileyen 
herhangi bir unsur varsa yine bu kanun altına giriyor. 

“Suç işlemek ve kazanç sağlamak erişim” başlığında, yetkisiz veya yetkiyi aşarak gene bilinçli 
olarak girme. Suç amacı olması gerekiyor bu bentte, öbür taraftan; erişim başka suçların 
kastedilen suçun takibine neden olmuşsa, yani erişerek bir suç işledi, ondan sonrada bağlı başka 
suçlar işlediyse. İşlediği suçlar önceki suça bağlı, mesela yetkisiz olarak girdi, A şahsının bilgisini 
aldı ve daha sonra A şahsı üzerinde başka bir suç işledi, bu buraya giriyor. Öbür taraftan bu 
işlediği suçtan kazanç sağlamışsa 4. bende giriyor. 5’te bilgisayara ya da veriye zarar vermek var. 
Burada 1, 2 ayrı yazdım ve 3. Önce sol 1, 2, 3, ondan sonra sağdaki 1, 2, 3 şartların oluşması 
gerekiyor. Bilinçli olarak korumalı bir bilgisayara yetkisiz erişim, bilerek ya da bilmeden zarar 
vermek, akabinde de bir yılda 5 bin dolardan fazla maddi kayba neden olmak, biraz sonra 
maddi unsurlar neleri içeriyor onları da söyleyeceğim. Bir kimsenin tıbbi tedavisini etkilemek 
veya fiziki olarak zarar vermek ona ya da kamu sağlığı veya emniyetini tehdit etmek Devlet 
kurumları için veya devlet kurumları tarafından, adalet, milli savunma veya milli güvenliğin 
idaresi için kullanılan sistemlere zarar vermek. Öbür taraftan da sağdaki ikiliye bakarsanız da, 
kasten korumalı bilgisayara girmek, program, kod, komut veya bilgileri bilinçli olarak transfer 
etmek, başkalarına iletmek ve diğer demin saydığım üçüncü madde. 

Az önceki maddede saydığımız maddi kayıp unsurlarından bahsetmiştik. Neleri içeriyor? 
Buraya kurumun savunma için ayırdığı kaynak, savunma maliyeti dahil, hasar tespiti için 
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kullanılan maliyetler, veri veya programların geri kazanımı için harcanan paralar, bu işler için 
ödenen personel ücretleri, web sitesinden eğer varsa satış yapılıyorsa onun kapanmasından 
kaynaklanan kayıplar ve oradaki aynı zamanda reklam gelirlerinden kaynaklanan kayıplar bu 
5 bin doların içerisinde. Dolayısıyla o 5 bin dolar çok fazla bir rakam olmuyor, bunları alt alta 
sıraladığımızda. Bunlar kesin unsurları, bir de muhtemel unsurları var. Az önce örneğimizi de 
gördük, o örneği de baz alarak biz öyle bir ihtiyaç duyduğumuzda acabayla ABD’yle böyle bir 
işbirliği yapabilecek miyiz, bizim kanunlarımız buna elverişlimi değil mi bunların araştırılması 
gerekiyor. 

Öbür taraftan bundan sonra Türkiye bilişim kanunları çıkarırken faydalarını anlattım az 
önce; bütüncül bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğu görünüyor. Son olarak da söyleyeceğim 
şey; bilişim suçlarında her suçta olduğu gibi caydırıcılık en önemli unsur. Caydırıcılık neden 
oluşuyor? Bir yaptırımın gücü, öbür taraftan çarpı uygulama olasılığı ya da algılama olasılığını 
sıfır yazdığınızda caydırıcılık otomatik olarak sıfıra düşüyor. Dolayısıyla kanun yapıcılar, öbür 
taraftan kanun uygulayıcılar caydırıcılık unsurunu düşünürken muhakkak uygulama olasılığını 
denklemin içine koyması gerekiyor. 

Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Hâkim SEDAT BAKICI - Bilişim suçlarının işlenmeye başlanması 
üzerine alınması gereken önlemlerin ve yasaların ABD’de ortaya çıkışı, mevzuatın gelişimi, tek 
bir yasanın hazırlanıp, teknolojinin gelişimine göre bu yasa üzerinde değişiklik yapılmasının 
faydalarını anlatan ve ABD’deki suç tiplerini açıklayan Sayın Temuz’a teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizdeki mevzuat ve bazı örnek olayları ise Sayın Avukat Tuğrul Sevim anlatacaklar. Sayın 
Sevim, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, halen Bilgi Üniversitesi 
Bilişim ve Hukuk Araştırma Merkezinde Araştırma ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisidir. 
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan Sayın Sevim, süreniz 20 dakika, sizi dinliyoruz. 
Teşekkürler. 

Av. TUĞRUL SEVİM (İstanbul Barosu)- Ben teşekkür ederim. Oldukça hızlı bir şekilde 
sizi fazla yormadan bir sunum yapmaya çalışacağım. Şimdiye kadar yapılan sunumlarda ilk önce 
veri korumasıyla ilgili, veriyle ilgili, verinin değeriyle ilgili, veri hırsızlığının nasıl olabileceğiyle 
ilgili bilgiler verildi. Verinin değerinin ne olduğunu anlatması açısından çok faydalı bir sunumdu. 
Bunların bizim hukukumuzda nasıl korunuyor, hangi maddelerle korunuyor, uygulamada ne 
gibi problemler çıkıyor biraz bunlara da değineceğiz. 

Aslında bilişim suçları, dünyadaki düzenlemelere baktığınızda bizimkisi de onlarla doğru 
orantılı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılıyor. İlk önce bilişim suçlarını fiilin özelliğine 
göre sınıflandırabiliyoruz. Fiilin özelliğine göre nasıl sınıflandırıyoruz? Özellikle belli bir 
sektöre yönelik spesifik uygulamalar özelinde bilişim suçlarından bahsetmek istiyorsak, fiilin 
özelliklerini daha çok dikkate alıyoruz. Bu, o bilişim suçunun nasıl işlendiği, hangi araçlarla 
işlendiğiyle ilgili daha çok. Suçtan korunan hukuki yarara göre bilişim suçlarını tasnif edebiliriz, 
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burada bilişim suçu aracılığıyla ortaya çıkan zararın, hangi hukuki yararı zedelediği konusu 
önem kazanıyor. Üçüncü tasnifse, en çok kullanılan tasnif, suçu konusuna göre, burada genel 
değerler göz önüne alınıyor. Mesela, ağ suçları, veri suçları gibi genel değerlendirmeler altında 
bunların alt açılımları olsa da, buradaki genel değerler altında bir tasnif yapılabiliyor. 

Bilişim suçlarıyla ilgili doktrine baktığınızda, araştırma yaptığınızda çeşitli kavramlarla 
karşılaşabiliyorsunuz; siber suçlar, bilgisayar suçları, bilgisayarlarla ilgili suçlar, veri suçları, ağ 
suçları, içerik suçları. Siber suçlarda daha çok bir network üzerinde gerçekleşen suçlar daha 
yeni bir kavram. Bilgisayar suçları, daha eski bir kavram, bütün donanım ve bilişim sistemlerine 
ilişkin konuları inceliyordu. Alttakilerse artık biraz daha yakın kavramlar, çünkü bunlarla ilgili 
bilişim sistemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte, bu bilişim suçlarının da tabii ki nitelikleri 
değişiyor. Daha farklı örnekleri karşımıza çıkmaya başlıyor, o zaman bu tür alt ayrımlara 
gidebiliyoruz. 

Kanun yapmak tekniği açından iki şekilde düzenleme: deminki sunumda da gördük, ya 
mevcut ceza yasaları içerisine belli hükümler koyarız bilişim suçlarıyla ilgili veyahut da konuya 
özel bilişim suçları düzenleyebiliriz. Bizim hukuk tekniğimiz düşünüldüğünde “konuya özel 
ceza hükümleri düzenlemek çok mantıklı değil”, ancak şöyle yapılabilir: Bilişimle de ilgili bir 
açılımı olan konuyla ilgili genel bir düzenleme yapılırken, bununla ilgili ceza hükümleri dar 
kapsamlı olmak üzere bu kanun içerisine konulabilir. Ama Türk Ceza Kanunu dışında ayrıca 
bir bilişim suçlarına ilişkin ceza kanunu yapılması çok da doğru bir görüş değil, çünkü hem 
uygulamada, hem de zaten çok da fazla bilinmeyen bilişim suçlarında hangi maddelerin nereye 
uygulanacağının anlaşılmasında zorluk çıkartılabiliyor. 

Suç siyaseti bakımından bilişim suçları, cezalandırma, önleme, fail pişmanlığı özendirme 
veya tazmin etme ve iyileştirme şeklinde farklı amaçlarla düzenlenebiliyor. Burada genel görüş, 
yine önleme ve faal pişmanlığı özendirme, çünkü bilişim suçları diğer suçlara göre suçlular 
tarafından suç olduğunun çok da farkında olunmayan düzenlemeler. Bundan dolayı ağır 
yaptırımlar yerine, bunun bir suç olduğunu ve daha sonra tekrarlanmaması üzerine düzenlemeler 
yapılıyor. Bunun dışında politik ve sosyolojik yaklaşımlar olabiliyor, konjonktürel sorunlar var 
küreselleşme sonucunda yine daha önceki sunumlarda anlatıldı uluslararası bilişim suçlarıyla 
ortaya konulan çetelerin bulunması gibi durumlar sebebiyle bunların ortadan kaldırılmasına 
yönelik düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Özellikle uluslararası anlaşmalar hakeza Siber 
Suçlar Konvansiyonu biraz daha bunu düzenlemeye yönelik düzenlemeler. Bunun dışında 
ekonomik değerler, suçun profili ve devletin stratejik hedefleri de tabii ki bilişim suçlarının 
düzenlenmesinde önemli etkenler. 

Bir tanım yapmak gerekirse “doğrudan bilişim suçları”, “dolaylı bilişim suçları” ve “vasıta 
kullanılması suretiyle ortaya çıkan bilişim suçları” gibi bir üçlü ayırıma gidebiliriz.  Aslında 
baktığımızda doğrudan bilişim suçları dışında herhangi bir suça bilişim suçu demek çok doğru 
mu, değil mi tartışılabilir. Uygulayıcılar açısından, avukatlar açısından baktığımızda bu tür 
şeylere bilişim suçu demek bizi bu suçlara eğilmemizi, onları algılamamızı zorlayan şeyler. 
Aynı şeyler hakeza elektronik sözleşmelerde de var diğer tarafta, aslında bunlar normal hukuki 
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sonuçları olan, her zaman bildiğimiz yapısal şekilleri olan, fakat farklı şekillerde ortaya konulan, 
özellikle de farklı araçlarla ortaya konulan suçlar. O yüzden burada esası “zarar gören hukuki 
yararı” öngörüp daha sonra bilişim suçunun niteliğiyle ilgili kısma bakarsak, bilişim suçlarının 
çok daha iyi algılayabileceğimizi düşünüyorum. 

Madde 243 elimizdeki en temel madde. Neden? Herhangi bir bilişim suçu işlendiğinde bu 
bilişim suçuyla ilgili zarar gören hukuki yararın ne olduğunu bulamıyorsanız veyahut da bunu 
bir hukuki başka bir suç içerisine sokamıyorsanız, büyük ihtimalle 243 içine gidebiliyorsunuz. 
Çünkü 243 diyor ki “bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren 
ve orada kalmaya devam eden kimseye ceza verilmesini” öngörüyor. Bir bilişim sistemine giren 
ve orada kalan kimse, çok genel bir tanım. Bir bilişim sistemi üzerinde herhangi bir şekilde, 
herhangi bir fiil yerine getirmek istiyorsanız o bilişim sistemine girmek zorundasınız. Buradaki 
hukuka aykırılık, çok genel bir tanım, fakat genel olarak burada bu bilişim sisteminin sahibi 
olan kişinin rızası hilafına olduğu düşünülmesi gerek. Yine burada şuna da dikkat etmek lazım: 
Bilişim sistemine giren ve orada kalandan kasıt, sadece İnternet üzerinden bu bilişim sistemlerine 
müdahale edilmesi, ataklar olarak algılanmamalı, bunlar aynı zamanda fiziksel müdahalelerde 
sayılabilir ki, uygulamada baktığınızda çok fazla olan olaylardan birisidir. Özellikle ticari 
firmaların kendi içlerindeki olaylarda ortaya çıkan bilişim suçlarında, firma içerisinde çalışanlar 
network üzerinden girip de bilgileri çalmazlar, o veri nerede bulunuyorsa, oradan fiziksel 
müdahaleyle verileri alırlar veyahut da donanıma bilerek zarar verirler ki, yapılmış olan, daha 
önceden yapılmış suça ilişkin delillerin yok edilmesi için. Bu tür durumların hepsinde 243’ü 
genel olarak uygulayabiliriz. 

“Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemlerde bir indirim” öngörmüş kanun. Neden? Çünkü bedeli 
karşılığı öngörülebilen sistemlerdeki zarar çok da net bir şekilde ortaya konamıyor, aslında bu 
bedeli ödediğinizde siz bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Buradaki bedel dışında çok daha 
büyük bir zararın ortaya çıkması pek mümkün olmadığı için bununla ilgili cezai kısımda, tabii 
ki tazminat kısmında oradaki bedelle ilgili hakkınızı talep edebilirsiniz. Fakat bunun dışındaki 
cezai kısımda bir indirim öngörülmüş. Bu girme sebebiyle tabii ki veriler yok olur veya değişirse, 
fiziksel veya dediğimiz gibi İnternet üzerinden elektronik olarak müdahalelerde de daha bir ağır 
yaptırım var. 

Burada “bilişim sistemi” kavramına yine dikkat etmekte fayda var, bu asla ve asla bilgisayar 
demek değil. Özellikle gerekçede yapılan tanımda “verileri toplayıp, yerleştirdikten sonra 
bunları otomatik işlemlere tabii tutmak olanağı veren manyetik sistemlerden” bahsediyor. 
Bunun içine hesap makinesi de girer, telefonda girer, herhangi bir şekilde işlem yapabilen her 
türlü elektronik alet bilişim sistemi kapsamı içerisine girer. 

Daha detaylı suçlara girmeye başlıyoruz bu sefer, 244 ikinci temel maddemiz. Bu 
bilişim sisteminin işleyişini engelliyorsanız veya bozuyorsanız, yine size daha ağır bir ceza 
öngörülüyor. Bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak ne demek? İlk suçtan 
farkı şu: İlk suçta sadece girip, oradaki bilgilere vakıf oluyordunuz, sadece girme fiilini yerine 
getirmiş oluyordunuz, buradaysa bir işleyişin bozulması sonucunun doğması lazım. İşleyiş 
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nasıl belirlenir? O bilişim sisteminin genel nitelikleri doğrultusunda yerine getirmesi gereken 
faaliyetlerin yerine getirilememesi gerekir. Eğer ki, böyle bir sonuç doğuruyorsa yaptığınız 
eylem, bilişim sisteminin işleyişini engellemiş sayılırsınız. Bu pratikte nasıl bir önem kazanıyor? 
Bu arada bunu da belirtmekte fayda var, genelde bilişim suçlarıyla ilgili konular konuşulurken 
banka ve kredi kartlarının çalınması, uluslararası çeteler, çocuk pornosu gibi konulardan 
bahsediliyor, dünyadaki genel suçların işlenme şekli böyle. 

Ancak ve ancak ticaret tarafında da şirketlerin kendi içerisinde, şirketlerin kendi arasında 
da çok ciddi bilişim suçları işlenebiliyor. Bu bilişim suçlarının çoğu kesinlikle istatistiklere 
yansıtılmıyor, çünkü o ticari firmanın güvenliğiyle ilgili ciddi bir zarar doğuruyor. Bir kısmı hiç 
dava yoluna dahi gidilmiyor, içerideki bütün deliller tespit edildikten sonra firmalar arasındaki 
veyahut da bu çalışanla-firma arasındaki görüşmelerle bir şekilde tazminat sağlanıyor ve dediğim 
gibi ceza davasına gidilmiyor. Ama bunun dışında ülkemizde dahil olmak üzere çok ciddi 
bilişim suçları, ticari hayata ilişkin olarak gerçekleşiyor. Bunlardan biri, rakip firmanın veyahut 
da çalıştığınız firmanın mevcut sistemlerine girmeye çalışıyorsunuz; amacınız ne? Buradaki 
sistemleri yok etmek, verileri çalmak veya herhangi bir şekilde zarar vermek. İlk yapacağınız 
şey, sisteme girip, sistemin açıklarını anlamaya çalışmaktır. Bir atak öncesi deneme yaparsınız, 
bu denemeler içerisinde bir veriyi değiştirmiyorsanız, bir veriyle ilgili bozma, yok etme 
yapmıyorsanız 244 anlamında suç işlediğinizi söylemek mümkün değil. Ancak bu durumda 
243’ün içerisine giriyorsunuz. Bunun pratik olarak ne faydası var? En büyük problem bu suç 
işlenmeden önce onun durdurulması sorunu. Siz devamlı sisteminize network adminlerinizden 
aldığınız bilgiler doğrultusunda devamlı sisteminize atak yapıldığını görüyorsunuz. Fakat 
burada bahsettiğimiz şekilde eskiden 525’te sadece girmek suç sayılmıyordu, ayrıca da yarar 
sağlanması unsuru vardı. Bu yüzden bu tür güvenlik açıklarına karşı hukuki anlamda bir önlem 
almak mümkün değil, ancak şu anda bu tür atakları tespit ettiğinizde eğer ki, soruşturmanın 
başlamasına yetecek kadar delilde toplayabiliyorsanız, bu tür network ataklarını da hukuksal 
yollarla takip edebiliyorsunuz. Bu gerçekten bilgi güvenliğinin sağlanması anlamında, suçların 
önlenmesi anlamında çok önemli bir unsurdu. Bu kanun değişikliği, yenin kanunla gelen bu 
düzenleme pratikte çok işimize yarayabiliyor. 

Bu verileri bozarsanız, yok ederseniz, değiştirirseniz, erişilmez kılarsanız, yani veriyle ilgili 
genel bir zarar verirseniz, olabilecek bütün fiiller kanunda yazılmış, daha ağır bir cezadan 
bahsediliyor. Bu suçlar banka veya kredi kurumuna, kamu kurumuna karşı işlenirse, yine suçun 
nitelikli halinin düzenlenmesi söz konusu. 

Aslında hepimizin kafasını karıştıran bu iki madde dışında, bilişim suçlarında doğrudan 
bilişim suçu diyebileceğimiz çok net bir şekilde suça ilişkin olarak, daha doğrusu hükümdeki 
suça ilişkin olarak özelliklerini, niteliklerini bilmemiz gereken bir suç konusu yok. Bunun 
dışındakilerde hep suçun nasıl işlendiğini, suçun hangi vasıtalarla kullanıldığını ve en önemli 
olarak o suçun işlenmesiyle ilgili delillerin nasıl değerlendirileceğini, nasıl toplanacağını 
düşünmemiz gerek. Ama bunun dışında bir bilişim suçunu anlamaya çalışırken, onunla ilgili 
bir işlem yaparken ilk başta 242 ve 243’ün kapsamına giriyor mu, girmiyor mu buna bakmamız 
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lazım. 

Bunun dışında bir tane daha bilişim suçu var, neredeyse uygulanması mümkün değil, fakat 
elektronik imza kanununa iki tane madde konuldu. Bunlardan biri “imza oluşturma verisini, 
imza oluşturma aracını elde eden, veren, kopyalayan, araçları yeniden oluşturanlar”. Aslında bunlar 
elektronik imza kanununda çok net güvenlik standartlarıyla belirlenmiş yapılar, imza oluşturma 
verisi de, imza oluşturma aracı da bunların kopyalanabilmesi, çoğaltılabilmesi teknik olarak çok 
mümkün değil, mümkün olduğu noktada çok ciddi maliyetler gerektiriyor, o yüzden elektronik 
imza kanununa baktığınızda bu hükümlerin çok uygulanması olası gözükmüyor. 

İkinci sorunsa elektronik imza kanunda, sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli 
olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler. Bir elektronik sertifikayı 
taklit veya tahrif edemezsiniz, o yüzden maddenin bu cümlesinin uygulanabilmesi pek mümkün 
değil. Ancak burada çok önemli bir madde var, uygulamada yine çok sorun çıkartan şirketlerin 
kendi içlerindeki bilgi güvenliği uygulamalarında kullandıkları elektronik sertifikalarda acaba 
bu suçun kapsamı içerisine giriyor mu, girmiyor mu sorununu ortaya koyan bir madde var, 
“sahte elektronik sertifika oluşturanlar”. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda hukuki sonuçlar 
nitelikli elektronik sertifikalara bağlıdır. Onlar sadece elektronik sertifika hizmet sağlayıcılar 
tarafından verilir. Ancak elektronik sertifika neredeyse hepimizin artık Internet kullanan 
herkesin vakıf olduğu güvenliğe ilişkin bir web tarafından web’e bağlanırken güvenliğe veyahut 
da iletişim sırasında şifreleme veyahut da karşılığınızı tanımlayabilecek, kimlik kanıtlama 
teknolojisine ilişkin bir teknoloji, ayrı bir yapı. Buralarda oluşturulan elektronik sertifikaların 
sahte olması durumunda da, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında bir suç oluşur 
mu? Kanaatimizce oluşmaz, çünkü 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu genel olarak hukuki 
sonuçlar doğuran güvenli elektronik imzalar ve nitelikli elektronik sertifikalara ilişkindir. O 
yüzden bu şekilde sahte olduğunun söylendiği veya yetkili olmadan oluşturulan elektronik 
sertifikalarla ilgili bu suç oluşmaz. 

Birkaç tane dolaylı bilişim suçu örneği vereceğim ve bunlarla ilgili pratik hayatta neler oluyor, 
bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi, bunun dışında bilişim suçlarının bilişim araçlarıyla 
birlikte ortaya çıkmış, bilişim araçlarıyla birlikte farklılaşmış pek çok suç var. Burada önemli 
olan asıl suçun ne olduğunun tespit edilmesi, daha sonra bunun bilişim vasıtasıyla nasıl ortaya 
konduğunun tespit edilmesi. Eğer ki burada ilk önce bilişim vasfını öne koyarsanız suçu kavramak 
ve onunla ilgili hukuki bir yola gitmekte ciddi zorlanıyorsunuz, hem siz zorlanıyorsunuz, hem 
de eğer ki bir şikâyette bulunuyorsanız savcıyı zorluyorsunuz, dava sırasındaysanız hâkimi 
zorluyorsunuz. Sizin ilk önce bunu çok uyanık bir avukat olarak bu suçtaki teknik niteliği çok 
iyi anlatıp, bunu savcıya veya hakime anlatabilmeniz lazım. 

Dolaylı bilişim suçlarından yine en fazla kullanılan maddelerden biri, başkasına ait bir 
banka veya kredi kartını her ne suretle olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart 
sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak 
veya kullandırılarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa. Buradaki banka veya kredi lafı 
kesinlikle somut, fiziksel banka ve kredi kartı olarak anlaşılmamalı, çünkü kart nesnesinin 
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özelliği içerisinde aslında o kart bilgileri vardır. Özellikle İnternet üzerinden yapılan işlemlerde 
asla fiziksel kartı kullanmazsınız, bu kartla ilgili bilgileri kullanırsınız. O yüzden kartla ilgili 
bilgilerde madde kapsamındadır ve banka ve kredi kartı tanımının içerisine girer. Burada 
uygulamada en fazla problem çıkaran şey şu: Emniyet, kredi kartı dolandırıcılığıyla ilgili, kredi 
kartı sahteciliği yapan şahıslarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor yakalamak üzere. Çoğu 
zaman yakalıyor, fakat şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyor: Bu şahsın elinde belki binlerce 
kredi kartı numarası var, fakat bu şahsın bunların birine sattığını veyahut da bunlardan bir yarar 
sağladığını ortaya koyamıyor, çünkü maddenin tanımında çok net bir şekilde “yarar sağlama” 
unsuru var. Bu yarar sağlama unsurunu yerine getiremediği için çoğu zaman yakalanan kredi 
kartı bilgilerine sahip kişiler, suçlanamadan bırakılmak durumunda kalıyor. Banka ve kredi 
kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili maddede bu yüzden çok ciddi, acil bir değişiklik 
yapılması lazım, suçun önlenmesi özellikle de kredi kartı dolandırıcılığıyla mücadele açısından 
ve yarar sağlama kıstasının ortadan kaldırılması lazım. Çünkü zaten başkasının kredi kartına ait 
bilgilerin sizde bulunmasının herhangi bir şekilde hukuki faydanıza olabilecek, sizin haklarınız 
doğrultusunda olabilecek bir açılımı olamaz. 

Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, 
satın alan veya kabul eden diye daha detaylı bir alt madde var. Burada başkalarına ait banka 
hesaplarıyla bir sahte kredi kartı üretilmesi çok da mümkün değil, uygulamada genelde zaten 
oluşturulan kredi kartları vardır, bunlar çalınır. Yani bir üstteki durum oluşur, bu madde daha 
detaylı yazılmaya çalışılmış, fakat çok da uygulaması olan bir madde değil. 

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi; bu kısımda daha çok fiziksel olarak 
kart bilgilerinin kopyalanması ve başka fiziksel kartlarıyla bunların mağazalarda kullanılması 
durumlarında uygulanıyor. 

Haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçu da dolaylı bilişim suçlarından biri, çok fazla karşımıza 
çıkan, ancak mahkemelere pek yansımayan durumlardan biri. Neden? Aslında haberleşmenin 
gizliliğini ihlali ne olarak düşünürsünüz? Çok farklı amaçlarla birinin iletişiminin dinlenmesi 
olarak düşünürsünüz, ancak bu çok da karşılaştığımız çoğu firmanın kendi çalışanları üzerinde 
uyguladığı bir duruma tekabül eden bir madde. O da nedir? Çoğu firma kendi çalışanlarının MSN 
yazışmalarını veyahut da bütün anında mesaj yazışmalarını dinler, mail yazışmalarını kaydeder, 
bunlar üzerinde denetim yapar, hatta ve hatta burada firmayla ilgili bilgiler geçerse, dönüp işçiyi 
işten atmak için çeşitli çabalarda bulunur. Eğer ki bu durumdan işçinin haberdar edilmemesi 
gibi bir durum söz konusuysa, işçiye baştan bütün kullandığı bilgisayar ortamındaki iletişimin 
izlendiği söylenmiyorsa, işçi burada bu bilişim vasıtasını iletişim amacıyla da kullanacaktır ve 
haberi olmadan iletişimin gizliliği ihlal edilmişi olabilir. O yüzden bu çok genel uygulama aslında 
ciddi ve doğrudan bir şekilde bu suça tekabül edebilir. Ne yapmak gerek? Demin dediğim gibi 
bilgi güvenliği politikası altında, iş ve işçi güvenliğiyle ilgili bir politika yaratırken -bu kurumsal 
bilgi güvenliği politikalarının altında bir durum-, kesinlikle işçilere verilen vasıtaların, işçilere 
verilen bilişim aletlerinin ne şekilde kullanılması gerektiği, bunların ne şekilde izlendiğini açık 
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bir şekilde anlatılması lazım. Aksi takdirde suç kapsamına girecektir. 

Kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması, yakın zamanda ortaya çıkan 
bir uygulama. Aslında tabii ki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi eski bir uygulama 
ama bunun yeni teknolojiler anlamında baktığınızda “Voice Over IP” özelikle firmalar arasında 
çok fazla kullanılan bir teknoloji. Uluslararası görüşmelerinde bütün ticari konuşmaların çok 
daha uygun bir maliyette olduğu için “Voice Over IP” üzerinden yapıyorlar. Normalde telefon 
hatlarının kapalı bir network olması ve dinlenmesi için acil müdahaleler gerekmediği için çok 
fazla ortaya çıkan bir durum değildi. Ancak voice over IP, İnternet üzerinden gerçekleştiği için 
her ne kadar çoğunda kapalı ağlar kullanılsa da, WPN özel uygulamalar kullanılsa da, güvenlik 
önlemleri alınsa da net bir şekilde burada güvenlik açıkları çıkabiliyor. Özellikle karşı firmayla 
ilgili ticari sırları öğrenmek için bu tür yöntemler kullanabiliyorsunuz, burada konuşmaların 
dinlenmesi ve kayda alınması durumu oluşabilir. 

Haberleşmenin engellenmesi demin söylediğimiz bir firma içerisinde işçilere karşı 
gerçekleştirilen durumlardan biri de sayılabilir, eğer ki haberleşme özgürlüğünün sınırlanması 
sınırları içerisine giriyorsa veyahut da genel olarak iletişim sağlayan bir web sitesinin bütünlüğüne 
zarar veriyorsanız, onun çalışmasını engelliyorsanız burada da haberleşme özgürlüğünün 
ihlalinden bahsedebiliriz. 

Özel hayatın gizliliğini ihlal yine çok karşılaşılan durumlardan biri, özellikle şahsın kendi 
elindeki veri depolayıcı aletin içerisindeki kendisine ait, kendi özel hayatına ait bilgilerin 
dışarından çalınması ve bunların yayınlanması çok fazla karşılaşılan bir durum. Başımıza şöyle 
şeyler geliyor, zaten bu medyada çok duyulan şeylerdi: İnsanların bir şekilde ilişkide oldukları, 
bir şekilde özel hayatlarını paylaştıkları kişilerin görüntülerini cep telefonları aracılığıyla 
kaydetmesi, daha sonra bunları İnternet üzerinden yayınlaması gibi bir şey ülkemizde çok 
yaygın bir durum, bununla etkin mücadelede bir şey yapmak gerçekten çok zor. Neden? Çünkü 
öyle bir şekilde bunlar dağılıyor ki, ilk dağıtan kişinin etkisinden çıkıp daha sonra bu Internet 
ortamına bir içerik olarak düştüğü için çok çok başka kişiler tarafından dağıtılmaya devam 
edilebiliyor. Siz bazı kaynakları bulup, bunların engellenmesini sağlayabiliyorsunuz. Ancak 
ülke sınırları içerisindeki dışarıda host edilen yerlerdeki kaynakları engellemeniz neredeyse 
mümkün olmuyor. 5651’le bu sitelere erişimin engellenmesi gibi bir yönteme gidebilirsiniz, 
ancak gerçekten kendi kendini çoğaltabilen bir yapıya sahip olan bu sitelerde hukukun şu 
andaki durumu çok da iyi değil. 

Kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerle ilgili TCK’da ciddi düzenlemeler var, çok 
geniş yapılmış düzenlemeler, bunların uygulanması o açıdan çok önemli. Kişisel verilerin 
kaydedilmesindeki kıstas hukuka aykırılık, hukuka aykırı olarak kişisel veri kaydediyorsanız bu 
suçun kapsamı içerisine giriyorsunuz. Hukuka aykırı olarak kişisel veri kaydetmek ne demek? 
Kanunda belirlenen bir tanım içerisinde, kanuna aykırı olarak kişisel verileri kaydediyorsanız 
veyahut da karşı tarafın rızası hilafına bu verileri kaydediyorsanız, kişisel verilerin kaydedilmesi 
durumu içerisine girersiniz. Bugün ülkemizde dahil olmak üzere pek çok elektronik ticaret 
uygulamasında kişisel veriler karşı tarafın rızası dışında, çünkü onu bilgilendirmeden, hangi 
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kişisel verilerin alındığı söylenmeden kaydedilir ve bu suç kapsamı içerisine gelir. Buradaki 
çözüm nedir? Karşı tarafla özellikle elektronik ortamda yaptığınız sözleşmelerde hangi 
kişisel verilerini tuttuğunuzu, sakladığınızı ve ne kadar saklayacağınızı net bir şekilde yazmak 
durumundasınız. Aksi takdirde bu maddelerin uygulanması söz konusu olabilir. 

Kişisel verileri verme, aynı kapsamda düşündüğümüzde bu kişisel verileri elde ettikten 
sonra kimlere vereceğiniz, hangi amaçlarla kullanacağınızı da karşı tarafın rızası doğrultusunda 
belirlemelisiniz. 

Verilerin yok edilmemesiyle ilgili şöyle bir düzenleme yapılmış: Kanunların belirlediği 
sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara 
görevlerini yerine getirmediklerinde. Yukarıda “hukuka aykırı olarak” deyip, burada “kanunların 
belirlediği süre” demek çok da uygun değil. Burada çünkü kanunla belirlenmeyen, sözleşmeyle 
belirlenen sürelerden de bahsedilebilir, mademki bir veri korumasından bahsediyoruz, burada 
hem kanunun, hem o sözleşmeyle belirlenen süresinin belirlenmediği durumlarda verilerin 
yok edilmemesi suçunun oluşması gerekiyordu. Benzer bir düzenlemenin, bu şekilde bir 
düzenlemenin TCK’da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bunlar birkaç örnek, dediğim gibi her şeyi, bütün suçları, hatta adam öldürme suçunu dahi 
bilişim sistemini kullanarak yapabilirsiniz. En fazla uygulamada ortaya çıkan şey şu aralar 
müstehcenliği geçersek; hakaret, sövme ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması. 
Hakaret ve sövme çok çok değişik şekillerde ortaya çıkabiliyor, bu bir e-maille oluyor, web 
sitesiyle oluyor, herhangi bir şekilde iletişimin sağlandığı farklı yöntemlerle yapılabiliyor. 
Buralarda neler yapabiliyoruz? Eğer ki bir e-maille hakaret geliyorsa, bu gelen e-mail bilgisayar 
içerisinde IP bilgilerini bulabiliyorsak çok şanslıyız, bununla ilgili bir şeyler yapabiliyoruz. 
Eğer IP bilgileri yoksa, özellikle de uluslararası şekilde çalışan, yabancı bir ülkede host edilen, 
yabancı bir ülkede kurulu bir e-posta servis sağlayıcısından mailler geliyorsa, burada IP 
bilgilerini alamıyorsunuz, bunlarla oturup yazışmamız gerekiyor. Uygulamaya baktığınızda, 
savcılığın bunlara yazı yazması ve bunlardan bilgi alması neredeyse mümkün değil. Şanslıysanız 
bu kurumların Türkiye’de temsilcilikleri oluyor, onlar aracılığıyla bilgi almaya çalışıyorsunuz, 
zaman zaman veriyorlar, zaman zaman vermiyorlar. Çünkü bunların doğrudan vermek gibi bir 
yetkileri yok, burada çoğu tüzelkişilik olarak kurulmuyorlar. Bu tür zamanlarda yapılması en 
faydalı şeylerden birisi şu; suçla ilgili soruşturmayı başlatamasanız bile, bu suçun tekrarlanmasını 
engellemek adına, müvekkilleri korumak adına ilgili kurumlarla, bu e-posta servis sağlayıcılarla 
yazışmak, suçtan haberdar etmek çok çok işe yarıyor. Bu şekilde suçun tekrarlanmasını 
engelleyebiliyorsunuz. 

Enteresan bir suç işleme şekli var; arama motorlarına özellikle de tanınmış, bilinen ve 
arama motorlarında adı aranan kişilere yönelik bir saldırı bu. Arama motorlarında kişinin 
adını aradığınızda ilk 5 sonuç onunla ilgili çıkmış basındaki haberler, yaptığı çalışmalar ilgili 
oluyor. Fakat 6’dan sonra hakaret içeren veyahut da o şahısla ilgili doğru olmayan bilgiler 
içeren sonuçlar gelmeye başlıyor. Nasıl yapıyorlar? Bu şekilde dolaşan hakaret içerikleri var, 
bunları arama motorlarının sayfalarında gösterilebilecek şekilde bütün listeyi yayınlayacak 
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şekilde bir yapı kuruyorlar. Bu listenin içerisinde şahsında adı eklendiğinde yan taraftaki hakaret 
şeritleri veyahut da doğru olmayan bilgilerle şahsın adı aynı şekilde çıkabiliyor. Burada biri bu 
içeriğe ulaştığında, böyle bir sorgu yaptığında, bunları gördüğünde aslında buradaki hakaret 
veya benzeri şeylerle ilgili suçlar doğmuş oluyor. Ancak burada arama motorunun bu içeriği 
yayınladığını ve bundan dolayı sorumlu olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, çünkü burada bir 
sorgu yapıyor, fonksiyonel bir işlemi var ve sizin verdiğiniz veriler doğrultusunda kendisinin daha 
önceden tespit ettiği şeyleri size söylüyor. Burada bu içeriği gerçekten yayınlayanların peşinden 
koşabiliyor musunuz? Neredeyse hayır, çünkü bu tür sistemler genelde belli IP bloğunun daha 
önceden alınmış olan şirketler tarafından çok farklı, çok küçük bu tür karşılıklı çalışamadığınız 
ülkelerde kurulu şirketler tarafından alınmış IP blokları içerisinde bu işlemler yapılıyor. Bu tür 
durumlarda yine yapılması gereken arama motorundaki sahibi firmayla bağlantıya geçip, bu tür 
içeriğin engellenmesi için talepte bulunmak. Enteresan bir şekilde bunları engelleyebiliyorlar ve 
yine suçtan korunma aşamasında en etkili yol bu şu anda uygulayabildiğimiz. 

TCK’da enteresan başka bir tanım daha var. TCK’daki suçlar içerisinde “basın ve yayın yoluyla 
işlenirse” denilen yerlerde görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlarda 
sayılıyor. Yani bir madde içerisinde eğer ki basın yoluyla işlenirse şu kadar ağırlaştırılır diyorsa, 
bu Internet üzerinden yapılan yayınları da kapsıyor. 

TCK’da iki düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunlardan birisi “bilişim suçları işlenebilecek araçların 
da, vasıtalarında satılmasının, dağıtılmasının yasaklanması”, böyle bir yasak olmazsa bilişim 
suçlarının önüne geçmekte çok zorlanacağız. İkincisi, hırsızlık ve dolandırıcılık fiillerinin 
tanımlarıyla ilgili bazı sorunlar var, hırsızlığın gerçekleştirilebilmesi için bir malın çalınması lazım. 
O yüzden siz elinizdeki verinin çalındığı durumlarda eğer ki bununla ilgili bir kapsam içerisine 
giremiyorsanız, ya o verinin 243 anlamında bozulması, değiştirilmesinden dolayı gidebilirsiniz 
veyahut da yapabileceğiniz bir şey yok. Hırsızlığa gidemiyorsunuz, bu veri sizin için değerli olsa 
bile mal kapsamına girmediği için hırsızlık suçu içerisine giremiyorsunuz. Yine dolandırıcılıkta 
bir bilişim sistemini dolandırmak mümkün değil, çünkü dolandırıcılık suçu ancak şahıslara karşı 
işlenebiliyor. Buralarda yine 243’e, 244’e gitmeniz lazım. 

En son söyleyebileceğimiz şey şu: Aslında her ne kadar biz kanuni düzenlemeler yapmaya 
çalışsak da bu şekilde bilişim suçlarını engellememiz pek mümkün değil. Ne yapmamız lazım? 
Bilginin merkezileştirildiği yerlere ihtiyacımız var, hem adli bilişim için, hem bilişim suçlarıyla 
ilgili olarak. Bunun için ne yapmamız lazım? Savcılar, hâkimler, avukatlar, bütün uygulayıcıların 
ortak bulaşabildiği noktaları bulabilmemiz lazım. Bunun için akademik çalışmaya ciddi şekilde 
ihtiyacımız var. İkincisi, akademik çalışmadan kastımız, teorik çalışmalar değil yalnız, bunların 
olay, olay incelenmesi, hani olayda nelerin önemli olduğunu, hangi olaylarda hangi delillerin 
olduğunun incelenmesi lazım. Pratikte en fazla problem çıkan konu; savcılığa gittiğinizde burada 
konuyla ilgili o delillerin toplanmasıyla için yaptığınız taleplerde elde edilmesi gereken delilleri 
o konuyu bilmedikleri için başka bilgilerin talep edilmesi. Gerçek delillerin elde edilmesi için 
çok uzun sürenin geçmesi, bu arada da o delillerin yok olması durumu. Bunların engellenmesi 
için kanun dışında sistemlere ihtiyacımız var. Bu sistemler adalet bakanlığının liderliğinde 
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oluşturulabilir, çünkü UYAP içerisine de konulabilecek sistemler. En basit olarak Internet 
üzerindeki içerikleri tespit etmek için, daha sonra bunları davada kullanabilmek için gidip tespit 
yaptırmanız lazım, başka şekilde bunu koyamıyorsunuz. Oysa Internet üzerindeki içeriğin tespit 
edilmesi, teknik imkânlarla baktığınızda çok çok kolay bir yöntemdir. Yine bu merkezi sistem 
içerisinde Internet üzerindeki içeriğin nerede olduğunu, merkezi sisteme girebileceğiniz şekilde 
mesela UYAP’ta bir ekranla bu URL’ye girdiğiniz anda o içeriğin belli bir ücret karşılığında 
da tespitlenmesi, kayıt altına alınması, bunlara zaman damgası basılması halinde daha sora bu 
delillerin her türlü dava sürecinde kullanılması çok kolaylaşacaktır. Bu gibi basit çözümlerle 
aslında sistem üzerine düşünülmüş çözümlerle bilişim suçlarıyla mücadelede çok daha etkin 
olabiliriz. 

Sunumu isteyenlere yollayabilirim. Sunumda daha çok kurumların ticari firmaların bilişim 
suçlarıyla mücadele ederken kendi delil oluşturma yöntemlerinden biraz daha size bahsetmek 
istiyordum, zamanımız kalmadığı için bahsedemeyeceğiz. Fakat bu yine firmanın kendi içinde 
oluşan bilişim suçlarıyla mücadelede en önemli kısım bu bilgi güvenliği politikaları ve delil 
oluşturma prosedürleri. Eğer ki, bu şekilde bir yapıyı önceden kurarsanız, firmanın uğradı 
zararlarda, firmaya karşı işlenen suçlarda çok daha rahat bir şekilde bu suçla ilgili soruşturmayı 
başlatabiliyorsunuz. 

Teşekkürler. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI Hâkim SEDAT BAKICI - Mevzuatımızdaki bilişim suçlarını bu kısa 
sürede açıklamaya çalışan Sayın Sevim’e teşekkür ediyoruz. 

Eğer sorularınız varsa zamanımız çok kısıtlı, saat 15’de yeni bir toplantı başlayacak, sorularınızı 
alalım. Yalnız önce kimliğinizi açıklayınız, çünkü kayıtlara geçiyor. 

ALİ İHSAN TÜKENMEZ- Ben İnternet’te moderatörüm, en fazla karşılaştığımız şu olaylar 
var: -Tuğrul Beye soruyorum- Yalan haber üretmenin burada cezai müeyyidesi var mı, bileşim 
suçları kapsamına nasıl giriyor? Bir de panik üreten haberler üretiliyor, mesela bir deprem uzmanı 
çıkıyor “yarın şu bölgede ya da şu sürede deprem olacak” diyerek insanları paniğe sevk ediyor veya 
bir siyasetçi çıkıyor, “ben günde bir milyon varil petrol üreteceğim” diyor. Bunları bilişim suçları 
kapsamına dahil edebilir miyiz, nasıl bir prosedür var? Teşekkür ederim. 

Av. TUĞRUL SEVİM- Bunları bilişim suçu olarak düşünmek demin bahsettiğim 
anlamda oldukça yanlış. Buralarda genel ceza kanunu anlamında bahsettiğiniz şeyler, çünkü 
çeşitlendirilebilir, ceza kanunu anlamında bir kapsam içerisine giriyorsa yarattığı sonuçla bu 
anlamda düşünmelisiniz, hatta size tavsiyem, bununla ilgili savcılıkla da görüşürken buradaki 
bilişimle ilgili hususları çok öne çıkarmamamız. Aslında yapılan yalan beyanın doğurduğu 
sonuçları öne çıkarmanız, aksi takdirde aslında bahsedilen konu çok daha farklı bir şeye ilişkinse, 
ilişkin olduğu halde bilişimle ilgili kısmı öne alıp, bu bilişimle ilgili maddelerden gitmeye çalışıyor, 
hiç olmayan sonuçlar doğuyor. 

Av. MURAT EMİR TURAN- Ben de İnternet vasıtasıyla hakaret konusuyla ilgili bir şey 
sormak istiyorum. Mesela, Amerika’dan gönderilen mail hakaret içeriyor. Gönderen kişi de 
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Amerika’da, TTNET gibi büyük bir ağdan gönderilmiş, ama bunu yapan kişi belli değil, hatta IP 
adreslerinin çalınması ve maille eklenip sanki oradan, o IP adresinden gelmiş gibi gösterilmesi 
de mümkün. Bu durumda IP adreslerinin delil olarak veya sonuca gitmekte güvenilirliği veya 
mahkemelerce bunun nasıl göz önünde bulunduğu konusunda bir bilgi verirseniz sevinirim. 

Av. TUĞRUL SEVİM- IP adresi yurtdışında bulunan bir mail alınıyorsa, çoğu yurtdışındaki 
servis sağlayıcı kaynak IP’leri, yani kendisine gelen IP bilgilerini tutmuyorlar, bazıları tutuyor. 
Böyle bir durumda kendi içerisinde tutuyor ya da siz yollanan mail bilgisi içerisinde o IP bilgisini 
göremiyorsunuz. Bu tür durumlarda bir şey başlatması çok zor. Demin söylediğim gibi bu servis 
sağlayıcıyla oturup iletişime geçip, savcılığıyla iletişime geçip burada böyle bir suç oluşma tehlikesi 
vardır, “elinizdeki delilleri bize yollayın” demesi lazım. Düşündüğünüzde Gmail’in İstanbul’daki 
herhangi bir savcılıktan gelen yazıyı anlayıp da buna cevap vermesi pek mümkün değil. Verdiğini 
düşünseniz bile aradaki süreç inanılmaz uzun ve bu aradaki inanılmaz uzun süreç içerisinde 
zaten bu adamların kayıt politikaları doğrultusunda ellerindeki bilgileri silmeleri gerekiyor ve 
hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden mevzuatta yapılacak bir düzenlemeyle bunu aşmak bence 
kesinlikle mümkün değil, çünkü mevzuat, hukuk açısından yapabileceğiniz şeyler belli, savcılığın 
bu bilgiyi istemesi lazım. Ancak kurulabilecek merkezi bir yapıyla uluslararası alanda bir çalışma 
yapabilirsek, yani bu verilerin bu şekilde paylaşılması, delillerin paylaşılması anlamında bir şey 
ortaya konulabilirse ancak o zaman bu tür şeylere net bir sonuç dayandırabiliriz. Ama onun 
dışında eğer ki, o IP numarası bir ADSL numarası değilse dahi o suçla ilgili pek bir şey yapmamız 
mümkün değil pratikte. 

OTURUM BAŞKANI Hâkim SEDAT BAKICI - Sonuç olarak IP’nin kesin delil olmadığını, 
yardımcı delil olduğunu, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca ulaşılması gerekeceğini 
söyleyebiliriz. 

Başka sorunuz var mı? 

Av. MUSTAFA ERKAN TAN- İsmini hatırlayamıyorum kusura bakmayın emniyetçi 
arkadaşımıza sormak istiyorum soruyu. Amerika’da okuduğumuz makalelerde İnternet 
suçlarından dolayı hüküm giymiş ve uzun sürede hapis yatmakta olan kişilere doğru adam olmak 
kaydıyla devlet yanında çalışma olanağı sağlanmaya başladı. Çünkü bu konuda hakikaten bir 
beyin ihtiyacı var, acaba Türkiye’de de aynı şey mümkün mü, yapılabiliyor mu veya böyle bir 
çalışma var mı? Teşekkür ediyorum. 

Dr. NURİ TEMUZ- Soruyu cevaplamak açıkçası biraz zor. Türkiye’de şu anda bu konuda 
düşünceler var, özellikle araştırmacılar ve uygulamacılarla görüştüğümüzde bu konularda ciddi 
çalışmalar var, Fakat somut bir şey benim bildiğim kadarıyla yok, ama olması gerektiği yönünde 
bir farkındalık var. Aslında bunun avantajının yanında, büyük dezavantajları da var, risk çok 
büyük burada, o riski çoğu yerde almak istemiyorlar, Amerika’da da her yerde bu böyle değil 
aslında, çok nadir bu uygulamalar. Ülkemizde uygulanır uygulanmaz, risk analizi yapıldıktan 
sonra belki geçilebilir ama şu anda mevcut benim bildiğim yok, ileride olma ihtimalini de düşük 
görüyorum açıkçası. 
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OTURUM BAŞKANI Hâkim SEDAT BAKICI - Değerli konuklar, oturumumuz burada 
sona erdi. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Mustafa Büyükavcıoğlu’nu sahneye davet ediyorum. (Plaket töreni yapıldı)

BİLİŞİM VE HUKUK

ÜÇÜNCÜ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“BİLİŞİM SUÇLARI”

Oturum Başkanı: A. GALİP DİNÇTÜRK (Yargıtay 11. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi)

(ERALP ÖZGEN SALONU – 11 Ocak 2008)

----&----

SUNUCU- 30 dakikalık aradan sonra Ankara Barosu “Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008”in 
“Bilişim ve Hukuk” konusundaki “Bilişim Suçları” başlıklı son oturumuna başlamak üzere tekrar 
bir aradayız. 

“Bilişim Suçları” başlıklı son oturumumuzun Oturum Başkanı Yargıtay 11. Ceza Dairesi 
Tetkik Hâkimi Galip Dinçtürk. Konuşmacılarımız; Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü 
Ayhan Çankaya, Ankara Cumhuriyet Savcısı Dr. Hakan Kızılarslan ve Creighton Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden Profesör Dr. Edward A. Morse. 

OTURUM BAŞKANI HÂKİM GALİP DİNÇTÜRK- Değerli katılımcılar ve konuşmacılar, 
biraz gecikmeyle de olsa iyi gün dileklerimle oturumu başlatıyorum. Kurultay süresince değişik 
oturumlarda ve bir önceki oturumda “Bilişim ve Hukuk” üzerine birçok sunumlar yapıldı. Bu 
oturumumuzun konusu da “Bilişim Suçları”. Bu oturumda konuşmacı arkadaşlardan Sayın Prof. 
Dr. Edward A. Morse, bize “İnternet Çağında Vergilendirme” konusunda bir sunum yapacak. 
Sayın Ayhan Çankaya, genel olarak “Bilişim Suçlarının ve İnternet Kullanıcılarının Dikkat Etmesi 
Gereken Hususlar” konusunda bir sunum yapacak. Son olarak da, Sayın Kızılarslan “Bilişim 
Suçlarının Metodolojik Açıdan Açıklaması”nı bize yapacak. 

Konuşmacı arkadaşların sunumuna başlamadan önce Bilişim Suçları Kanunu ve Türk Ceza 
Kanunu’nda yer alan “bilişim suçlarına” kısaca değinmek gerekirse; günümüzde bilgisayar, 
hayatımızı kolaylaştırmasının yanında, suç kavramıyla birlikte de anılmaya başlamış, bilgisayarla 
birlikte yeni suçlar ve bilişim suçları ortaya çıkmıştır. Bilişim suçları artık bütün ülkelerin ortak 
sorunu haline gelmiştir. Bilişim teknolojilerindeki bu gelişmeler, bilgisayar ağları sayesinde 
milli sınırları aşmış, uluslararası boyut kazanmıştır. 

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilişim suçlarını ve bu suçların işleniş şekillerini 
de değiştirdiğinden bilişim suçu, kesin ve net çizgilerle tanımlanamamaktadır. Çünkü suç 
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işleme şekilleri de teknolojiye paralel olarak değişmekte ve halen de değişmeye devam 
etmektedir. Bilişim alanındaki gelişme ve bunun hukuk alanındaki etkilerinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte bilgisayarla ilgili gerçekleştirilen her türlü hukuka aykırı eylem, bilişim suçu olarak 
değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Türk Ceza Kanunumuza da bilişim suçları ilk kez 765 sayılı Yasada 1991 yılında yapılan 
değişikle girmiş ve 525. maddeye yapılan ilaveyle bilişim alanında suçlar kanunumuzda yer 
almıştır. Daha sonra 5237 sayılı Yasa’nın düzenlenmesinde bilişim suçları, korudukları hukuksal 
yarar dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve yasamızın 243. maddesinde “bilişim sisteminin 
bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme”. 244. 
maddesinde “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, erişilmez kılma, 
sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme”.  244. maddenin son fıkrasındaysa 
“bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar elde etme suçu” düzenlenmiştir. Yine bu “bilişim 
suçları” başlığı altında banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu da düzenlenmiş 
ancak, bu teknik olarak malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmesi gereken 
bir suç olduğu kanaatindeyim. Ancak kanunumuzda yine “Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar” 
başlığı altında düzenlenen dolandırıcılık suçunun 158. ve hırsızlık suçunun 742. maddesinde 
de “hırsızlık suçları ve dolandırıcılık suçları bilişim sistemiyle işlenmesi durumunda bunlar suçun 
ağırlaştırıcı nedenleri” olarak sayılmışlardır. 

Konuşma süremizin kısıtlı olması sebebiyle konuşmacı arkadaşlara 20’şer dakikalık konuşma 
süresi düşüyor, bu sebeple konuşmacı arkadaşların bu süreye riayet etmelerini istiyorum, 
edeceklerine de inanıyorum. Konuşmasını yapmak üzere Sayın Prof. Edward A. Morse’u davet 
ediyorum. 

Prof.Dr.  EDWARD A. MORSE- Teşekkür ederim.

YETKİ SINIRINI TASARLAMA:

INTERNET ÇAĞINDA VERGİLENDİRME

EDWARD A. MORSE - 
HUKUK PROFESÖRÜ

TİCARET HUKUKU MCGRATH NORTH MULLİN & KRATZ BAŞKANI 
CREİGHTON UNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

OMAHA, NEBRASKA 68178
morse@creighton.edu

I.  GİRİŞ 

İnternet, iletişim teknolojisinin ilerlemesinde, ticari ve ticari olmayan değişim için yeni 
imkânlar sağlayan başka bir aşamadır. Fiziksel mesafelerde iletişim ve aktarma ile ilgili 
masraflar dahil olmak üzere ekonomik engelleri ortadan kaldırarak, İnternet, hem çevrimiçi 
hem de geleneksel işlerde önemli ticari büyümeyi teşvik etmiştir. Ekonomik engellerin ortadan 
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kalkması ayrıca geleneksel olarak devletin, vergilendirme kanunları dahil olmak üzere kanunları 
düzenleme ve uygulamadaki rolünün kapsamını tanımlayan coğrafik sınırları da etkilemiştir. 

Bu denemede e-ticareti ve geleneksel iş modellerini etkileyen vergilendirmenin yetkiler 
arası boyutlarını etkileyen son hukuki gelişmeler tartışılmaktadır. Yetki sınırı için teorik yenilik 
vergilendirme yetki sınırının, geleneksel fiziksel varlık temelinin ötesinde yansıtılmasına 
imkân tanımak için başlamıştır. ABD’de, bu yeniliğin çoğu, eyalet hükümetlerini kapsayarak 
alt ulus düzeyinde meydana gelmektedir. Bu ortam, uluslararası arenada faydalı olabilecek bilgi 
sağlayabilen yetki sınırı sorunlarına dair yeni yaklaşımların örneklerini sunmaktadır.

Genişleyen yetki sınırı modeli, ek vergi gelirlerini yükseltmek isteyenlere göre çekici gelebilir. 
Fakat işletme uygunluğu ve ekonomik yüklerle ilgili asıl endişeler, fiziksel varlığa dayanan 
karşılaştırmalı kesinlik ve tahmin edilebilirlik modelini geride bırakmada yaşanan tereddütte 
görülür.  Aşağıda ele alındığı gibi yetki anlaşmazlıklarını ele alacak üstün mekanizmalar 
yaratmak için ortak çabalar bu ortamda tehlikede olan siyasi ve ekonomik çıkarları uygun 
şekilde dengelemek için önemli olacaktır.  

II. DEĞİŞEN EKONOMİDE VERGİLENDİRME: GELİR ESASINI BOZUYOR MU?

Vergilendirme yetkileri, açıkçası kamu görevlerini yerine getirmek için gelire ihtiyacı olan 
hükümetler için önemlidir. Elektronik ticaretin artması ve iletişim, mal ve hizmet teslimi için 
geliştirilmiş olanaklar bu gelir kaynaklarını potansiyel olarak bozabilir. Bu potansiyel bozulmalar 
birkaç farklı açıdan meydana gelebilir.

Sınır ötesi ticaret için geliştirilmiş olanaklar ile artan küresel rekabet, bozulmanın bir kaynağını 
temsil eder.288  Bundan dolayı, yerel firmalardan elde edilen satışların, malların veya hizmetlerin 
İnternet yolu ile dış kaynaklardan alınması ile yer değiştirdiği ölçüde yerel vergi matrahı olumsuz 
şekilde etkilenebilir. Fakat bu dış kaynaktan edinme şekli ile oluşabilecek maliyet tasarrufları 
diğer mallar için yerel ekonomide daha ihtiyari harcamalar ile sonuçlanabilir ki bu dönüşümlü 
olarak yeni vergi gelirleri meydana getirir.

Bu tür ekonomik değişim, ABD’deki rutin vergi hazırlama hizmetlerinin dışarıdan 
sağlanmasına dair nispeten yeni olan bir olay ile açıklanabilir. ABD’nin dışındaki firmalar bu 
hizmetleri aktarma aracı olarak İnternet’i kullanarak sunarlarsa, yerli hizmet sağlayıcıları için bir 
bozulma olabilir. Bu bozulma, bu hizmetlerden kazanmış olabilecekleri gelire dayalı yerli vergi 
gelirlerinin düşmesine de neden olabilir. Fakat maliyet tasarrufları müşterilerin daha önceden 
mevcut olmayan yeni ve ek hizmetlere güçlerinin yetmesine imkân tanıyabilir. Bundan dolayı, 
bu geçici değişim yeni gelir kaynaklarını kaybetmek yerine yeni fırsatlarla ve ek vergi matrahının 
artması ile sonuçlanabilir. 

Diğer bozulmalar, bir işlemin hükümetin tahsilât ve uygulama yetkisinden alınmasını 
kapsadığı durumlarda daha önemli olabilir. Dijitalleştirilmiş mal veya hizmet işlemleri tamamen 
İnternet aracılığıyla yâda cep telefonu iletişimi gibi diğer uzaktan satış teknolojisi aracılığıyla 
yapılabilir. Alternatif olarak, fiziksel mallar, satışı kolaylaştırmak için İnternet’i ya da diğer 
288  Bu gibi eğilimler Thomas L. Friedman’ın, The World is Flat (2005)’da yeterli ölçüde belgelendirilmiştir.
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iletişim teknolojilerini kullanarak müşteriye satılabilir ya da gönderilebilir. Her iki durumda 
da satıcı, alıcıdan farklı bir yetki alanında ise, satışları tahsil etme ve vergileri kullanma yetkisi 
için yetkiye dair bir kısıtlama söz konusu olabilir. Bu, benzer bir sorunun katma değer vergisini 
içeren Avrupa Birliği’nde de ortaya çıkabilmesine rağmen ABD’de eyalet düzeyinde var olan 
yaygın bir sorundur.289  

Vergi dairelerine önemli pratik ve yasal sorunlar sunulmaktadır. Firmalar, iş yapma şekillerini 
değiştirerek, yerel tesislerini çevrimiçine taşıyarak ve aynı müşterilere yeni bir iletişim aracı 
ile ulaşarak değişiklik yaptığı için hükümetler karşılık olarak bu duruma adapte olmalıdır. 
Bozulmalar, eninde sonunda devletin vergi gelirleri üzerindeki kontrolünü etkileyebileceği için 
potansiyel olarak önemlidir. 2004 yılında yapılan bazı araştırmalarda İnternet üzerinden tahsil 
edilmeyen satış ve kullanım vergilerinden gelir kaybının gelirin %3.9-6.1’i arasında olabileceğini 
tahmin edilmiştir.290  Bu tutar, önemli gibi görünse de, perspektife koyulmalıdır: devlet ve yerel 
yönetim genel satış vergilerinde USD 262 milyar dahil olmak üzere 2004-5 mali yıllarında USD 
1.5 trilyon’dan fazla vergi tahsil etmiştir. 291 Ayrıca, bu vergi tahsilleri e-ticaret piyasasındaki 
büyümeye rağmen artmaya devam etmiştir.

III. ABD’DE EYALET DÜZEYİNDEKİ TEPKİLER:  FİZİKSEL VARLIK 
EROZYONU.

Fiziksel varlık, vergilendirme yetkisi sorununa yönelik geleneksel yaklaşımlarda eskiden beri 
var olan bir role sahiptir. Modern iletişim ve ulaşım teknolojilerinden önce iş yapmanın tek 
yolu fiziksel olarak var olmaktı. Fakat durum değişti. 

Posta yoluyla satışlar dahil olmak üzere yeni teknolojiler hükümetler vergilendirme yetkilerini 
eyalet içindeki piyasalara erişen yabancı firmalara genişletmeyi (eyalet sınırlarının dışında yer 
alanlar gibi) istediği için bu kısıtlamaya meydan okumaya başlamıştır.

ABD içinde bu eyalet çabaları ya yargı sürecine ya da ticaret sözleşmesi yapma yetkisi 
endişelerine dayanan federal anayasal sorunlara yol açmıştır. Bu iki anayasal parametreyi 
nitelendiren önemli bir dava Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi’nin eyalet dışı işler için, 
posta ile yapılan satışların satış ya da kullanım vergilerini tahsil etme ve ödeme yükümlülüğünün 
olması için ticaret sözleşmesi yapma yetkisi şartının fiziksel varlığı gerektirdiği, Quill ve Kuzey 
Dakota 504 U.S. 298 (1992) arasındaki davada verdiği karardır. 

Quill’in açıkladığı gibi yargı süreci açıklamaları, kendini kasten eyaletteki müşterilerin 
oluşturduğu piyasaya sunduğu bir firma üzerinde vergi tahsil etme yükümlülüğünü uygulamak 
için eyalete izin vermiş olabilir. Fakat mahkeme,  eyaletin, eyalet dışı rakipleri olumsuz 
etkileyebilecek vergilendirme ya da düzenlemede ayrımcı uygulamaları yasaklama ile eyaletler 
arasındaki serbest ticareti korumak için düzenlenen “ negatif ticaret sözleşmesi yapma yetkisine” 
dayanan bu yükümlülüğü uygulama yetkisini kısıtlamıştır. 
289  Bkz. genellikle David Hardesty, Electronic Commerce Ch. 11A ( June 2007). 
290  Bkz. Donald Bruce & William F. Fox, State and Local Sales Tax Revenue Losses from E-Commerce:  Estimates as of July 2004, www.nga.org/ffiles/

pdf/0407ecommerce.pdf ‘da mevcuttur (erişim 12/28/07).
291  Bkz. U.S. Census Bureau, Table 1, State and Local Government Finances By Level of Government and by State: 2004-05, www.census.gov/govs/

estimate/05500ussl_1.htm’da mevcuttur (erişim 12/28/07).
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Bu karar, geçmiş uygulamalara dayanmaktadır: mahkeme, bu sonuca varırken özellikle “sabit 
beklentileri” korumanın önemine dikkat etmiştir. Ayrıca,  her biri uzak satıcı üzerinde tahsilât 
yükümlülüğü uygulayabilecek olan binlerce farklı eyalet ve yerel vergilendirme yetkilerine 
uymasının şart koşulacağı uzak satıcıların üzerindeki potansiyel yüklerin ihtiyatlı şekilde ele 
alınmasına odaklanmıştır.292 

Bundan dolayı, ABD içinde Kurultay uzak işletmelerin vergi yükümlülüklerini genişletmek 
için harekete geçene kadar, müşterilerinden satış ve kullanım vergilerini tahsil etmek zorunda 
olan yerel rakipleri karşısında rekabet edici avantajın keyfini çıkarmaya devam edeceklerdir.  

Müşterilerin, uzak satışlardaki vergilerden borçlu olabilmesine rağmen, pratik bir sorun 
olarak, eyaletin etkili uygulama mekanizmasına sahip olmamasından dolayı tahsil edilmez. 
Ayrıca, tüketiciler, potansiyel olarak işlem maliyetlerini (sevkıyat dahil) dengeleyebilen, bu 
gibi vergileri zorla ödemeden kaçınmak için uzak tedarikçiyi, yerel tedarikçiye tercih etme 
teşvikinin keyfini çıkaracaktır.

İşletme mükellefleri, İnternet’i ya da yetki alanında fiziksel varlıktan kaçınan ayrı tüzel 
kişilerde uzaktan satış işlemlerini ayırmaya çalışan bu teşvik edici yapıya tepki göstermiştir.293 
Tepki olarak, eyaletler, bu kısıtlamaya yaklaşmak için yetki sınırına yaklaşımdaki değişiklikleri 
kapsayan, yaratıcı çözümler geliştirmeye başlamıştır. Bu yetki çözümlerinin birkaçı, fiziksel 
varlığı dünya görüşüne dayandırmaya çalışırken,  yetkilerinin diğer araçlar ile uzak oyunculara 
ulaşmasını tasarlamaktadır. Aşağıda tartışıldığı gibi diğerleri, fiziksel varlığı tamamen devreden 
çıkarmaya çalışmaktadır.

A.  TEMSİLCİLİK YA DA BAĞLI ŞİRKET BAĞLANTISI.

Temsilcilik ilkeleri bu itiraza karşı yaklaşımın merkezinde yer almaktadır. Kaliforniya dahil 
olmak üzere bazı eyaletler vergilendirme yetki alanı içinde yer alan bir firma ile temsilci ilişkisi 
ya da diğer bir bağlantıya sahip firmalarda tahsilât yükümlülükleri uygulamak isteyen kanuni 
hükümleri kabul etmiştir.294  Fakat bu gibi bir yaklaşım başlangıçta özellikle şirketler arasındaki 
bağın sadece müşterek mülkiyet olması durumunda adli karşı koyma ile karşılaşmıştır.295 Fakat 
çevrimiçi perakendeciler eyalet içi perakende mağazalarını malın iadelerini alma ve müşterilere 
geri ödeme sağlama amaçları için yetkili temsilcileri olarak kullandığından bu faaliyet Quill 
kapsamındaki kullanım vergisi tahsilâtı yükümlülüklerini uygulamada bağ amaçları için yeterli 
görülmüştür.296  Aynı şekilde, çevrimiçi satıcının işletmesindeki satıcı için kuponları dağıtmak 
için yerel perakendecileri kullanması durumunda bu, bağlantı sağlamayan reklamcılıktan daha 
çok bağlantı için yeterli temel olan “satış” olarak görülmüştür.297  

Buradaki, vergi tahsilatı yükümlülüklerini genişletme amacı için temsilcilik ilkelerinden 
yararlanana temel hukuk bilimi, bu işletmelerin fiziksel varlık paradigmasına girmesine yardımcı 
292  Bkz. genellikle Edward A. Morse, State Taxation of Internet Commerce: Something New Under the Sun?, 30 Creighton L. Rev. 1113 (1997).
293  Bkz. John A. Swain, Cybertaxation and the Commerce Clause:  Entity Isolation or Affiliate Nexus?, 75 S. Cal. L. Rev. 419 (2002).
294  Bkz.Cal. Rev. & Tax Code § 6203(c).
295  Bkz.örneğin, Current Inc. v. California State Board of Equalization, 24 Cal. App. 4th 392 (Cal. Ct. App. 1994); SFA Folio Collections, Inc. v. Tracy, 652 

N.E.2d 692 (Ohio 1995) (Ohio kanunları kapsamında kardeş kurum durumuna dayanan bağlı şirket bağını reddetme). 
296  Bkz. Borders Online, LLC v. State Board of Equalization, 129 Cal. App. 4th 1179 (2005).  
297  Bkz. In re: Barnes&Noble.com, Case No. 89872, 2002 WL 31153474 (Cal. St. Bd. Eq. Sept. 12, 2002).  
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olur. Bu yaklaşım bazı açılardan, çalışanların ve temsilcilerin varlığına dayanan vergi yüklerini 
elektronik ticaret faaliyetlerinin gelişinden önceye dayandığı için uzun bir kökene sahiptir.298  
Fakat ABD anayasasının negatif ticari sözleşme yapma yetkisinden kaynaklanan kısıtlama 
olmasaydı, muhtemelen aslında kendisini geçmişin fiziksel kısıtlamalarından ayıran farklı bir 
yaklaşım izlenecekti. 

B.  FİZİKSEL VARLIK OLARAK MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR.

Temyiz Mahkemesi’nin Quill’de kabul ettiği gibi yargı süreci şartı kapsamındaki devlet 
vergilendirme faaliyeti için kabul edilebilir standartlar negatif ticaret sözleşmesi yapabilme 
yetkisi kapsamında çok daha cömerttir: 

Yargı süreci esas olarak devlet faaliyetinin temel adilliği ile ilgilidir. Bundan dolayı, en genel 
seviyede yargı süreci bağlantı analizi için bireylerin devletle olan bağlantılarının devletin onun 
üzerinde yetkiye sahip olmasını meşrulaştıracak ölçüde güçlü olup olmadığını sormamız 
gerekmektedir. Bundan dolayı genellikle “bildiri” ya da “adil ihtarı” hukuk kuralları bağlantı 
analizinin analitik mihenk yaşı olarak tanımladık.299

Satış ve kullanım vergisi sorununun ötesindeki vergi sorunları ile ilgili olarak eyalet 
mahkemeleri, fiziksel varlığın kapsamını kısıtlamanın ötesine geçmiş ve Quill’in gölgesinin 
dışındaki alanlarda daha saldırgan bir standart kullanmaya çabalamıştır. 

Eyaletlerin genellikle vergilendirme ile ilgili kendi politikalarını oluşturmalarına izin 
verilmesine rağmen birkaç olayda federal istilalar meydana gelmiştir. Bunların bir tanesi 
eyaletlerin ve siyasi alt bölümlerinin gelir vergisi uygulama yetkilerini kısıtlayan eyaletler arası 
ticari vergi yasasını13 kapsar. Bu yasa sadece eyaletteki tek bağlantısı, eyaletin dışına teslim 
edilecek siparişlerin talebini kapsaması durumunda maddi kişisel eşya satan firmalar üzerinde 
gelir vergisi uygulama yetkisini kısıtlamadığı için kapsam açısından oldukça kısıtlıdır, Bundan 
dolayı bu yasanın posta ya da yaygın kurye ile yetki alanı dışına teslim edilecek maddi malların 
uzak satıcısını korumasına rağmen, maddi olmayan duran varlık satan ya da hizmet sunanlar 
dahil olmak üzere diğer satıcı türlerini korumaz.

Bu yüzden maddi olmayan ürün konusu, vergi mükelleflerinin vergi durumlarından gelir 
elde etmek ve bunu bu gelir üzerinde daha düşük vergi ya da hiç vergi uygulamayan durumlara 
dönüştürmek için yeni kurumsal yapılar kullanma girişimleri ile vergi yeniliği için diğer bir alanı 
temsil etmektedir. Yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım, ticari markaların devredilmesi gibi 
maddi olmayan mal için ayrı bir holding şirketinin oluşturulmasını kapsamaktaydı. Holding 
genellikle, maddi olmayan varlıklardan elde edilen gelirler için düşük vergi uygulayan ya da 
vergi uygulamayan bir yetki alanında kurulur. Faaliyette olan şirket holdinge maddi olmayan 
varlığın kullanımı için telif hakkı öder. Bu telif hakkı maliyetlerini masraf olarak düşerek, faaliyet 
gösteren şirket, ticari markaların kullanıldığı yetki alanında vergilendirilebilir geliri azaltabilir. 
Fakat holdingin genellikle maddi olmayan malın varlığından başka vergi durumu ile başka 
298  Bkz. örneğin Scripto v. Carson, 362 U.S. 207 (1960) (çalışan olmayan temsilciler kullanım vergisi tahsili için bağ yaratmıştır); Tyler Pipe Industries v. 

Washington State Dept. of Revenue, 483 U.S. 232 (1987) (çalışan olmayan temsilciler işletme ve meslek vergisi için bağ yaratmıştır).
299  Quill, 504 U.S. at 312.  
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bir bağlantısı olmaz. Bundan dolayı, holding, vergiden muaf olmayı talep eder.300  Büyük bir 
perakende işletmesi olan Kmart davasında, bu yaklaşım, telif hakkı gelirine sahip holdingden 
alınan kredi için ödenen faiz ile birlikte kullanıldığı zaman New Mexico’da vergi yükümlülüğünü 
etkili şekilde ortadan kaldırmıştır.301

Bu düzenlemeyi göz önünde bulunduran mahkemeler çelişen sonuçlara ulaşmıştır. Bir 
tarafta maddi olmayan malın mevcut olmasına dayanan, holdingin vergilendirmesinde yol 
gösteren durum Geoffrey Inc. ve South Carolina Vergi Komisyonu arasındaki davadır.302  Geoffrey, 
South Carolina’da ticari markaları perakende satıcılara lisans veren oyuncak satıcısı Toys-R-
Us’ın bağlı şirketinin eyalette fiziksel olarak var olmamasına rağmen vergilendirilebileceğini 
savunmuştur. Faaliyeti kararlı şekilde South Carolina’daki pazara yönlendirerek bu, yargı süreci 
amaçları için yeterli bir bağlantı olarak farz edilmiştir. Ayrıca, mahkeme maddi olmayan malın 
mahalline dayanan bir bağlantı da bulmuştur. Ayrıca, eyalet mantıklı şekilde alınan vergi ile 
ilgili ekonomik faydalar da vermiştir.303   Bundan dolayı bu vergi desteklenmiştir.

Fakat bazı eyaletler, bu alanda mihenk taşı olan fiziksel varlığa odaklanmaya devam ederek 
bu yaklaşımı takip etmemeyi seçmiştir. Bazı eyaletler, bu gibi bir yansıtmanın anayasa sorunu 
olarak sorunlu olmayacağını hüküm vermesine rağmen eyalet temyiz mahkemesinin kanunu 
elde edilen gelire ulaşılmamış olarak yorumladığı Kmart davasında olduğu gibi kendi yargı 
alanı dışına girmemeyi seçmiş olabilirler. Fakat diğer mahkemeler Quill’deki fiziksel varlık 
sınırlandırmasını yasal sınır olarak görmeye devam etmiştir. Örneğin J.C. Penney National Bank 
ve Johnson arasındaki davada Tennessee mahkemesi, Tennesse sakinlerine kredi kartı veren 
eyalet dışındaki bir bankanın, yargı sürecinin bir hususu olarak bu kredi kartı sahiplerinden elde 
edilen gelirden vergilendirilebileceğini bulmuştur, fakat bu açıkça fiziksel varlığın olmamasından 
dolayı negatif ticaret anlaşması yapma yetkisi kapsamında vergilendirilemez. 

J.C. Penney tarafından ileri sürülen sıkı yaklaşımın azınlık görüşü olacağı görünmektedir, 
fakat vergilendirme yetkisi bu alanda genişleyecek gibi görünmektedir. Yayımlanmamış bir 
kararda Tennessee Temyiz Mahkemesi bağlantının yetki alanında fiziksel varlık gösteremeyen 
America Online’ın iş faaliyetleri için yaratılmış olabileceğini ileri sürmektedir.304  Diğer 
mahkemeler de ticari markaların bu yetki alanında mevcut olması durumunda bu bağlamda 
açık bir fiziksel varlık şartını reddetmiştir.305   Bu, sadece gelirin elde edilmesi için bir piyasa 
sağlanmasının vergilendirme yetkisi iddiasında bulunmak için yeterli bir temel olup olmayacağı 
sorusunu ortaya çıkarır. Aşağıda tartışıldığı gibi konum, eyalet mahkemelerinde yükseliyor gibi 
görünmektedir. 

300  Bkz. Genellikle Kmart Corp. v. Taxation and Revenue Department, 131 P.3d 22 (N.M. 2005) (bu vergi stratejisine dair kapsamlı bir tartıma sunar).
301  Bkz. Id. Diğer yorumculara göre Kmart’taki sorun İtalya’da Maliye Bakanlığı ve Philip Morris GmbH arasındaki davada da ileri sürülmektedir. Bkz. 

Jerome B. Libin & Timothy H. Gillis, It’s a Small World After All:  The Intersection of Tax Jurisdiction at International, National, and Subnational Levels, 
38 Ga. Law Rev. 197, 201 (2003). 

302  437 S.E.2d 13 (S.C. 1993), cert. denied, 510 U.S. 992 (1993).
303  Bkz bg  22 (“Toys R Us’un işlerini yürüttüğü düzenli bir toplum sunarak, South Carolina, Geoffrey’in telif hakkı anlaşmasına göre gelir elde etmesinin 

mümkün hale getirmiştir.”)
304  Bkz. America Online Inc. v. Johnson, 2002 WL 1751434 (Tenn. Ct. App. 2002).
305  Bkz. örn., A&F Trademark, Inc. v. Tolson, 605 S.E.2d 187 (N.C. Ct. App. 2004); Lanco, Inc. v. Director, Division of Taxation, 908 A.2d 176 (N.J. 2006), 

cert. denied 127 S.Ct. 2974 (2007); Geoffrey, Inc. v. Oklahoma Tax Comm’n, 132 P3d 632 (Okla. Civ. App. Div. 1 2005).
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C. FİZİKSEL VARLIĞIN ÖTESİNE GEÇME: BAĞ SADECE PİYASALARA MI 
DAYANMAKTADIR?

Yukarıda tartışıldığı gibi South Carolina’nın Geoffrey davası eyalet dışı sahiplik için telif hakkı 
geliri kazanmakta olan eyaletteki maddi olmayan varlıkların olması dahil olmak üzere yetki 
bulmak için birkaç temel ortaya atmıştır. Geoffrey mahkemesi ayrıca eyaletin vergilendirmenin 
uygun olduğu önemli ekonomik faydalar sağlayan düzenli bir piyasa da sunmuştur. Tek başına 
bir piyasanın faydalarını sunmak vergilendirme yetkisi için yeterli bir temel midir? 

Bazı mahkemeler bunun böyle olduğunu ileri sürmüştür. General Motors Corp. ve Seattle 
arasındaki davada, Washington eyalet mahkemesi “düzenli olarak bir eyaletin pazarlarından 
yararlanan herhangi kuruluşun fiziksel olarak var olmasa bile gelir vergisi alma yetkisine tabi 
olabileceğini” belirtmiştir.306  Bu, South Carolina’nın satış temsilcilerinin bağımsız bayileri 
düzenli olarak ziyaret ettiği otomobil üreticileri için işletme ve meslek vergisi koyulmasını 
destekleme teklifi ile ilgili kararına dayanmaktaydı. Fakat bu davada çalışanlar bu yargı alanında 
düzenli esasta mevcuttu. Ya böyle olmasaydı?

Geçenlerde, West Virginia, çalışanların ve diğer fiziksel varlığın eyalette olmadığı kredi kartı 
veren varlığa gelir vergisi koyarak mücadeleye girmiştir. Commissioner ve MBNA Amerika 
Bank, N.A.20 arasındaki davada, vergi mükellefi, West Virginia’daki müşterilere kredi kartı 
veren Delaware’deki bir bankadır. Vergi mükellefi bu müşterilerden her yıl birkaç milyon dolar 
kazanmıştır ve West Virginia’ya her yıl gelir vergisi ve imtiyaz vergisi ödemiştir. Daha sonra West 
Virginia’nın bankanın eyalet ile önemli bir bağı olmamasından dolayı bu gibi vergiler koyma 
yetkisi olmadığına dayanarak geri ödeme için dava açmıştır.  Bu davanın merkezinde, durumun 
satış vergisi davası olmamasına rağmen, Quill’in ileri sürdüğü fiziksel varlık kısıtlamasının 
uygulanmasıdır.

West Virginia Temyiz Mahkemesi, fiziksel varlık kısıtlamasının uygulanmasını kabul 
etmemiştir ve nihayetinde vergi mükellefinin geri ödeme talebini geri çevirmiştir. Bunu 
yaparken, hepsi eyalette ticari marka varlığını kapsayan Lanca, Tolson ve Geoffrey gibi davaları 
tefrik etmiştir, burada vergi mükellefi tarafından böyle bir talep sunulmamıştır.307 

Fiziksel varlık şartını reddetmede, teknolojinin değişen yüzü esas nedenler arasındaydı. 
Mahkemenin belirttiği gibi, “İletişim teknolojisinin gelişmesi ve çoğalması örneğin elektronik 
ticaretin artmasıyla bir varlığın herhangi fiziksel varlık olmadan bir eyalette önemli bir 
ekonomik varlığa sahip olmasının mümkün hale geldiğini göstermiştir”. Bu nedenle, fiziksel 
varlık standardının, imtiyaz ve gelir vergilerine mekanik uygulanması bir varlığın eyalet ile 
gerçek bağına dair zayıf bir ölçü olduğuna inanmaktayız.” 308 

Mahkeme ayrıca, anayasa kurucularının bu tür bir itirazı beklemediklerini de belirtmiştir: 
“Bir kişinin yerel kredi kart şirketine yaptığı aramanın, rutin olarak Bombay, Hindistan’daki 
bir kişi tarafından cevaplanabileceği ya da bir tüketicinin herhangi ürünü evden çıkmadan 
306  Id. at 1029.
307  Bkz id. at 231-32, n.11.
308  Id. at 234. 
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fareye tıklayarak bilgisayardan sanal olarak alabileceği bir zamanı ön görebileceklerini veya 
anlayabileceklerini ileri sürmek saçma olacaktır.”309

Mahkeme, fiziksel varlık yerine hukuk yorumcusunun hukuk inceleme makalesinden alınan 
“önemli ekonomik varlık testine” odaklanmıştır.310 Bu test, “şirketin ekonomik varlığının niteliği 
ve niceliği” dahil olmak üzere pek çok faktöre odaklanabilir.”311  Ayrıca, “vergi mükellefinin bir 
eyalet ile ekonomik bağlantılarının sıklığı, miktarı ve sistematik doğası” ile ilgili yapılabilecek 
bir soruşturmayı da kapsayabilir.312

Burada, mahkeme vergi mükellefinin aslında bu gibi bağlantıları olduğu sonucuna varırken 
bir sorun yaşamamıştır. 

Söz konusu yıllarda 8-10 milyon $ arasındaki brüt hâsılatı vererek, mahkeme sadece 
“MBNA’nın bu eyaletteki sistematik ve sürekli iş faaliyetinin West Virgina müşterilerine 
atfedilebilir önemli brüt hâsılatlar elde ettiği ki bu önemli bir ekonomik varlığı gösterir,” 
sonucuna vardığını açıklamıştır. 313

Güçlü bir anlaşmazlık, çoğunluğun bu sonuçla ilgili görev üstlenmesine neden olmuştur: 
“Çoğunluğun ulaştığı sonuçlar için daha önce olmuş bir destek yoktu. Bir tane bile. ”314 
Tennessee’nin J.C. Penney davasındaki kararı bu konu ile ilgili tek eyalet mahkemesi kararı 
olarak görünmüştür ve vergilendirme yetkisi ile ilgili karşıt sonuca varılmıştır.315  Ayrıca, 
çoğunluğun “önemli ekonomik varlık testi” sadece belirsiz değil aynı zaman da fiziksel varlık 
şartı ile somutlaştırılan “parlak çizgili” standartların antitezidir.” Bu, bir eyaletin “sınırları 
dışında kazanılan değeri vergilendirmeme” olasılığı dahil olmak üzere potansiyel olarak ağır 
şartlar koyabilir.316 

Bu anlaşmazlık, bölge dışı vergilendirmeden kaynaklanacak yük olasılığı örneklendirmek 
için bu varsayıma ortaya atmıştır: 

Bir an Delaware bankasının posta adresi, Weirton, West Virginia olan bir müşteri için kredi 
hesabı tuttuğunu varsayın. Bu müşterinin, Steubenville, Ohio’ya gittiğini ve kredi hesabını 
kullanarak alışverişini birkaç ayda ödeme niyetiyle oldukça büyük bir elektronik alımı yaptığını 
varsayın. Ay sonunda, müşteri, Pittsburgh, Pennsylvania banka hesabındaki fonları kullanarak iş 
yerinden kredi bakiyesinin bir kısmını elektronik olarak öder.  Günümüz ekonomisinin eyaletler 
arası doğasını tam anlamıyla içeren bu gibi bir senaryoda, Delaware bankası gelir vergilerinin 
belirlenmesi için kayıtlarını nasıl tutmalıdır?317

Çoklu eyalet işinde yük kuruntusu, Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi’nin bu dava için 

309  Id. at 236.  
310  Bkz.id. at 234 (citing Christina R. Edson, Quill’s Constitutional Jurisprudence Tax Nexus Standards in an Age of Electronic Commerce, 49 Tax Lawyer 

893 (1996).)
311  Id.
312 Id.  
313 Id. at 236. 
314  Id. at 237.  
315  Bkz. id.  
316  Id. at 238, n.3.   
317  Id. at 240, n.7. 
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evrak talebini kabul etmesi için yeterli bir neden değildir. Geoffrey, Kmart ve Lanco davaları 
dahil olmak üzere vergilendirme yetki sınırını genişleten önceki kararlar da evrak talebinin 
reddedilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Bazı yorumcuların, bunun vergilendirme yetkisine ekonomik yaklaşımın onaylanmasının 
habercisi olduğunu ileri sürmesine rağmen, Temyiz Mahkemesi’nin her yıl 7,000’den fazla 
dilekçeden 100’den az davayı seçtiği göz önünde bulundurulursa durum kesinlikle böyle 
değildir.318  

MBNA davası, diğer eyaletler ve vergi mükellefleri, eyaletteki müşterilerden, o eyalette 
maddi ya da maddi olmayan mülkiyet ya da çalışan olmadan ekonomik fayda sağlayan vergi 
mükelleflerinin ortaya çıkardığı yetki sorunları ile mücadele etmeye başladığı için diğer davaları 
da tetiklemiş olabilir.  Massachusetts şu anda ülke çapında müşteri tabanı ile Virginia merkezli 
kredi kartı veren Capital One Bank tarafından yapılan benzer bir iddiayı değerlendirmektedir. 
Temyiz vergi kurulu, vergi komiseri için fiziksel varlığın gerekli olmadığını desteklemiştir.319 

D.  YASAMA ÇÖZÜMÜNE DAİR BEKLENTİLER? 

Çoklu eyalet ticari faaliyetlerinin yayılan ve artan etkisini eyalet yönetimleri tarafından 
görünüşte doyumsuz talebi ile birlikte göz önünde bulundurarak, bu sorunun artmaya devam 
etmesi muhtemeldir. Şu anda, vergilendirme yetkisinin kapsamı, mahkemelerde ve daha 
küçük kapsamda vergilendirme yetkilerinin kapsamını genişletmeye çalışan eyalet yasama 
meclislerinde yapılan bir savaştır. Fakat, bu çatışmaların yetkileri ile ilgili coğrafik kısıtlamalara 
tabi olan yasama meclisleri ve mahkemeler tarafından kolaylıkla çözülmeyen hükümetler arası 
boyutları vardır. 

ABD’de her zaman Federal mevzuatın eyaletler arası işi etkileyen durumlarda eyaletin 
vergilendirme yetkilerini kısıtlama imkânı vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, Eyaletler arası Ticari 
Vergi Kanunu, her ne kadar çok kısıtlı olsa da eyalet yetkisine yapılan saldırıyı yansıtmaktadır. 
İkinci bir örnek de, yeni İnternet erişimi vergileri ve İnternet ticaretini etkileyen ayrımcı 
vergilendirmeyi yasaklayan İnternet Vergisi Özgürlük Kanunu’nda (ITFA) görülebilir.

ITFA önemli ölçüde ayrımcı vergiyi aşağıdakileri kapsayarak tanımlar:

(B) bir eyalet ya da siyasi alt bölüm tarafından 

(i) Uzak satıcının eyalet dışındaki bilgisayar sunucusundaki bir siteye erişebilmek için tek 
yetkinin, uzak satıcının vergi tahsili yükümlülüğünü belirlemede bir unsur olarak düşünülmesi 
durumunda ya da;

(ii) İnternet erişim hizmeti ya da çevrimiçi hizmet sağlayıcısının 

(I) uzak satıcı bilgilerinin ya da içeriğinin İnternet erişim hizmeti ya da çevrimiçi hizmet 
sağlayıcısının eyalet dışındaki bilgisayar sunucusunda görüntülenmesinin ya da

(II) siparişlerin İnternet erişim hizmeti ya da çevrimiçi hizmet sağlayıcısının eyalet dışındaki 
318  Bkz. Joseph Henchman, Don’t Assume the U.S. Supreme Court Accepts Economic Nexus, 46 State Tax Notes 863 (December 17, 2007).
319  Bkz. Capital One Bank v. Commissioner, 2007 WL 1810723 (Mass. App. Tax. Bd. June 22, 2007).  



389

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

bilgisayar sunucusu ile işlenmesinin320

Sonucunda vergi tahsili yükümlülüklerini belirlemek için uzak satıcının temsilcisi olarak 
varsayılması durumunda koyulan vergi. 

Yukarıdaki (B)(i)’deki kısıtlama, “bir unsur” olarak  “tek yetkiye” odaklanması açısından 
anlaşılmazdır.321  Bu hüküm, satış ya da kullanım vergilerinin tahsilâtı ile ilgili bağlı bağ teorilerinin 
geliştirilmesini büyük ihtimalle sonlandırmayacaktır. Ayrıca, (B) (ii) fıkrası, sadece çevrimiçi 
hizmet sağlayıcısının vergi tahsili yükümlülüklerini uygulama amacı için satıcının temsilcisi 
olmasını engellemek için yeterli görünmektedir. Hükümlerin hiçbirisi, gelir vergilendirmesi 
amacı için bağ unsuruna değinmez.

Satış ve kullanma vergisi alanında, eyalet dışı satıcıların satış veya kullanım vergilerini tahsil 
etmede karşılaştığı uygunluk yüklerini azaltmak için eyaletler arası işbirliği ve anlaşma yolu 
sağlamaya çalışan Modern Satış Vergisi Projesi şeklinde, eyaletler arası işbirliğine doğru bir 
hareket vardır. Fakat, bazı yorumcular, bu yaklaşımın anayasal geçerliliğini sorgulamaktadır.322  
Bu alandaki yetkileri kısıtlamak ya da belirtmek için federal mevzuat için oybirliği elde etme 
çabaları şu ana kadar çok başarılı olmamıştır, bundan dolayı bu konular daha fazla adli gelişmeye 
bırakılmıştır. 

Gelire dayalı vergilerle ilgili olarak ABD’nin uzun bir eyaletler arası rekabete izin verme 
geçmişi vardır. Geliri, mevzuat ile tek dağıtma ve paylaştırma yöntemini kabul ettirme çabaları, 
farklı paylaştırma yöntemlerinin çift vergilendirme ile sonuçlanabileceği gerçeğine rağmen 
verimli olmamıştır.323 Bundan dolayı, bu alanda rekabetin devam etmesi beklenmektedir.

IV. MİLLETLER ÜSTÜ ALANA BAŞVURMA.

Yukarıdaki ABD deneyimi tartışması ulusal hükümetler gibi alt ulusal hükümetler tarafından 
vergilendirmeye tabi olacak ABD’de iş yapan uluslararası firmalar için potansiyel olarak 
faydalıdır. Ulusal makamların sessiz müdahale etmeleri ve eyaletlerin bu gibi konularda işbirliği 
yapmak için sınırlı çabaları dahil olmak üzere bu deneyim gelişmekte olan uluslararası vergi 
politikası perspektifinden de faydalıdır. Yargıç Louis Brandeis’in bir keresinde söylediği gibi 
“Vatandaşlarının seçmesi durumunda cesaretli bir eyaletin labaratuar olarak hizmet görmesi 
ve ülkenin geri kalanı için risk teşkil etmeden yeni sosyal ve ekonomik deneyler yapması 
Federal sistem için mutlu olaylardan birisidir.”324  Bu yaklaşımın, uluslararası topluluğa neden 
aktarılmadığına dair açık bir neden yoktur.

320 Internet Tax Freedom Act, § 1105(2), 47 U.S.C. § 151’de bulunabilir (Notlar).
321  Örneğin dava açma amaçları için yetki alanının anayasal sınırlarını etkileyen hukuk ilminin sadece bir web sitesine erişmenin yargı süreci amaçları 

için genellikle yeterli olmadığı sonucuna varmıştır. Bkz. genellikle Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1997) ve silsileye.  
Ayrıca bakınız Larry L. Teply & Ralph U. Whitten, Civil Procedure 219-35 (3d ed. 2004) (genel olarak yetki sınırına karşı “minimum bağlantı” 
yaklaşımına dayanan eyalet mahkemesi yetki sınırının genişletilmesi tartışılır).    

322  Bkz. Gregory R. Evans, Comment, “Separate But Taxed:  A Rejection of the Streamlined Sales Tax Project Through A Commerce Clause and Federalist 
Analysis, 56 American U. L. Rev. 421 (2006).

323  Bkz. örn., Moorman Mfg. Co. v. Bair, 437 U.S. 267 (1978).  Önemli bir istisna, Eyaletlerin yabancıların emeklilik gelirini vergilendirmelerini engel-
lemek için yararlandığını mevzuatı kapsar. Bkz. 4 U.S.C. § 114.  Bu, eyalette yaşarken ve çalışırken, gelir elde eden vergiden muaf gelirlerinin emeklilik 
tasarruf hesaplarına çevirdikleri ve daha sonra bu hesaplardan para çekme için vergi uygulamayan diğer bir yetki alanına giden işçilerin olayını belirt-
mektedir.     

324  New State Ice Co. v. Liebman, 285 U.S. 282, 311 (1932) (Brandeis, J., dissenting).
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Aşağıda kısaca araştırılacağı üzere, bu alt ulusal düzeyde yaşanan sıkıntılar uluslararası 
düzeyde de yaşanır. Pratik konular ayrıca vergilendirme yetkisini önemli fiziksel varlığı olmayan 
yabancı firmaları kapsayacak şekilde genişletme ya da planlamada tereddüdü de ileri sürebilir.

Uluslararası işletmeler, iki ya da daha fazla bağımsız eyaletin aynı geliri vergilendirmesine 
sahip çıkma olasılığını da ortaya koyabilir. Bu çelişki, bu konuların ele alındığı anlaşmalara 
ve milli vergi kanununda (kredi mekanizmaları gibi) çoklu vergilendirme yüklerini ele alan 
hükümlere yer verilmesine neden olmuştur. 

Anlaşmalarla ilgili olarak, yabancı bir firma için gelir vergisi yükümlülüğü oluşturmak için 
“daimi iş yeri” kavramı mihenk taşı olarak ortaya çıkmıştır.325  Daimi iş yeri kavramı ile, ABD 
hukuku kapsamında karmaşıklık ve belirsizlik konusu olan vergi mükellefinin ticaret ya da bir 
işle uğraşıp uğraşmadığına dair yapılan soruşturmanın değiştirilmesi amaçlanmaktadır.326  Fakat, 
daimi işyeri kavramı da anlaşma ile daha fazla değiştirilebilecek belirli koşullar ve istisnalar ile 
bilmece haline gelerek kısmen karmaşıktır. Örneğin, siparişlerin ABD’nin dışında yer alan 
bir Internet sitesi ile ABD müşterilerine yapılan satışlardan karşılandığı bir deponun olması 
yeterli fiziksel varlığı teşkil ediyormuş gibi görünebilir, fakat ABD-BK anlaşması kapsamında 
bu genellikle daimi bir işyeri meydana getirmek için yeterli değildir.327

Aynı şekilde ABD-Türkiye anlaşması kapsamında da, daimi iş yeri kavramı belirli fiziksel 
varlık şekillerini hariç tutmak için aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

‘Daimi işyeri’ bir işletmenin işlerinin tamamen ya da kısmen gerçekleştirildiği sabit iş yeri 
anlamına gelmektedir. Yönetim yerinin, bölümü, ofisi, fabrikayı, atölyeyi ve maden ocağını, 
petrol ve gaz kuyusunu ya da diğer doğal kaynak çıkarma yerini kapsar. Ayrıca sahanın, projenin 
ya da faaliyetlerinin altı aydan fazla sürmesi durumunda şantiyeyi, inşaatı, kurulumu ya da 
montajı da kapsar. 

‘Daimi işyeri’ (1) tesisleri sadece işletmeye ait malların ya da ticari eşyaların depolanması, 
sergilenmesi ya da teslim edilmesi, amacıyla kullanılmasını, (2), sadece depolama, sergileme 
veya teslimat için işletmeye ait malların ya da ticari eşyaların stok yapılmasını; (3) sadece diğer 
bir işletme tarafından işlenmek için işletmeye ait malların ya da ticari eşyaların stok yapılmasını; 
(4) işletme için bilgi toplama ya da mal veya ticari eşya satın almak için sabit bir işyeri olarak 
kullanılmasını, (5) sadece şirket için hazırlayıcı ya da yardımcı nitelikte olan diğer faaliyetlerin 
yerine getirilmesi için sabit bir işyeri yer olarak tutulmasını ya da (6) sadece yukarıdaki 
faaliyetlerin birleşimi için sabit bir iş yeri olarak kullanılmasını kapsamaz (sabit işyerinin, bu 
birleşimden kaynaklanan genel faaliyeti hazırlayıcı ya da yardımcı nitelikte ise).328

Bu amaçla, uluslararası daimi iş yeri kavramının eyalet kanununda kullanılan fiziksel varlık 
kavramına biraz benzediği görülebilir. Fakat anlaşma sınırının, bazı iş faaliyeti düzeylerinin 
(malların müşterilere teslimi için depolanması dahil olmak üzere) yabancı firma tarafından 

325  Bkz. genellikle David Hardesty, Electronic Commerce ¶ 12.02[2] (1999 and 2007 Supp.)  
326  Bkz id. at 12.02[1].  
327  Bkz.id. at ¶ 12.02[2] (ABD-BK vergi anlaşmasına atıfta bulunur, Mad. 5).  
328  Bkz. RIA International Tax Treaty Editorial Explanations, No. 70 (1996 anlaşmasını kapsar) (2007).
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vergilendirme yükümlülüğüne neden olmamasını sağlayan önemli alanlar oluşturacak gibi 
görünmektedir. Muhtemelen bu istisnalar, yabancı işletmenin en azından yetki alanı içinde bazı 
marjinal faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmek ve böylelikle potansiyel vergi matrahını diğer 
yollarla artırmak için tedbirli nedenlerden dolayı uygulanmaktadır.

Bir işletmenin daimi bir işyerine sahip olup olmadığını değerlendirme amacı için temsilcilik 
ilişkileri de önemli bir unsurdur. Maalesef, bir temsilcinin bağımsız mı yoksa bağımlı mı olduğu 
da ABD hukuku ve anlaşmalar kapsamında belirlenmesi gereken önemli bir konudur. ABD-
Türkiye anlaşması anlaşma açıklamasının kısmen belirttiği gibi bu ayrımı yansıtmaktadır:

Bir anlaşma ülkesinde bir kişi diğer anlaşma ülkesindeki bir işletme adına hareket ederse 
ve işletmenin adına sözleşme yapma yetkisine sahipse ve bunu alışıldığı şekilde kullanıyorsa, 
işletme kişi, bağımsız bir temsilci olmadıkça ya da (2) faaliyetler önceki paragrafta (örneğin 
depolamayı yönetme, v.b) tanımlananlarla ve sabit bir iş yeri ile yapılması durumunda daimi bir 
iş yeri oluşturmayan faaliyetlerle sınırlı olmadıkça faaliyetlerle ilişkili olarak daimi bir işyerine 
sahip olarak farz edilir. Eğer bu gibi bir yetkiye sahip olmayan bir kişi (bağımsız statüdeki 
temsilci haricinde) işletme adına malları ya da ticari eşyaları kaynak ülkede düzenli teslimat için 
tutarsa, işletme, kişinin kaynak ülkede vergilendirmeden kaçınmak için malların ya da ticari 
eşyaların satışı ile ilgili tüm faaliyetleri gerçekte üstlendiği kanıtlanırsa kaynak ülkede daimi bir 
işyerine sahip olarak varsayılacaktır (Satış sözleşmelerinin fiili yapılması hariç olarak) Madde 5 
(4). Komisyon aracılığıyla iş yapan genel komisyon acentesi ya da diğer bağımsız bir temsilci bu 
kişilerin olağan iş seyrinde hareket etmeleri kaydıyla daimi bir işyerine mahal vermez Madde 
5(5). Anlaşma ülkesinin mukimi olan bir şirketin diğer bir ülkenin mukimi olan ve bu ülkede 
iş yapan bir şirketi kontrol etmesi ya da o şirket tarafından kontrol edilmesi (daimi iş yeri ile ya 
da daimi bir işyeri olmadan) durumu her iki şirketin diğerinin daimi işyeri olduğunu göstermez 
Madde 5(6).329

Bundan dolayı, anlaşma temsilcinin “bağımlı bir temsilci” olmadığı sürece temsilcilik ilkelerine 
dayanan bağın bulunmasını imkânsız kılıyor gibi görünmektedir.  Ayrıca, sadece sahipliğe ya da 
kontrole dayanan daimi bir iş yerinin bulunmasını reddeten son hüküm, yukarıda tartışıldığı 
gibi ABD eyalet kanunu kapsamında geçerli görünen bağlı bağı reddeten yaklaşımla tutarlı gibi 
görünebilir.

Temsilcilik ile ilgili olarak ABD federal vergi kanunu “bağımsız bir temsilciyi” kısmen şu 
şekilde tanımlar: “işinin normal seyrinde o sıfatla hareket eden genel komisyon acentesi, aracı ya 
da bağımsız statüye sahip diğer bir temsilci. Örneğin, bundan dolayı malın ya da ticari eşyanın 
sahibi adına ya da sahibi tarafından onun sahipliğine, yönetimine ve kontrolüne emanet edilen 
malları ya da ticari malları normal mesleğini ya da işini yerine getirirken veya tazminat için 
satan temsilci bağımsız bir temsilcidir.” 330  

Pek çok merkezin temsil edilmesi bağımsızlığın göstergesiyken, sadece merkezi temsil etme ve 

329  Id.
330  Treas. Reg.§ 1.864-7(d)(3)(i).  
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sürekli olarak satıcının adına iş yapma yetkisine sahip olma bağımlı bir durumu gösterebilir.331

Yukarıdaki tanımlar bir temsilcinin statüsünü ve satıcının daimi iş yerini belirlemede ilgili 
etkisini belirlemede önemli zorluklar yaşandığını ileri sürmektedir. Eyalet kanunundaki fiziksel 
varlık kavramı gibi daimi iş yeri konusu da uluslararası iş yapan firmaların hukuk danışmanları 
tarafından dikkat edilmesi gereken nüansları içerir. 

Tipik bir e-ticaret işi için, vergilendirme yetki alanı dışında sipariş alma ve siparişleri 
teslim etme ile birlikte bir web sitesinin olmasının bunun gibi anlaşma şartları kapsamında 
vergilendirme ile sonuçlanması olası değildir. Bu gerçekler kapsamında bir depo yetki alanı 
içinde sipariş almak ve yerine getirmek için kullanılsa bile daimi bir işyeri yoktur. Satıcı adına 
reklamlar ile sakinleri hedeflemek için yetki alanında yer alan Internet reklam firması gibi 
temsilcilerin olması bile vergilendirme için esas teşkil etmek için yeterli olacak bağımsız temsilci 
durumu oluşturmayacaktır.332  Bir yorumcunun ileri sürdüğü gibi, kredi kartı işleme gibi bazı 
mali hizmetler de sunabilen ev sahibi temsilci bile temsilcinin ana merkez adına sözleşme 
yapma yetkisi olmadığı sürece bağımsız bir temsilci durumu meydana getirmeyebilir.333

Fakat yukarıdaki durumlarda, yabancı özne, yerel yetki alanının Pazar yerinden 
faydalanmaktadır. Bu yerel yetki alanı alt yapıya olan bağımlılık derecesinin önemli ölçüde 
değişebilmesine rağmen en sonunda vergi gelirleri ile desteklenen bir alt yapı sağlar. Örneğin, 
Internet aracılığıyla maddi olmayan mallar teslim eden bir online işletme, fiziksel yol alt yapısını 
kullanmazken, fiziksel mallar satan bir diğer işletme yolları ve diğer kamu alt yapılarını kullanır. 
Bu, hükümetin yetki alanında elde edilen gelirleri vergilendirme yetkisini etkilemeli midir? Ya 
bu malları teslim eden temsilcinin uzak satıcı yetki alanı içinde olmasa bile, yetki alanı içinde 
vergilendirmeye tabi olacağı gerçeği? Yetki alanı içinde vergi mükellefi olmasa bile ekonomik ve 
vergi faydaları sağlanmasına yardımcı olan uzak satıcı değil midir?

Ayrıca, kamu alt yapısının finansmanı ve faydaları yetki alanlarında değişebilir. Örneğin, 
işletmenin bir deposu varsa, bu depo yetki alanı içinde mülk vergilendirmeye tabi olabilir. Bu 
gibi mülk vergileri yangın koruma, yol ve diğer faydalar gibi hizmetleri destekleyebilir. Milli 
hükümete ödenen bir gelir vergisi de bu tür faydayı karşılamayabilir, bunun yerine iş dünyasıyla 
çok az bağlantısı olan ya da hiç bağlantısı olmayan sosyal hizmetler gibi dolaylı faydaları finanse 
edebilir. Para, geri ödenebilir, vergi gelirleri finanse ettikleri kamu yararı ile ilgili olmayan 
faaliyetlerden elde edilebilir. Bu düşünceler vergi matrahının uzak satıcıları da kapsayacak 
şekilde genişletilip genişletilmemesini etkileyebilir mi?

Vergilendirme yetkisini genişletmek için uygun teorik bir temel bulunabilse bile, pratik 
gerçekler aksini tavsiye edebilir. ABD hukuk ilminde kabul edildiği gibi, uygunluk maliyetleri, 
vergilendirme kararında düşünülmesi gereken önemli bir faktördür. Yetkinin genişletilmesi 
dikkat gerektiren başka ekonomik sonuçlara neden olabilir. Örneğin, yeni bir verginin koyulması 
iş faaliyetinin devam etmesini ekonomik olmayan hale getirir mi? Bir deponun daimi bir işyeri 

331  Bkz. genellikle Hardesty, supra, at ¶ 12.02[4].  
332  Aynı sonuçlara ulaşan Hardesty, supra, ¶ 12.04’deki örneklere bakınız.  
333  Bkz. id. at ¶ 12.04[d].  
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için yeterli görülmesi durumunda işletme faaliyetini vergilendirme yetki alanı dışına taşımak 
için uygulamalarını değiştirir mi?  

Kurultayın kanun koyabileceği veya Temyiz Mahkemesi’nin bu konuları kapsamlı şekilde ele 
alabileceği ABD’de alt ulusal durumdan farklı olarak uluslararası toplulukta bu konuların ele 
alınacağı benzer bir otoriter yaklaşım yoktur. Vergi konuları ile ilgili ulusal egemenlik anlaşma 
müzakeresi ve daha dar kapsamda, OECD gibi sivil kuruluşların bu sonuçları etkilemesi 
anlamına gelmektedir. 

Bazı yorumcular yabancı firmalar üzerindeki vergi yüklerini genişletme istekliliğinin 
ABD eyaletlerinin alt ulusal bağlamı ile karşılaştırıldığında uluslararası bağlamda daha fazla 
kısıtlanabileceğini ileri sürer. 

Uluslararası vergilendirme yetkisi kuralları, farklı ülkeler arasında çift taraflı ya da OECD 
ve BM durumunda çok taraflı müzakere ürünüdür. Bu ortamda ulusların egemenliğine saygı 
duyulmalıdır. Aksine, alt ulusal vergilendirme yetkisi rejimimiz ABD Anayasasına, Federal 
kanunlara, eyalet anayasalarına ve eyalet kanunlarına dayandırılmaktadır. Eyaletler genellikle 
diğer eyaletlerle olan ilişkilerinin zarar görmesinden pek endişe duymazlar ve yetki alanlarının 
izin verilen sınırlara ulaşması için çaba gösterme eğilimindedirler.334

Bu nicel farkın önemi tartışılabilir. Sonuç olarak, ABD eyaletleri kısmen kendi seçim 
bölgelerindeki siyasi ve ekonomik etkilere dayanan vergilendirme kararları almaktadır ve bunu 
diğer eyaletlerin benzer kanunlar koyarak misilleme yapabileceğini bilerek yapmaktadırlar. 
Fakat, vergi politikalarını ele almak için bir araç olarak kullanılabilecek ticaret gibi konular 
üzerinde aynı egemenlik derecesine sahip değillerdir. Bununla beraber, her yerdeki hükümetler 
daha fazla gelir ister: bu ortak eğişim uluslararasında var olabilen kültürel ve siyasi farklar 
arasında köprü kurmaktadır. Vergi yetkisi için bir esas olarak fiziksel varlığın tarihi temeli 
dahil olmak üzere yerleşmiş kurallarını değiştirmek vergi matrahını yerli öğeleri etkilemeden 
genişletmek için cazip bir yaklaşım olarak görülebilir. Fakat, algılanan kısa süreli faydaların 
uzun süreli ekonomik kalkınma üzerinde zarar verici etkilerlerle engellenmemesini sağlaya 
dikkat edilmelidir. (Alkışlar) 

334  Jerome B. Libin & Timothy H. Gillis, It’s a Small World After All:  The Intersection of Tax Jurisdiction at International, National, and Subnational Levels, 
38 Ga. Law Rev. 197, 298 (2003).
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Prof. Dr. EDWARD A. MORSE (Creighton University/Nebraska,USA) Thank you.
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I.  Introduction

The Internet is another step in the progression of communication technology that has 
generated new possibilities for commercial and noncommercial interchange.  By breaking down 
economic barriers, including the costs associated with communication and transmission over 
physical distances, the Internet has fostered significant commercial growth in both online and 
traditional businesses.  This disintegration of economic barriers has also affected geographical 
boundaries, which have traditionally defined the scope of the governmental role in regulating 
and enforcing laws, including the laws of taxation.  

This essay discusses recent legal developments affecting interjurisdictional dimensions of 
taxation affecting e-commerce and traditional business models.  Theoretical innovation in 
the basis for jurisdiction has begun to allow the projection of jurisdiction to tax beyond the 
traditional foundation of physical presence.  In the U.S., much of this innovation is occurring 
at subnational levels involving state governments.  This environment provides examples new 
approaches to jurisdictional problems, which may provide learning that can be useful in the 
international arena.

An expanding jurisdictional model may be attractive from the perspective of those seeking 
to raise additional tax revenues.  However, genuine concerns about business compliance and 
economic burdens are presented which counsel hesitation in leaving behind the comparative 
certainty and predictability of a model based on physical presence.  As discussed below, 
cooperative efforts to create transcendent mechanisms to address jurisdictional conflicts 
will be important to appropriately balance political and economic interests at stake in this 
environment.  

II. Taxation in a Changing Economy: Disrupting the Revenue Base?

Taxation powers are obviously important to governments, which require revenues to carry 
out their public functions.  The growth of electronic commerce and enhanced possibilities 
for communication and delivery of goods and services can potentially disrupt these revenue 
sources.  These potential disruptions can come from several different angles.
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Growing global competitiveness, which are heightened through enhanced opportunities 
for cross-border trade, present one source of disruption.335  Thus, to the extent that sales from 
local firms are displaced through outsourcing of goods or services that may occur through 
Internet technology, the local tax base may be adversely affected.  However, cost savings that 
may occur through this form of outsourcing may result in more discretionary spending in the 
local economy for other goods, which in turn generate new tax revenues.

This kind of economic displacement can be illustrated through the relatively recent 
phenomenon in the U.S. of outsourcing routine tax preparation services.  If firms outside 
the U.S. provide these services, using the Internet as the transmission vehicle, there may be 
a disruption for domestic service providers.  That disruption might also translate to reduced 
domestic tax revenues based on the income they might have earned from those services.  
However, cost savings may enable clients to afford new and additional services, which were 
previously unavailable. Thus, this temporary displacement may result in new opportunities and 
the growth of an additional tax base, instead of losing an existing revenue source.  

Other disruptions may be more significant, in that they involve the removal of a transaction 
from the effective power of the state for collection and enforcement.  Transactions in digitized 
goods or services may occur entirely through the means of the Internet or other remote sale 
technology, such as mobile telephone communications.  Alternatively, physical goods may be 
sold and shipped to a customer using the Internet or other communications technology to 
facilitate the sale.  In either case, if the seller is located in another jurisdiction from a buyer, the 
jurisdictional constraint on the power to collect sales and use taxes may be presented.  This is 
a common problem presented at the state level in the U.S., although a similar issue may also 
occur in the European Union involving a value added tax.336  

Significant practical and legal issues are presented to taxing authorities. As firms innovate 
by changing the form in which they do business, moving local facilities online and reaching 
the same customers through a new medium of communication, governments must adapt 
in response.  The disruptions are potentially significant, as they could ultimately affect the 
government’s control over its tax revenues. In 2004, some researchers estimated the revenue 
loss from sales and use taxes not collected over the Internet at between 3.9-6.1 percent of 
revenues.337  Although this amount appears significant, it must be put into perspective:  state 
and local governments collected over $1.5 trillion in fiscal 2004-05, including over $262 billion 
in general sales taxes. 338 Moreover, those tax collections have continued to grow, despite growth 
in the e-commerce market.

III. State-level Responses in the United States:  Erosion of Physical Presence.

Physical presence has a longstanding role in traditional approaches to the question of 
335  Such tendencies are amply documented in Thomas L. Friedman, The World is Flat (2005).
336  See generally David Hardesty, Electronic Commerce Ch. 11A ( June 2007). 
337  See Donald Bruce & William F. Fox, State and Local Sales Tax Revenue Losses from E-Commerce:  Estimates as of July 2004, available online at www.

nga.org/ffiles/pdf/0407ecommerce.pdf (accessed 12/28/07).
338  See U.S. Census Bureau, Table 1, State and Local Government Finances By Level of Government and by State: 2004-05, available online at www.

census.gov/govs/estimate/05500ussl_1.htm (accessed 12/28/07).
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jurisdiction to tax.  Prior to modern communication and transportation technologies, the 
only way to do business was to be physically present.  However, that fact has changed.  New 
technologies, including the prospects of mail-order sales, began to challenge this constraint as 
governments sought to expand their taxing powers to foreign firms (i.e., those located outside 
of the state borders) that are accessing markets within the state.

Within the U.S., these state efforts have generated federal constitutional challenges based 
on either due process or commerce clause concerns.  An important case delineating these two 
constitutional parameters is the United States Supreme Court’s decision in Quill v. North Dakota, 
504 U.S. 298 (1992), which held that a physical presence was required by the commerce clause 
for an out-of-state business to have the obligation to collect and pay over sales or use taxes on 
mail-order sales. 

As Quill explained, due process considerations may have permitted the state to impose a 
tax collection obligation on a firm that purposely availed itself of the market comprised of 
customers in the state.  However, the Court nevertheless constrained the state’s power to impose 
this obligation based on the so-called “dormant commerce clause”, which is designed to protect 
the structure of free trade among the states through prohibiting discriminatory practices in 
taxation or regulation that may adversely affect out-of-state competitors.  

This decision is rooted in the practices of the past:  the court specifically noted the importance 
of protecting “settled expectations” in coming to this conclusion.  It also focused on the 
prudential consideration of the potential burdens on remote sellers, who would otherwise be 
required to comply with thousands of different state and local taxing jurisdictions that might 
each impose a collection obligation on the remote seller.339 

Thus, within the U.S., until Congress acts to expand the tax obligations of remote businesses, 
they will continue to enjoy a competitive advantage over their local counterparts, who must 
collect sales and use taxes from their customers.  Although customers may nevertheless owe 
these taxes on remote sales, as a practical matter they are not collected because the state lacks 
an efficient enforcement mechanism. Moreover, consumers will enjoy an incentive, which may 
potentially be offset by transaction costs (including shipping), to choose a remote supplier over 
a local one to avoid the forced payment of such taxes.

Business taxpayers have responded to this incentive structure by seeking to isolate Internet 
or remote sale operations in separate legal entities that avoid a physical presence in the 
jurisdiction.340  In response, the states have begun to develop creative solutions to approach 
this restriction, some of which involve changes in their approach to jurisdiction.  Some of these 
jurisdictional solutions seek to build on the world view of physical presence, yet project their 
jurisdictional reach to the remote actor through some other means.  Others, as discussed below, 
seek to abandon physical presence entirely.

339  See generally Edward A. Morse, State Taxation of Internet Commerce: Something New Under the Sun?, 30 Creighton L. Rev. 1113 (1997).
340  See John A. Swain, Cybertaxation and the Commerce Clause:  Entity Isolation or Affiliate Nexus?, 75 S. Cal. L. Rev. 419 (2002).
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A.  Agency or Affiliate Nexus

Agency principles are at the heart of one approach to this challenge.  Some states, including 
California, have adopted statutory provisions that seek to impose collection obligations on 
firms that have an agency relationship or other affiliation with a firm located in the taxing 
jurisdiction.341  However, such an approach initially met with judicial resistance, particularly 
where the affiliation between the companies was merely one of common ownership.342

However, as online retailers used in-state retail stores as their authorized representative for 
purposes of taking returns of property and granting refunds to customers, this activity was 
deemed sufficient for nexus purposes in imposing the use tax collection obligations under 
Quill.343  Similarly, where an online seller used local retailers to distribute coupons for the seller 
at their business, this was deemed to be “selling” that was a sufficient basis to find nexus, rather 
than mere advertising which would not provide nexus.344  

The basic jurisprudence here, which uses agency principles for the purpose of expanding the 
tax collection obligations, helps to fit these enterprises into the physical presence paradigm. 
In some respects, this approach has a long pedigree, as attempts to place tax burdens based on 
the presence of employees or agents predates the advent of electronic commerce activities.345  
However, but for the constraint from the so-called dormant commerce clause of the U.S. 
Constitution, it is likely that a different approach would be followed, which might indeed 
detach itself from physical constraints of the past.

B.  Intangible Assets as Physical Presence

As the Supreme Court recognized in Quill, the allowable standards for government taxing 
activity under the due process clause are much more generous than under the dormant 
commerce clause: 

Due process centrally concerns the fundamental fairness of governmental activity. Thus, at the 
most general level, the due process nexus analysis requires that we ask whether an individual’s 
connections with a State are substantial enough to legitimate the State’s exercise of power over 
him. We have, therefore, often identified “notice” or “fair warning” as the analytic touchstone of 
due process nexus analysis.346

With regard to tax issues beyond the matter of sales and use taxes, state courts have gone 
beyond the constraining scope of physical presence and sought to use a more aggressive 
standard in areas outside the shadow of Quill. 

Although the states are usually left to formulate their own policies with regard to taxation, 

341  See Cal. Rev. & Tax Code § 6203(c).
342  See, e.g., Current Inc. v. California State Board of Equalization, 24 Cal. App. 4th 392 (Cal. Ct. App. 1994); SFA Folio Collections, Inc. v. Tracy, 652 N.E.2d 

692 (Ohio 1995) (rejecting affiliate nexus based on brother-sister corporate status under Ohio statute). 
343  See Borders Online, LLC v. State Board of Equalization, 129 Cal. App. 4th 1179 (2005).  
344  See In re: Barnes&Noble.com, Case No. 89872, 2002 WL 31153474 (Cal. St. Bd. Eq. Sept. 12, 2002).  
345  See, e.g., Scripto v. Carson, 362 U.S. 207 (1960) (non-employee agents created nexus for use tax collection obligation); Tyler Pipe Industries v. Wash-

ington State Dept. of Revenue, 483 U.S. 232 (1987) (nonemployee agents created nexus for business and occupation tax).
346  Quill, 504 U.S. at 312.  
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Federal incursions have occurred in a few cases.  One of them involves the so-called Interstate 
Commerce Tax Act,347 which constrains the power of states and their political subdivisions to 
impose income taxes.  This Act is quite limited in scope, in that it only restricts the power to 
impose an income tax on firms selling tangible personal property if their only contact in the 
state involves the solicitation of orders that will be fulfilled outside the state.  Thus, although 
this act would protect the remote seller of tangible goods fulfilled outside the jurisdiction 
through shipment by mail or common carrier, it would not necessarily protect other types of 
sellers, including those selling intangible assets or services.

The matter of intangibles thus presents another area for tax innovation, with taxpayers 
attempting to use new corporate structures to extract income from taxing states and to move it 
into states with lower or no taxes on such income.  One commonly used approach involved the 
formation of a separate holding company to which intangible property such as trademarks are 
transferred.  The holding company is typically located in a jurisdiction with low or no taxes on 
income from intangibles.  The operating company then pays royalties to the holding company 
for the use of the intangible asset.  By deducting these royalty costs as expenses, the operating 
company is thus able to reduce its taxable income in the jurisdiction where the trademarks are 
used.  However, the holding company typically has no other contacts with the taxing state, other 
than the presence of its intangible property.  Thus, the holding company claims an exemption 
from taxation.348  In the case of Kmart, a large retail operation, this approach when used in 
combination with interest paid on a loan from the holding company of the royalty income 
effectively eliminated its tax liability in New Mexico.349

Courts considering this arrangement have reached conflicting results.  On one hand, leading 
the way in taxing the holding company based on the presence of intangible property there is 
Geoffrey, Inc. v. South Carolina Tax Commission.350  Geoffrey held that a subsidiary of the toy 
seller, Toys-R-Us, which licensed trademarks to retailers in South Carolina, was taxable despite 
the lack of a physical presence in the state.  Through purposefully directing activity toward the 
market in South Carolina, this was deemed a sufficient connection for due process purposes. 
In addition, the court also found nexus based on the situs of its intangible property.  Moreover, 
the state had given economic benefits that were rationally related to the tax imposed.351   Thus, 
this tax was upheld.

Some states, however, have chosen not to follow this approach, continuing instead to focus 
on physical presence as a touchstone in this area.  Some states may have simply chosen not to 
reach outside their jurisdiction, as in Kmart, where the state supreme court interpreted the 
statute as not reaching the income generated, despite a lower court ruling that such a projection 

347  15 U.S.C. 381-384,
348  See generally Kmart Corp. v. Taxation and Revenue Department, 131 P.3d 22 (N.M. 2005) (providing an extensive discussion of this tax strategy).
349  See id.  According to other commentators, the very issue presented in Kmart is also being asserted by Italy in Ministry of Finance v. Philip Morris 

GmbH.  See Jerome B. Libin & Timothy H. Gillis, It’s a Small World After All:  The Intersection of Tax Jurisdiction at International, National, and Subna-
tional Levels, 38 Ga. Law Rev. 197, 201 (2003). 

350  437 S.E.2d 13 (S.C. 1993), cert. denied, 510 U.S. 992 (1993).
351  See id. at 22 (“By providing an orderly society in which Toys R Us conducts business, South Carolina has made it possible for Geoffrey to earn income 

pursuant to the royalty agreement.”)
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would not be problematic as a constitutional matter.  However, other courts have continued to 
draw the physical presence limitation in Quill as a constitutional boundary.  For example, in J.C. 
Penney National Bank v. Johnson, 352 a Tennessee court found that an out-of-state bank issuing 
credit cards to Tennessee residents could be taxed on income earned from these cardholders 
as a matter of due process, but it could not be taxed under the dormant commerce clause, 
apparently due to the absence of physical presence.

The strict approach suggested by J.C. Penney seems to be a minority view, however, as the 
jurisdiction to tax seems to be expanding in this area.   In an unpublished decision, the Tennessee 
Court of Appeals itself suggested that nexus could be created for business activities by America 
Online which fell short of having a physical presence in the jurisdiction.353  Other courts have 
also rejected an explicit physical presence requirement in this context, where trademarks were 
present in this jurisdiction.354   This raises a question of whether merely providing a market for 
the generation of income could, of itself, become a sufficient basis for asserting jurisdiction to 
tax.  As discussed below, that position also seems to be ascending in state courts.

C.  Moving Beyond Physical Presence:  Nexus Based on Markets Alone?

As discussed above, South Carolina’s Geoffrey case suggested several bases for finding 
jurisdiction, including the presence of intangibles in the state that were earning royalty income 
for the out-of-state owner.  The Geoffrey court also noted that the state provided an orderly 
market provided substantial economic benefits, for which taxation was proper.   Is providing 
the benefits of a market, alone, a sufficient basis for jurisdiction to tax?   

Some courts have suggested that it is.  In General Motors Corp. v. City of Seattle,355 a Washington 
state court opined that “Any corporation that regularly exploits the markets of a state should be 
subject to its jurisdiction to impose an income tax even though not physically present.”356  It 
relied upon South Carolina’s Geoffrey decision for this proposition in supporting a business and 
occupation tax on automobile manufacturers whose sales representatives made regular visits to 
independent dealerships.  However, in that case, employees were present in this jurisdiction on 
a regular basis.  What if that were not so?

Recently, West Virginia has entered the fray by imposing an income tax on a credit-card 
issuer with neither employees nor any other physical presence in the state.  In Commissioner v. 
MBNA America Bank, N.A.,357 the taxpayer was a bank domiciled in Delaware that issued credit 
cards to customers in West Virginia.  The taxpayer earned several million dollars each year from 
these customers, and it paid an income tax and a franchise tax to West Virginia each year.  It 
then filed a claim for refund on the basis that West Virginia lacked jurisdiction to impose such 
taxes because the bank did not have substantial nexus with the state.  Central to this claim was 
352  19 S.W.3d 831 (Tenn. Ct. App. 1999), cert. denied, 531 U.S. 927 (2000).
353  See America Online Inc. v. Johnson, 2002 WL 1751434 (Tenn. Ct. App. 2002).
354  See, e.g., A&F Trademark, Inc. v. Tolson, 605 S.E.2d 187 (N.C. Ct. App. 2004); Lanco, Inc. v. Director, Division of Taxation, 908 A.2d 176 (N.J. 2006), 

cert. denied 127 S.Ct. 2974 (2007); Geoffrey, Inc. v. Oklahoma Tax Comm’n, 132 P3d 632 (Okla. Civ. App. Div. 1 2005).
355  25 P.3d 1022 (Wash. App. Div. 2001), cert. denied, 535 U.S. 1056 (2002).
356  Id. at 1029.
357  640 S.E.2d 225 (W.Va. 2006), cert. denied, 127 S.Ct. 2997 ( June 18, 2007).  
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the imposition of the physical presence limitation suggested by Quill, despite the fact that this 
was not a sales tax case.

The West Virginia Supreme Court of Appeals rejected the application of any physical presence 
limitation, and ultimately refused the taxpayer’s refund claim.   In doing so, it distinguished 
cases such as Lanco, Tolson, and Geoffrey, which all involved the presence of trademarks in the 
state; no such claim was presented by the taxpayer here.358 

The changing face of technology was among the primary reasons for rejecting a physical 
presence requirement.  As the court noted, “The development and proliferation of 
communication technology exhibited, for example, by the growth of electronic commerce 
now makes it possible for an entity to have a significant economic presence in a state absent 
any physical presence there.  For this reason, we believe that the mechanical application of a 
physical-presence standard to franchise and income taxes is a poor measuring stick of an entity’s 
true nexus with a state.” 359 

The court further noted that the constitutional framers could not have anticipated this kind 
of challenge:  “It would be nonsense to suggest that they could foresee or fathom a time in which 
a person’s telephone call to his or her local credit card company would be routinely answered 
by a person in Bombay, India, or that a consumer could purchase virtually any product on a 
computer with the click of a mouse without leaving home.”360

In lieu of physical presence, the court focused instead on a “significant economic presence 
test”, which was drawn from a legal commentator’s law review article.361 That test would focus on 
multiple factors, including “the quality and quantity of the company’s economic presence.”362  It 
would also involve an inquiry into “the frequency, quantity, and systematic nature of a taxpayer’s 
economic contacts with a state.”363

Here, the court had no trouble concluding that this taxpayer did indeed have such contacts.  
Given gross receipts of between $8-10 million during the years at issue, the court simply 
announced that it “has no trouble concluding that MBNA’s systematic and continuous business 
activity in this State produced significant gross receipts attributable to its West Virginia 
customers which indicate a significant economic presence ….” 364

A vigorous dissent took the majority to task on this conclusion: “There is no precedential 
support whatsoever for the conclusions reached by the majority.  None.”365 Tennessee’s decision 
in J.C. Penney seemed to be the only state court decision on point, and this reached the opposite 
conclusion with regard to jurisdiction to tax.366  Further, the majority’s “significant economic 
358  See id. at 231-32, n.11.
359  Id. at 234. 
360  Id. at 236.  
361  See id. at 234 (citing Christina R. Edson, Quill’s Constitutional Jurisprudence Tax Nexus Standards in an Age of Electronic Commerce, 49 Tax Lawyer 

893 (1996).)
362  Id.
363 Id.  
364 Id. at 236. 
365  Id. at 237.  
366  See id.  
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presence test” was not only vague, but the “antithesis of the ‘bright line’ standards” embodied 
by the physical presence requirement.  It would potentially impose burdensome requirements, 
including the possibility that a state may not “tax value earned outside its borders.”367 

The dissent posed this hypothetical to illustrate the possibility of burdens from extraterritorial 
taxation: 

Assume for the moment that a Delaware bank maintains a credit account for a customer 
with a Weirton, West Virginia mailing address. Assume further that that customer travels to 
Steubenville, Ohio and, using his credit account, makes a sizeable electronic purchase with the 
intent of paying for his purchase over several months. At the end of the month, the customer 
electronically pays a portion of his credit account balance from his place of employment using 
funds he has in his Pittsburgh, Pennsylvania bank account. In such a scenario, which fully 
involves the interstate nature of today’s economy, how should the Delaware bank maintain its 
records for determination of income taxes?368

 The specter of burdens on multi-state business was not a sufficient reason for the United 
States Supreme Court to grant certiorari for this case, however.  Prior decisions stretching 
taxing jurisdiction, including Geoffrey, Kmart, and Lanco, also resulted in a denial of certiorari.  
Although some commentators have suggested that this portends approval of the economic 
approach to taxing jurisdiction, such is not necessarily the case, given that the Supreme Court 
chooses fewer than 100 cases out of more than 7,000 petitions each year.369  

The MBNA case may have also triggered other litigation, as other states and taxpayers 
begin to wrestle with the jurisdictional issues presented by taxpayers generating economic 
benefits from customers in the state without the presence of tangible or intangible property or 
employees in that state.  Massachusetts is currently considering a similar claim by Capital One 
Bank, a Virginia-based credit-card issuer with a nationwide customer base.  The appellate tax 
board has held for the tax commissioner that a physical presence is not required.370 

D.  Prospects for a Legislative Solution? 

Given the pervasive and growing impact of multistate business operations, coupled with a 
seemingly insatiable demand for revenue by state governments, it is likely that this issue will 
continue to develop. Currently, the scope of the jurisdiction to tax has been a battle waged in the 
courts and, to a lesser extent, in state legislatures who have sought to expand the scope of their 
taxing powers.  However, these conflicts have intergovernmental dimensions that are not easily 
resolved by courts and legislatures subject to geographic constraints on their jurisdiction. 

In the United States, there is always the possibility of Federal legislation to constrain the 
taxing powers of the state in matters affecting interstate business.  As noted above, the Interstate 
Commerce Tax Act reflects one such incursion on state power, albeit a very limited one.   A 
367  Id. at 238, n.3.   
368  Id. at 240, n.7. 
369  See Joseph Henchman, Don’t Assume the U.S. Supreme Court Accepts Economic Nexus, 46 State Tax Notes 863 (December 17, 2007).
370  See Capital One Bank v. Commissioner, 2007 WL 1810723 (Mass. App. Tax. Bd. June 22, 2007).  
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second example can be found in the Internet Tax Freedom Act (ITFA), which proscribes 
discriminatory taxation affecting Internet commerce as well as new taxes on Internet access.

Significantly, the ITFA defines a discriminatory tax as including:

(B) any tax imposed by a State or political subdivision thereof, if--

(i) the sole ability to access a site on a remote seller’s out-of-State computer server is 
considered a factor in determining a remote seller’s tax collection obligation; or

(ii) a provider of Internet access service or online services is deemed to be the agent of a 
remote seller for determining tax collection obligations solely as a result of--

(I) the display of a remote seller’s information or content on the out-of-State computer 
server of a provider of Internet access service or online services; or

(II) the processing of orders through the out-of-State computer server of a provider of 
Internet access service or online services.371

The restriction in (B)(i), above, is somewhat enigmatic, in that it focuses on “the sole ability” 
of access as “a factor”.372  This provision would presumably not stop the development of affiliate 
nexus theories with regard to collection of sales or use taxes.  Moreover, subsection (B)(ii) 
only seems sufficient to prevent an online service provider from becoming the seller’s agent 
for purposes of imposing tax collection obligations.  Neither provision speaks to the matter of 
nexus for purposes of income taxation.

In the sales and use tax area, there is a movement toward interstate cooperation in the form 
of the Streamlined Sales Tax Project, which seeks to provide a means of interstate cooperation 
and agreement to reduce the compliance burdens on out-of-state sellers faced with collecting 
sales or use taxes.  However, some commentators question the constitutional validity of this 
approach.373  Efforts to generate consensus for federal legislation to either restrict or state 
powers in this area have so far been unsuccessful, thus leaving these matters to further judicial 
development.

As for taxes based on income, the U.S. has a long history of permitting interstate competition.  
Efforts to impose a single method of allocating and apportioning income through legislation 
have generally not been fruitful, despite the fact that different apportionment methods may 
result in double taxation.374 Thus, continued competition is to be expected here.

371 Internet Tax Freedom Act, § 1105(2), available at 47 U.S.C. § 151 (Notes).
372  Other jurisprudence affecting the constitutional limits of jurisdiction for purposes of litigation, for example, has similarly concluded that mere access 

to a website, without more, is generally not sufficient for purposes of due process.  See generally Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 
(W.D. Pa. 1997) and its progeny.  See also Larry L. Teply & Ralph U. Whitten, Civil Procedure 219-35 (3d ed. 2004) (discussing expansion of state 
court jurisdiction generally based on “minimum contacts” approach to jurisdiction).    

373  See Gregory R. Evans, Comment, “Separate But Taxed:  A Rejection of the Streamlined Sales Tax Project Through A Commerce Clause and Federalist 
Analysis, 56 American U. L. Rev. 421 (2006).

374  See, e.g., Moorman Mfg. Co. v. Bair, 437 U.S. 267 (1978).  One notable exception involves legislation to prevent states from taxing retirement income 
of nonresidents. See 4 U.S.C. § 114.  This addressed the phenomenon of workers diverting earnings tax-free to retirement savings accounts while they 
lived and worked in the state, thus depriving the states of those revenues, and then moving to another jurisdiction which imposed no taxes on the 
withdrawal of earnings from those accounts.     
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IV. Application to the Transnational Realm.

The above discussion of the U.S. experience is potentially useful for international firms 
engaged in business in the U.S., which may otherwise be subject to taxation by subnational 
as well as national governments. That experience, including the reticent behavior of national 
authorities to intervene and the limited efforts of states to cooperate on such matters, is also 
useful from the perspective of developing international tax policy.  As Justice Louis Brandeis 
once said, “It is one of the happy incidents of the Federal system that a single courageous state 
may, if its citizens choose, serve as a laboratory; and try novel social and economic experiments 
without risk to the rest of the country.”375  There is no apparent reason why this approach cannot 
also be translated to the international community.

As will be briefly explored below, tensions experienced at the subnational level are also 
present at the international level.  Practical concerns may also counsel hesitation in projecting 
or expanding jurisdiction to tax in a manner that will include foreign firms without a significant 
physical presence.

Transnational businesses present the possibility that two or more sovereign states may 
lay claim to tax the same income.  This conflict has given rise to treaties which address these 
matters, as well as provisions in national tax law (such as credit mechanisms) to address the 
burdens of multiple taxation.  

With regard to treaties, the concept of the “permanent establishment” has emerged as the 
touchstone for generating an income-tax obligation for a foreign firm.376  The concept of 
a permanent establishment is designed to displace an inquiry as to whether the taxpayer is 
engaged in a trade or business, which is a topic of maddening complexity and uncertainty 
under U.S. law.377  However, the permanent establish concept is also somewhat complex, being 
riddled with particular conditions and exceptions that may be further modified by treaty.  For 
example, maintaining a warehouse from which orders are filled from sales to U.S. customers 
through an Internet site located outside the U.S. might appear to constitute a sufficient physical 
presence, but under the U.S.-U.K. treaty, it is generally not sufficient to create a permanent 
establishment.378

Similarly, under the U.S.-Turkey treaty, the permanent establishment concept has been 
explained as follows to exclude certain forms of physical presence:

‘Permanent establishment’ means a fixed place of business through which the business of 
an enterprise is wholly or partly carried on. It includes a place of management; a branch; an 
office; a factory; a workshop; and a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of 
extraction of natural resources. It also includes a building site or a construction, installation, 
or assembly project but only if the site, project, or activities last more than six months. 

375  New State Ice Co. v. Liebman, 285 U.S. 282, 311 (1932) (Brandeis, J., dissenting).
376  See generally David Hardesty, Electronic Commerce ¶ 12.02[2] (1999 and 2007 Supp.)  
377  See id. at 12.02[1].  
378  See id. at ¶ 12.02[2] (citing the U.S.-U.K. tax treaty, Art. 5).  
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‘Permanent establishment’ does not include (1) using facilities solely for storage, display, 
or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; (2) maintaining a stock of 
goods or merchandise belonging to the enterprise solely for storage, display or delivery; (3) 
maintaining a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for processing 
by another enterprise; (4) maintaining a fixed place of business solely for purchasing goods or 
merchandise, or of collecting information, for the enterprise; (5) maintaining a fixed place of 
business solely for carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary 
character; or (6) maintaining a fixed place of business solely for any combination of the above 
activities (if the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is 
of a preparatory or auxiliary character).379

For this purpose, it would seem that the international concept of a permanent establishment 
bears some similarity to the physical presence concept used domestically in state law.  However, 
the treaty boundary seems to carve out significant areas that ensure some level of business 
activity (including the warehousing of goods for ultimate delivery to customers) will not give 
rise to a taxing obligation by a foreign firm.  Presumably, these exceptions are imposed for 
prudential reasons, in order to encourage a foreign business to engage in at least some marginal 
activity in the jurisdiction, thus increasing the potential tax base in other ways.

Agency relationships are also a significant matter for purposes of evaluating whether a 
business has a permanent establishment.  Unfortunately, the matter of whether an agent is 
independent or dependent is also a significant matter for determination under U.S. law, and 
under treaties as well.  The U.S.-Turkey treaty reflects this distinction, as an explanation of the 
treaty states in part:

If a person in a treaty country acts on behalf of an enterprise in the other treaty country and 
has and habitually exercises the authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, the 
enterprise is deemed to have a permanent establishment in relation to those activities unless 
(1) the person is an independent agent or (2) the activities are limited to those described in the 
previous paragraph [i.e., governing storage, etc.] and which, if exercised through a fixed place 
of business, would not create a permanent establishment. If a person (other than an agent of 
independent status) who has no such authority habitually maintains goods or merchandise in 
the source country for regular delivery on behalf of the enterprise, the enterprise will be deemed 
to have a permanent establishment in the source country if it is proven that, to avoid taxation 
in the source country, the person undertakes virtually all activities relating to the sale of these 
goods or merchandise (except for the actual conclusion of the sales contracts) Article 5(4).
Engaging in business through a broker, general commission agent, or any other independent 
agent does not give rise to a permanent establishment, provided that these persons are acting 
in the ordinary course of their business Article 5(5).The fact that a company that is a resident 
of a treaty country controls or is controlled by a company that is a resident of the other country 
or that carries on business in that other state (whether through a permanent establishment or 
otherwise) does not in itself indicate that either company is a permanent establishment of the 
379  See RIA International Tax Treaty Editorial Explanations, No. 70 (covering 1996 treaty) (2007).
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other  Article 5(6).380 Thus, the treaty seems to preclude a finding of nexus based on agency 
principles unless the agent is a “dependent agent”.   Moreover, the last provision, which rejects 
a finding of a permanent establishment based solely on ownership or control, would appear to 
be consistent with an approach that rejects affiliate nexus, as seems to be the case under U.S. 
state law discussed above.

As for agency, U.S. federal tax law defines an “independent agent”, in part, as follows:  “a 
general commission agent, broker, or other agent of an independent status acting in the ordinary 
course of his business in that capacity. Thus, for example, an agent who, in pursuance of his usual 
trade or business, and for compensation, sells goods or merchandise consigned or entrusted to 
his possession, management, and control for that purpose by or for the owner of such goods or 
merchandise is an independent agent.”381  Representation of multiple principals is an indication 
of independence, while representing only a single principal, and having authority to engage in 
business continuously on the principal’s behalf may indicate a dependent status.382

The above definitions suggest considerable difficulties arise in determining the status of 
an agent and the related impact on finding a permanent establishment of the principal.  Like 
the concept of physical presence in state law, the matter of permanent establishment involves 
nuances that require careful attention by counsel for firms doing international business.  

For a typical e-commerce business, it is unlikely that the maintenance of a website, coupled 
with order-taking and fulfillment outside of the taxing jurisdiction, would result in taxation 
under treaty provisions like this one.  There is no permanent establishment under these facts, 
even if a warehouse is used to stock and fulfill the orders from within the jurisdiction.  Even the 
presence of some kind of agent, such as an Internet advertising firm located in the jurisdiction 
to target residents with ads for the seller, would be unlikely to create a dependent agent status 
sufficient to provide a basis for taxation.383  As one commentator has suggested, even a hosting 
agent, which might also provide some financial services, such as credit card processing, may 
not create an independent agent situation as long as that agent does not have authority to enter 
into contracts for the principal.384

However, in each of the cases above, the foreign actor is benefiting from the marketplace 
of the local jurisdiction.  The local jurisdiction provides an infrastructure that is ultimately 
supported by tax revenues, although the degree of dependence on that infrastructure can 
vary considerably.  For example, an online business that delivers intangible goods through the 
Internet does not use the physical infrastructure of roads, while one which sells physical goods 
uses roads and other public infrastructure.  Should that impact the government’s ability to tax 
revenues generated in the jurisdiction?  What about the fact that the agent who delivers these 
goods will be subject to tax within that jurisdiction, even if the remote seller is not?  Isn’t the 
remote seller helping to create some economic and tax benefits, even if it is not a taxpayer in 
380  Id.
381  Treas. Reg.§ 1.864-7(d)(3)(i).  
382  See generally Hardesty, supra, at ¶ 12.02[4].  
383  See examples in Hardesty, supra, ¶ 12.04, which reach similar conclusions.  
384  See id. at ¶ 12.04[d].  
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this jurisdiction?

Moreover, the financing of public infrastructure and their benefits are likely to vary among 
jurisdictions.  For example, if the business owns a warehouse, that warehouse may be subject 
to property taxation within the jurisdiction.  Such property taxes may support services such as 
fire protection, roads, and other benefits.  An income tax paid to the national government may 
not pay for this kind of benefit at all, but instead may fund more indirect benefits, such as social 
services, which have little or no bearing on the business community.  Money is fungible; tax 
revenues may come from activities unrelated to the public benefits they finance.  Should these 
considerations impact whether the tax base should be expanded to include remote sellers?

Even if one is able to muster a proper theoretical base for expanding the jurisdiction to tax, 
practical realities may counsel otherwise.  As recognized in U.S. jurisprudence, compliance 
costs are a significant factor to be considered in any taxing decision.  Expanding jurisdiction 
may also have other economic consequences, which deserve careful attention.  For example, 
does the imposition of a new tax make it uneconomical to continue a business activity?  If 
a warehouse is deemed a sufficient basis for a permanent establishment, would the business 
simply change its practices to move the activity out of the taxing jurisdiction altogether?  

Unlike the subnational situation within the U.S., where Congress may pass legislation or the 
Supreme Court may address these issues comprehensively, the international community lacks 
a similar authoritarian approach to address these matters.  National sovereignty with regard to 
tax matters means that treaty negotiation and, to a lesser extent, nongovernmental organizations 
such as the OECD, will influence these outcomes.  

Some commentators have suggested that willingness to expand tax burdens on foreign 
firms may be more constrained in the international context, as compared with the subnational 
context of U.S. states: 

The international jurisdiction-to-tax rules are the product of bilateral negotiations between, 
or in the case of the OECD and UN, multilateral negotiations among, different countries. 
This environment requires respect for the sovereignty of nations. By contrast, our subnational 
jurisdiction-to-tax regime is built on the U.S. Constitution, Federal statutes, State Constitutions 
and State Statutes. States are generally less concerned about impairing relations with other 
States and are more inclined to stretch their jurisdictional reach to the limits allowed.385

The significance of this quantitative difference may be debatable. After all, U.S. states also 
make taxing decisions based in part on the political and economic impacts on their own 
constituencies, and they do so with knowledge that other states may retaliate through enacting 
similar laws.  However, they lack the same degree of sovereignty over matters such as trade, 
which could also be used as a tool to address tax policies.  

Nevertheless, governments everywhere desire more revenue: this common tendency 

385  Jerome B. Libin & Timothy H. Gillis, It’s a Small World After All:  The Intersection of Tax Jurisdiction at International, National, and Subnational Levels, 
38 Ga. Law Rev. 197, 298 (2003).
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bridges cultural and political differences that may exist among nations.  Changing settled rules, 
including the historical foundation of physical presence as a basis for tax jurisdiction, may be 
seen as a tempting approach to expand the tax base without affecting domestic constituents.  
However, caution is in order to ensure that perceived short-term benefits are not occluded by 
detrimental impacts on long-term economic development interests.

OTURUM BAŞKANI HÂKİM GALİP DİNÇTÜRK - Sayın Prof. Edward Morse, bizlere 
bu panelin ana konusu dışında farklı olarak, “İnternet Çağında Vergilendirme ve Yetki Alanı” 
konusunda sunumunu yaptığı için teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de Polis Başmüfettişi Sayın Ayhan Çankaya sunumunu yapacak. Süreniz 20 dakika, 
buyurun Sayın Çankaya. 

AYHAN ÇANKAYA (Polis Başmüfettişi / 1. Sınıf Emniyet Müdürü)- Değerli katılımcılar, 
sunumuma başlamadan önce sizlere hoş geldiniz diyorum. 

Sunumumda sizlere bilişim konusunda bir ufuk turu yapacağız, bilişimi tehdit eden unsurlar 
nelerdir onlara bakacağız, bilişim konusunda ülkemizdeki hukuki düzenlemeler konusunda çok 
kısa bahsedecektim ,ama Sayın Başkanımız bu konudan bahsettiği için tekrar olmasın diye hızla 
geçeceğim. Son olarak interhat kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlara değineceğim. 

Bilişim dünyasına genel olarak baktığımızda; yeni yaşam, yeni iş, yeni eğitim, yeni ticaret, 
kısacacı yeni dünya düzeninden bahsediyor oluyoruz. Bu yeni dünya düzeni 2000’li yıllardan 
itibaren kendisinin hâkim olduğu düzeni şekillendirmeye başlamış, kişi ve kurumların hayatında 
etkin olmaya başlamıştır. 2000’li yıllara baktığımızda dünyada 242 milyon kişi İnternet 
kullanırken, şu an itibariyle 938 bin 711 bin kişi interhat kullanmaya başlamıştır. Türkiye’de 
ise bu sayı, 2000’li yıllarda 2 milyon kişi kullanırken, şu an itibariyle 7 milyon 270 kişi İnternet 
kullanmaktadır. 

Türkiye’deki İnternet kullanıcılarının içinde kurum çalışanları da bulunmaktadır. Kurumlar 
bilgisayarlaşmayla birlikte “inovasyon” adı altında birtakım projeler yürütmektedirler. 
Bu projelerdeki temel amaç sahip oldukları kurumsal bilgilerin, işgücü, sermaye ve 
hammaddelerinden daha önemli olduğunun farkına varan organizasyonlar, bilgi üretimi, 
kullanımı ve paylaşımını düzenleyen, ortak bilgileri açık bilgiye dönüştürerek kurumsal 
dinamizmlerine hız kazandırmışlardır. 

Böyle bir ortamda ve dünyada tabii ki bilişim dünyasını tehdit eden unsurlar da bizim 
karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili etkin bir güvenlik şirketinin 2007 yılının ilk 6 ayında 
180 ülkede ve 40 bin noktadan almış olduğu verilere dayanarak hazırlamış olduğu “İnternet 
Güvenliği Tehdit Raporu”ndan bahsedeceğim ve sayıları oradan kullanacağım. 

Tehdit eden unsurların birinci sırasında; “güvensiz kullanımlar” geliyor. Güvensiz 
kullanımlar derken, bilgisayarlarımızda “firewall”, “anti virüs” veya “IDS” dediğimiz sistemlerin 
bulunmamasını kast ediyoruz. Dünya genelinde bu tip bilgisayarlarımıza baktığımızda yüzde 
4’nün bu söylemiş olduğum koruma tedbirlerini tam anlamıyla kullandığını, yüzde 69’nun 
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orta güvenlikte kullandığını, yüzde 27’sinin ise az güvenli olarak bilgisayarlarında kullandığı 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu tehditlere dünyadaki bilgisayarlarda olduğu gibi, ülkemizdeki 
bilgisayarlarda tamamen açıktır. 

İkinci sıradaysa; “zararlı kodlar” olarak bahsettiğimiz “virüsler” gelmektedir. Virüsler ilk 6 ayda 
212 101 adet zararlı kod üretilerek, Internet dünyasına salınmıştır. Bu kodlar dünya üzerindeki 
bilgisayarlara, kullanıcılara zarar vermektedir. Bu kodların içindeki en önemli 10 tanesinin, 4’ü 
“trojanlar” olarak bahsettiğimiz virüsler, 3’ü “normal virüsler”, 1’i “warm” olarak bahsettiğimiz 
virüsler, 2’si ise “virüs içeren kodları” içermektedir. Bir diğer taraftan zararlı kodların en fazla 
bulaştığı programlarsa online oyunlar, bu ise yüzde 5’ini oluşturmaktadır. 

Bir diğer tehdidimizse; “istenmeyen mailler”, “spam” olarak adlandırdığımız mailler. 
Bilgisayarımızda her birimizin bir “mailbox”ımız vardır, kutumuzda bizim istemediğimiz 
birçok reklam amaçlı veya değişik amaçlı mailler görürüz. Bu mailler dünya üzerindeki İnternet 
kullanıcıları, network trafiği üzerindeki tüm mail trafiğinin yüzde 61’ni oluşturan istenmeyen 
maillerin olduğu tespit edilmiştir bu güvenlik şirketi tarafından. 

Bir diğer önemli tehdit “şifre çalma”, “fishing” olarak adlandırdığımız bir konu. Bu konuyla 
ilgili yine 2007 yılının ilk 6 ayında 196 860 farklı şifre çalma mesajı gönderilmiştir. Yani bu 
kadar adet farklı kandırmaca bir mesaj yapılarak, dünya üzerindeki bilgisayar kullanıcılarına 
gönderilmiştir. Tabii ki böyle tehdit eden unsurları olan bir dünyadaki suçlular ve suç örgütleri 
tarafından kullanılan hırsızlık kimlik bilgilerini saklamak amacıyla sunucular vardır. Bu 
sakladıkları bilgileri aynı zamanda bu sunucular vasıtasıyla da pazarlarlar, yani ticari amaçla 
kullanırlar. İşte biz bu sunuculara “yeraltı ekonomisi sunucuları” diyoruz. Eğer ki böyle bir pazar 
varsa, bu pazarın da bir borsası olması gerekiyor. Hemen ona bakıyoruz; yeraltı ekonomisi 
borsası ilk 6 ayda, kredi kartları bu borsanın yüzde 22’sini oluşturuyor, banka hesapları yüzde 
21’ni oluşturuyor, elektronik posta şifreleri yüzde 8’ini oluşturuyor, elektronik posta adresleri 
yüzde 6’sını oluşturuyor, sosyal güvenlik numaralarıysa yüzde 3’ünü oluşturuyor. Fiyatlarına 
bakacak olursak, kredi kartları bu borsada 0.50 ile 5 dolar arasında değişiyor. Banka hesapları; 
30 dolarla 400 dolar arasında değişiyor. Elektronik posta şifreleri, 1 dolarla 350 dolar arasında 
değişiyor. Elektronik posta adresleri mega byte göre 2 dolarla 4 dolar arasında değişiyor. Sosyal 
güvenlik numaralarıysa, 5 dolarla 7 dolar arasında değişerek müşteri buluyor ve bu şekilde 
borsalarını da oluşturmuş durumdalar. 

Böyle bir ortamda acaba ülkemizde bu ilk 6 aylık süreçte ne kadar suç işlendi, dersek; 
rakamları şu anda yansıda görüyorsunuz. Kredi kartları dolandırıcılığıyla ilgili 51 olay meydana 
gelmiş, 154 sanık yakalanmış. İnternet’le dolandırıcılık suçuyla ilgili olarak, 30 olay meydana 
gelmiş, 160 sanık yakalanmış. Verileri yok etme ve değiştirmeyle ilgili 13 olay meydana gelmiş, 
23 sanık yakalanmış. Sistemi engelleme ve bozmayla ilgili 2 olay meydana gelmiş, 3 sanık 
yakalanmış. Bilişim sistemine girme suçuyla ilgili 4 olay meydana gelmiş, 8 sanık yakalanmış. 
Banka dolandırıcılığıyla ilgili 84 olay meydana gelmiş, 206 sanık yakalanmış. Toplam 6 aylık 
sürede bilişim suçlarıyla ilgili 184 olay meydana gelmiş ve 554 sanık yakalanarak, adli mercilere 
gönderilmiştir. 
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Hukuki düzenlemelerle ilgili ilk hukuki düzenleme Almanya’da başlamış, daha sonra 1984 
yılında Amerika Birleşik Devletleri, 90 yılında İngiltere, 93 yılında Fransa ve İtalya, sırasıyla 
diğer ülkelerde hukuk sistemlerine bilişim suçlarını dahil etmişlerdir. 

Bunun haricinde önemli olarak gördüğüm bir husus var, onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. 
Avrupa Konseyi bir dizi toplantı yapmak suretiyle 23 Kasım 2001 tarihinde Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi”ni imzalamıştır. Bu standart bir sözleşmedir, 
Avrupa Konseyine üye ülkeler, kendi mevzuatlarını buradan yararlanmak suretiyle, buna 
uydurmuşlardır. 

Özellikle bilgisayar kullanıcılarının tehditlerden korunmak için neler yapması gerekir? 
Öncelikle bilgisayarınızda İnternet’e giren veya girmeyen, bilgisayar ağında mesela UYAP 
projesinde çalışan bilgisayarlar içinde geçerli, bir ağda çalışan bilgisayarlar içinde geçerli 
“İnternet güvenlik çözümleri” mutlaka olmalı. Yani nedir? Firewall’dır, anti virüs programıdır, 
bunlar sizin bilgisayarlarınıza maksimum koruma sağlar. Tabii ki anti virüs programınızın 
olması veya firewallınızın olması tek başına yeterli değil, çünkü aldığınız tarih itibariyle o ana 
kadar üretilen virüslere karşı anti virüs programları engelleme sağlıyor veya firewall olarak 
adlandırdığımız “ateş duvarı” olarak Türkçesi bahsettiğimiz programlarsa, o ana kadar açığı 
tespit edilen hususları kapatmaktadır. Ama bunların, bundan sonra çıkacak virüsleri veya 
açıklara kapatacak anlamı yoktur. Onun içinde güvenlik çözümlerini güncellemelerini günlük 
olarak yapmak zorundayız. Yani “ben firewal’lımı aldım, bilgisayarıma kurdum, tamam artık kimse 
benim bilgisayarıma giremez” diyemezsiniz, çünkü zaman zaman bu programlarında birtakım 
açıkları oluyor. Açıkları tespit edildikçe, bunu pazarlayan şirket tespitlerini yapıyor ve Internet 
üzerinden güncelleme yapıyor. Aynı olay anti virüs programları içinde geçerlidir, çünkü virüsler 
o kadar hızla yayılmaktadır ki, son virüs tanımlamalarını mutlaka düzenli olarak güncellememiz 
gerekir. 

Diğer taraftan şifre kullanıyoruz malumunuz, bu şifreler sadece harflerden, sadece 
rakamlardan veya bilinen sözcüklerden oluşmamalı. Örneğin, tuttuğumuz takımın ismi 
Galatasaray veya oğlunuzun ismi veya arabanızın markası, modeli gibi veya sadece rakamlardan 
oluşan, 24888 gibi veya azxc falan gibi değil. Yapacağınız şifreler mutlaka harfler ve rakamlardan 
oluşan karmaşık bir yapıda oluşması gerekir ki, kombinasyonu fazla olsun, çünkü bunları çözen 
programlar var. Bunları İnternet’te de 4 rakama kadar çok rahatlıkla bulabilirsiniz ve çok kısa 
zamanda kendisi program çözüyor. Tabii bunu profesyonel olarak yapıp, bu programları satan 
birtakım şirketlerde var. Buna alındığı zaman da ne kadar kombinasyonu fazla olursa, şifrenizin 
çözülme ihtimali o kadar fazla olur, uzun olur. Tabii şifreyi bir defa kullandınız andan itibaren 
bunu hayatınız boyunca kullanmıyorsunuz, bunu sık sık da değiştirmeniz gerekiyor. 

Beklenmedik ve bilinmedik mailler ve ekleri açılmamalıdır diyoruz. Mail kutunuza gelen 
maillere baktınız, tanımadığınız bir yerden mail gelmiş, kesinlikle açmıyoruz, hele eklentilerini 
hiç açmıyoruz. Çünkü bunlar virüs içerikli olabilir, sizin bilgisayarınıza izniniz dışında 
girilmesine neden olabilir. 
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Bir diğer koruma yöntemi “anti fishing” olarak bahsettiğimiz, yani “şifre çalma” biraz önce 
bahsetmiş olduğumuz çözümler mutlaka güncellenmeli. Özellikle son zamanlarda ülkemizde 
de hatırlarsınız birtakım bankalardan geliyormuş gibi size mailler gönderiliyor “sizin bilgilerinizi 
güncelliyoruz, lütfen bilgilerinizi yeniden giriniz”, isminiz, soy isminiz, kredi kartı numaranız 
veya banka hesap numaranız, şifreniz gibi sizden bilgiler isteniyordu. İşte biz bunlara “fishing 
programları” diyoruz, bunları da engelleyen mutlaka çözümler güncellenmeli. Kesinlikle İnternet 
üzerinden maille olsun veya programla olsun kişisel veya finans bilgileriniz verilmemelidir. 

“Dosya paylaşım programları” var. İnternet’e girdiğiniz zaman özellikle dosya paylaşım 
programlarını çok severiz ücretsiz olduğu için “free download” şeklinde yazarlar veya müzik 
programlarıdır. Bu dosya paylaşım programlarını almayacağız, çünkü mutlaka bir güvenlik 
unsuru içermektedir bu. Siz bilgisayarınıza programı indirirken, bunun içinde sizin bilmediğiniz 
çok minik kodlar, yani virüs programları olarak bahsettiğimiz kodlar inmek suretiyle 
bilgisayarınızda birtakım arızalara veya bilgilerinizin çalınmasına neden olabilir. Sadece dosya 
paylaşım programlarını kullanmak istiyorsanız, organizasyonlar tarafından onaylanan yazılımları 
yükleyeceksiniz. Bunu haricinde herhangi bir dosya paylaşım programını kullanmayacağız. 

Bir program aldınız lisanslı, para verdiniz, bunu yüklüyorsunuz, yükleme esnasında hemen 
ilk etapta “lisansı kabul ediyorum” veya “etmiyorum” şeklinde bir bölüm gelir. Orada hukuki bir 
metin yazar, bu hukuki metini çok dikkatli bir şekilde okuyacağız ve anlayacağız. Sizin aleyhinize 
bazı hususları içerebilir, ondan sonra “kabul ediyorum” deyip, ileri tuşuna basmak suretiyle bu 
programı bilgisayarınıza kuracaksınız. 

Bir diğer tehdit flashlara cevap verilmemeli, bu çok basit gibi görünmesine rağmen bayağı 
bilgisayar kullanıcılarını sinir eden bir olay. “Flash” dediğimiz olay, bilgisayar kullanırken, 
İnternet’teyken aniden mini mini pencereler size en üstte görünmeye başlar, genellikle kumar 
siteleri, seks siteleri gibi siteler gelmeye başlar. Eğer bunların bir tanesini dahi tıklasanız, artık 
sizin bu konuya ilgili eğiliminizin olduğunu tespit ettiği için programlar -çünkü bunların içinde 
akıllı programlar vardır- mini kodlar, zararlı kodlar dediğimiz, bunlar sürekli sizin bilgisayarınıza 
bombardıman yaparlar. Yani öyle bir şaşırırsınız ki, belki birkaçınızın başına gelmiş olabilir, bir 
anda 10-15 tane pencere açılır ve bilgisayarınızla işlem yapamaz hale gelirsiniz. 

Bunların dışında benim ek olarak tavsiye edeceğim bir diğer husus; “token” olarak 
adlandırdığımız, hepimizin İnternet ortamından takip ettiğimiz banka hesaplarımız var. 
Biliyorsunuz burada değişik şifreler kullanılıyor, ama en güvenli, mümkün olduğu kadar 
İnternet’ten elektronik ticaret ve diğer işlemleri yapmamaya çalışın. Üç boyutlu güvenlik 
sistemleri olan şirketleri tercih edin veya bankalarda üç boyutlu güvenlik olmasına rağmen 
“keylogger” veya ”screenlogger” dediğimiz değişik virüs sistemleriyle sizin bilgilerinizi çalan 
programlar vardır. Bunları engellemek için token olarak adlandırdığımız banka işlemlerinde tek 
kullanımlık “şifre sayaçları” vardır, bunlardan mutlaka edinin, bunu kullanın, bunu kullandığınız 
andan itibaren banka hesaplarınıza girme olayı çok çok küçük olacaktır. 

Ben sözlerimi bu şekilde tamamlamak istiyorum, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür 
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ediyorum. Bilgisayarınızda virüs ve saldırının olmadığı bir yaşam sürmeniz dileğiyle teşekkür 
ediyorum tekrar. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI HÂKİM GALİP DİNÇTÜRK - Sayın Çankaya “Bilişimi Tehdit Eden 
Unsurlar ve İnternet Kullanıcıların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar”ı bize açıkladı, kendisine 
teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de Ankara Cumhuriyet Savcısı Dr. Hakan Kızılarslan sunumunu yapacak. Sunum 
süresi 20 dakika, buyurun Sayın Kızılarslan. 

Dr. HAKAN KIZILARSLAN (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- Bu Kurultay’ın son gününün 
son konuşmacısı olarak hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Kurultaylar biliyorsunuz bilim dünyasının bir tür ayinleridir. Bilim adamlarının bir araya 
gelip bütün bilimsel konuları konuştukları, uygulayıcıların bir arada oldukları ayin niteliğindeki 
paylaşımlardır, çalıştaylardır. Bu konuda geleneksel hale getiren Sayın Ankara Barosu’na 
ve onların nezdinde Sayın Başkanı Vedat Ahsen Coşar Beyefendi’ye çok olumlu bir çalışma 
içerisinde oldukları için ayrıca tebriklerimi ve naçizane saygılarımı iletiyorum. Aynı şekilde 
burada “Bilişim ve Hukuk” adı altında bir bölümün açılması konusunda isimlerini anmadan 
geçemeyeceğimiz Avukat Özgür Eralp ve Çağatay Cengiz arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarımızın 
da pek çok övgüyü hak ettiklerini düşünüyorum. Ayrıca, bizi çok güzel misafir ediyorlar, bütün 
genç hukukçu arkadaşlarımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 

“Bilişim ve Hukuk” dediğimiz zaman, bilişim teknolojisindeki aniden oluşan pek çok gelişimin 
topluma yansımasıyla ve bilişim teknolojisinin toplum tarafından bu teknolojiye uyum sağlanma 
çalışmalarıyla birlikte hem teknolojiyi takip, hem bu teknolojinin getirdiği birtakım zararlı 
unsurlara karşı savunma, hem de bu teknolojiyle birlikte uyum sorunları yaşanmaya başladı. Bu 
o kadar hızlı gelişiyor ki, her gün yeni bir teknolojik gelişme karşısında yeni bir saldırı yöntemi 
keşfediliyor ve bu yeni saldırı yöntemine karşı yeni bir savunma yöntemi geliştiriliyor. Tabii 
bunlar yeni değerler ve pozitif hukukumuzda yeni normatif kurguları da beraberinde getiriyor. 

“Bilişim Suçları” dediğimiz zaman, uygulamamızda herkesin bir anda içine girmek istediği 
bu suçların gelişmekte olan suçlar olması ve belli bir teknolojiyle bağlantılı şekilde toplumsal 
yönlerinin de olması nedeniyle herkes bilişim suçlarıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyor. Bizler 
de bu çabanın içerisinde birer neferleriz, ancak benim burada özellikle size sunum konusu 
olarak seçmeyi düşündüğüm alanda metodolojiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. Yani 
bu suçların bilimsel yapısı, kavramları, bu kavramların alt kavramları, bu bilimsel yapı içerisinde 
bilişim suçlarının tasnifleri, bunlarla ilgili hukuk ve bilişim bilimleri arasında alt bilim dalı olarak 
gelişen bu bilim dalını “Adli Bilişim Bilim Dalı”nın ana değerlerini sorgulamak, bunları yerine 
oturtmak, biraz arkadan gelen bir çaba gibi geliyor bana. Bu nedenle ben sunum konumu bu 
konu üzerinde yoğunlaştırmak istedim. 

Bildiğiniz gibi, bilişim, teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullanılan 
ve özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli bir biçimde işlenmeyi öngören bilim 
“informatik” olarak adlandırılıyor. “Bilişim Suçları” genel anlamıyla, bilişimi teknolojilerine karşı 
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ve bilim teknolojileri kullanılarak yapılan saldırılar ve hileli davranışlar olarak tanımlanmış. 
Bu tanımlar ağırlık verilen yöne göre çeşitli isimler adı altında adlandırılabiliyor; “bilgisayar 
suçu” deniyor, “bilgisayarlarla ilgili suç”, “bilgisayar suçluluğu”, “elektronik suç”, “bilgisayar 
vasıtasıyla işlenen suçlar”, “bilgisayarla ilintili suçlar” gibi. Örneğin, Türk Ceza Kanunumuzda 
“Bilişim Alanında Suçlar”, “Bilişim İhlali” gibi çok çeşitli isimler alabiliyorlar. Ancak öğretide 
ve uygulamada gelişen adıyla kavram olarak artık “Bilişim Suçları” olarak isimlendirilmeye 
başlanmış ve bu genel kabul görmüş durumda. 

Bilişim suçları, hukuk ve bilişim anabilim dallarının altında yer alıyor ve her iki bilim dalından 
da aldıkları var ve her iki bilim dalı arasında da bir yer aldığı alan var. Bu nedenle disiplinler 
arası, interdisipliner veya multidisipliner dediğimiz bir yapı içerisinde adli bilişim olarak son 
zamanlarda özellikle “computer forensics” olarak adlandırılan “bilgisayar kriminalistiği” olarak 
da isimlendirilen bir alt bilim dalı gelişmiş durum ve bu bilim dalı özellikle bilişim uzmanları 
ve hukuk uzmanlarıyla birlikte kendi altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Gene çok uzunca bir 
süreç alacağı belli olsa da, adli bilişim alt bilim dalıyla ilgili olarak, bu bilim dalı üyelerinin 
hukukçularla bir arada çalışmalar başlatması zorunluluğu ortaya çıkıyor. 

Ceza muhakemesi hukukunda, “tahkik itham” sistemiyle beraber en son olarak kullanılan 
“vicdani delil” sistemimiz var, bunu hukukçu arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Ancak vicdani delil 
sistemi son zamanlarda özellikle bilimsel gelişmelerle zorlanmaya başlıyor. Örneğin, bir DNA 
analizinde yüzde 99.9 oranında bir netlikte sonuç veren birtakım bulgular, birtakım deliller 
hâkimin önüne sunulmaya başlıyor. Hâkimin serbestçe delilleri takdir ederek, o konuda 
vicdanına danışıp karar vermesini öngören ve bilirkişi mütaalalarıyla bağlı olmaması, bilirkişi 
mütaalalarını serbestçe tayin etmesine dayalı vicdani delil sistemi bu tür bilimsel kesinlik taşıyan 
birtakım deliller karşısında artık eski hâkimiyetini kaybetmeye başlıyor. Artık hâkim, yüzde 
99.9 oranında bir netlikle kendisine gelen bir sonuçla ben bağlıyım, bağlı değilim diyemiyor. Bu 
aynı şekilde adli bilimlerde karşımıza bilişim suçlarında da çıkıyor. Yani bir bilgisayar sistemi, 
bir veri tabanı üzerinde öyle deliller buluyorsunuz ki, bu bulduğunuz deliller yüzde 100 netlikte 
sonuçlar vermeye başlıyor. Bu da yavaş yavaş artık bir yandan da adli bilişimde vicdani delil 
sisteminin yıkılmaya başladığını ve bilimsel delil sistemine geçişin hızlandığını bize gösteriyor. 

Burada bilişim suçları konusunda metodolojik olarak, hukuk ve bilişim bilimlerinin arasında 
kalmasıyla çok sayıda sorunlar var. Bunlardan özellikle bir uygulayıcı olarak karşımıza çıkan en 
büyük sorunlardan bir tanesi; yetki sorunu, yani suç nerede tamamlanıyor, nerede ve ne zaman 
tamamlanıyor? Buna çözüm bulunması gerekiyor. Aynı zamanda soruşturma yöntemleriyle 
ilgili çok derin sorunlar yaşanıyor. Koruma tedbirleri öğretisi anlamında soruşturma aşamasında 
kişinin kullanmakta olduğu bilgisayarlarda yapılan incelemeler CMK’nın 134. maddesine göre 
bir koruma tedbiri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii koruma tedbiri olarak karşımıza çıktığında da 
bunun koruma tedbirlerine has birtakım şartları taşıması gerekiyor. Yani yasayla düzenlenmiş 
olmalı, makul kuşku veya suç şüphesi olmalı, gerekli olmalı, gecikmesinde sakınca bulunmalı ve 
attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeli, yani orantılı olmalı. Aynı şekilde Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi var, gene Anayasamızın 20. maddesi var, aynı şekilde Roma 
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Anlaşmasının 2. kısmının, 7. maddesinde düzenlenmiş, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17. 
maddesinde düzenlenmiş, artık bir hümaniter kalıp, hümaniter doktrinin bize gösterdiği bir 
kalıp hazırlanılmıştır. Nedir? Özel hayatın dokunulmazlığı, negatif statü haklarından, devletin 
bunu kurmaya yönelik birtakım şeyler yapmasıyla değil, doğrudan kişi doğduğu anda varolan 
bir hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Sizin bilişim suçlarıyla ilgili bir soruşturma sırasında 
yapacağınız, yapmak zorunda olduğunuz işlemlerin de özel hayatın korunmasına saldırı teşkil 
etmemesi gerekiyor. 

Tabii aynı şekilde delil ve bilirkişilik ve elde edilen bu delillerin hukuka uygunluğu ve ispat 
kuvvetiyle ilgili çeşitli sorunlar çıkıyor. Bunların hepsi bilişim suçlarını doğru bir zeminde, 
doğru yerlere bu anabilim dallarının doğru alanlarına monte etmemize bağlı. Yani hukukçular, 
adli bilişimcilerle birlikte işbirliği yapacaklar ve ortak yöntemi, ortak ilkeleri belirleyecekler. 

Delil öğretisinin üzerinde özellikle durmak isterdim, ancak süreyi fazla aşmak istemiyorum. 
Aynı şekilde koruma tedbirlerinin üzerinde çok ayrıntılı durmak istemiyorum, gene süreyi fazla 
aşmak istemiyorum, ama mutlaka koruma tedbirleri öğretisi içerisinde, delil öğretisi içerisinde 
bu bilişim suçlarının ana yapısının mutlaka ortaya konulması gerekiyor. 

Diğer bir karşımıza çıkan sorun bilişim suçları, biz hem uygulayıcı, hem de bu konuda yazı-çizi 
işiyle uğraşan kişi olarak gördüğümüz kadarıyla mutlaka ve mutlaka organize suç teknikleriyle 
işleniyor. Yani karşınızda klasik suçların işlenmesindeki gibi sadece bireysel oluşumlarla 
meydana getirilen bir suç yapısı yok, mutlaka bir organize suç yapısı var ve bu organize suç 
teknikleriyle karşınızdaki kişiler size karşı sürekli saldırı halindeler. Siz de bunlara karşı bir adım 
önde durabilmek için, organize suç tekniklerini bilmeniz gerekiyor. Bu da çok az yetişen gerek 
hukukçular arasında, gerekse kolluk arasında çok az eleman yetiştirilen bir konu. Organize suç 
savcılığı, hâkimliği, organize suç kolluğu, onun için adli bilişimcilerin mutlaka organize suç 
tekniklerini bilmesi gerekiyor. Tabii yasal düzenlemeleri -ki, şu an otursak günlerce konuşuruz- 
mutlaka bilişim suçlarının az önce bahsettiğim ana metodolojik yapısına uygun hale getirilmesi 
gerekiyor. 

Genel olarak ve uluslararası hukukta önümüzde bir Siber Suçlar Sözleşmesi var. Henüz 
Türkiye buna imza koymamış, 30 ülke imza koymuş, 2003 yılından beri imzaya açılmış ve 
burada 4 başlık altında birtakım suçlar öngörülmüş. Birinci başlık demiş ki “Bilgisayar Veri 
Sistemlerinin Gizliliğine, Bütünlüğüne, Kullanıma Açık Bulunmasına İlişkin Suçlar” demiş, “Yasa 
Dışı Erişim”, “Yasa Dışı Müdahale”, “Verilere Müdahale”, “Sistemlere Müdahale”, “Cihazların 
Kötüye Kullanılması”. Gene bilgisayarla ilişkin “Sahtecilik ve Sahtekârlık Suçları” düzenlenmiş, 
Üçüncü başlık, “Çocuk Pornografisi”ne ayrılmış, dördüncü başlık “Telif Hakları ve Benzer 
Hakların İhlaline”, en son olarak da “Suça Teşebbüs, Yardım ve Yataklığa” ilişkin ve bu suçlarda 
uygulanacak tüzelkişilere ve ülkelere uygulanacak tedbirlere ilişkin bölümler var. Avrupa Birliği 
tavsiye kararlarında 1983 Paris toplantısında bu suçlar 5 noktada düzenlenmiş. Ben bunların 
ayrıntısına girmeyeceğim. 

Burada metodolojik anlamda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri, “hangi suçlar bilişim 



414

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

suçudur, hangi suçlar bilişim suçu değildir?”. Doktrinde, öğretide ikili ayrım yapılıyor; “doğrudan 
bilişim suçu olanlar” ve “bilişim suçuyla ilintili olanlar”. Buna bir önceki oturumda Sayın Zengin 
“dolaylı olarak bilişim suçu sayılanlar” dedi. Bu bence doğru bir tanımlama değil, çünkü dolaylıda 
olarak bilişim suçu sayıldığında bilişim suçu karakteri olması lazım. Buna daha doğru bir tabirle 
“bilişimle bağlantılı klasik suçlar” demek daha doğru. 

Ana öğretide ve uluslararası hukukta kabul edilen üç ana doğrudan bilişim suçu gurubumuz 
var. Bunlardan biri, “bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişimle bilgileri izlemek”. Burada 
herhangi bir şekilde bilgileri değiştirmek veya değil, sadece izleyici olmak, suçun unsuru da 
zaten hileli şekilde o bilişim sistemine girilmesi. İkinci olarak, “bilişim sistemlerine yetkisiz erişimle 
bilgileri değiştirmek, bozmak, çalmak” ve bir sonrasıysa “bilişim sistemlerine karşı sabotaj” burada 
bilgilerin artık değiştirilmesi, çalınması değil, sistemin tahrip edilmesi söz konusu. Tabii bu 
bilişim sistemine fiziksel olarak verilen zararlarda olabilir, bunu bilişim suçu saymak gerekir mi, 
gerekmez mi; bu ayrı bir tartışma konusu, bence sayılmaması gerekir. Gene bilişim sistemlerine 
bilişim yoluyla yapılan sabotajı saymak gerekir. Az önce sayın konuşmacının bahsettiği işte 
trojan, virüs, zaman bombası gibi adlandırılan birçok casus yazılım bu anlamda. 

Gene bilişim sistemleri kullanılarak işlenilen klasik suçlarımız var. Bunlar da bilgisayarlar 
yoluyla, bilişim sistemleri yoluyla işlenen sahtecilik, sahtekârlık, gene ticari anlamda 
yararlanmak amacıyla bir bilgisayar programının yasal sahibinin hakları olmadan alınması, 
kırılması, çalınması, fikri sanayi haklara da aykırılık diyebiliriz. Gene Internet ve bilişim ağları 
üzerinden suç oluşturan yayınlarda bulunulması. Gene aynı şekilde bilişim sistemi kullanılarak 
yapılan tehdit, hakaret, dolandırıcılık, sanal kumar vesaire. Burada şahsi kanaatimiz olarak 
temel kıstasın suçun tamamen bilişim ağları üzerinden ve veri tabanlarına yönelik olarak sanal 
verilerin bilişim yollarını hileli şekilde ve rıza haricinde girilerek izlenmesi, kopyalanması, tahrip 
edilmesi, taklit edilmesi gibi, bilişim teknolojilerini hedef alan ve tamamen bu alan içerisinde 
bir suç olması kıstasının alınması gerektiğini ya da bir diğer deyişle suçun bilişim teknolojileri 
kullanılmadan işlenemeyen bir suç olması durumunda bu suçun bilişim suçu olarak sayılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Gene aynı şekilde uygulamada çokça yapılan hata bilişim ağları üzerinden işlenen bir 
suçta, bu suça ilişkin delil araştırmayla, bilişim suçunu karıştırmak şeklinde gelişiyor; bunu 
da birbirine karıştırmamak lazım. Bizim şu an Ankara Bilişim Suçları Bürosu olarak en çok 
mağdur olduğumuz konulardan biri budur. Yani temel kıstasa uymadığı takdirde, yani bilişim 
yolları işlenmeden bu suçun işlenememesi kıstası veya direkt olarak az önce bahsettiğim bilişim 
yolları, hileli şekilde girmek, kırmak, bunlar olmadan, temel kıstas olmadan işlenen suçları 
delilleri sadece bilişim ağları üzerinde diye bilişim suçu saymamalıyız. 

Türk hukukunda daha önce hepinizin malumu olduğu gibi “Bilişim Alanında Suçlar” olarak 
3756 sayılı Yasayla 525. maddeye eklenen a, b, c, d fıkraları vardı. Bunlar gene aynı şekilde Paris 
Konferansında belirlenen kriterlere de uygun şekilde suçları sınıflandırmıştı. Daha sonra 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunumuz “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında -bizce doğru bir tabir 
değildir- üç suç düzenledi. 243’te az önce arz ettiğim “Bilişim Sistemine Girmeyi”, 244’te “Sistemi 
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Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme ve Değiştirmeyi”, 245’te ise “Banka ve Kredi Kartlarının 
Kötüye Kullanılmasını” düzenledi. Bu bizce biraz aceleci kanunlaştırma çalışmasıyla yazıldığını 
düşünüyoruz, şu an bilişim suçlarının tamamını karşılamaktan uzak bir yapıdır. Aynı şekilde 
Ceza Kanunumuzda 103. maddede, 106, 107, 125, 134-137 arasında, 142/2e’de ve 158/1f ’de 
“Bilişimle İlintili Suçlar”, bilişim yoluyla işlenen klasik suçlar sayılmış, bunlar sunuda var, tekrar 
arz etmiyorum. 

Bildiğiniz gibi “İnternet’e poşet geçirme” çabamız var, 5651 sayılı bir yasamız var. O yasanın 
ne olduğu, ne olacağı ilerde zannediyorum çok oturumlarda konuşulacak, zamanında eğer 
birtakım düzenlemeler yapılırsa bu yasanın birtakım ileride olabilecek mağduriyetlerin önüne 
geçilebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle onunda ayrıntısına girmeyeceğim. 

Gene “Terör Propagandası”, “Çıkar Amaçlı Suç Faaliyetleri”, “Fikri ve Sınaî Haklara Saldırılar”, 
“Internet ve Bilişim Teknolojisinin Diğer Kötüye Kullanmaları”, hepsi bilişim ağları üzerinden, 
veri tabanları üzerinden işlenebilecek suçlar ve bunlar ayrı ayrı Ceza Kanunumuz ve diğer ilgili 
kanunlarda düzenlenmiş durumda. 

Burada yasal mevzuatımız olarak gene 5271 sayılı Yasadaki az önce arz ettiğim 134. 
maddeyi saymak gerekiyor, yani “bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 
arama, kopyalama, el koyma”. Yasa bunu çok ayrıntılı olarak düzenlemiş, biz yetersiz olduğunu 
düşünüyoruz, ancak bu ayrı bir tartışma konusudur. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 
17. maddesi var, bu “bilgisayarlarda arama ve el koymayı” düzenleyen bir madde. Suç Eşyası 
Yönetmeliği, “el konulan malzemelerin nasıl saklanacağına ilişkin” 9. maddesinde düzenleme 
yapılmış.

Az önce arz ettiğim gibi mutlaka biz kavramları tanımlamalıyız, bunların içini doldurmalıyız, 
suçları sınıflandırmalıyız. Yetki, soruşturma, delil, koruma tedbirleri konularında temel ilke ve 
esasları belirlemeliyiz.  Öncelikle bu konularda birlikte hareket etmeyi, eşgüdümü sağlayacak 
bir otoriter kurum kurmalıyız. Bunun dışarıda uygulamaları var; ayrıntıya girmek istemiyorum, 
ama bir “bilişim üst kurulu” olabilir, buna ilişkin bir yasa taslağı da hazırlandığını biliyorum, 
bunu oluşturmalıyız ve bunun altında mutlaka hukukçularla, bilişimcileri bir araya getirecek 
alt mekanizmalar kurmalıyız. Özellikle bu konuda sorumlu otorite durumunda olan, pozitif 
hukukta sorumlu otorite durumunda olan birtakım kurumlar var; bunların mutlaka bu sistem 
içerisinde yer almasını ve sorumluluk almasını sağlamalıyız. 

Aynı şekilde çok önemli bir konudur, bizim “sniffer programlar” dediğimiz casus yazılımların 
ceza muhakemesinde bilişim suçlarıyla mücadelede nasıl kullanılabileceği, bunun hukuki 
temelleri, bunun yasal yapısı, bunun hukuka uygunluk anlamında kişilerinde özel hayatlarının 
gizliliğine zarar vermeyecek şekilde nasıl kullanılabileceğini düzenlememiz lazım. Aynı şekil bir 
önceki oturumda bir emniyetçi arkadaşımız “etik hacker’lık” dediğimiz, kanuni olarak hacker’lık 
yapan bilişim uzmanlarının çalışmasının şu an mümkün olmadığını söyledi. Ben kısmen 
katılıyorum, ancak bizim bir de yasalarımızda “gizli görevli kullanılması” şeklinde birtakım 
düzenlemeler var, belki de etik hacker’ları da gizli görevli kullanılması şeklinde bir düzenlemeyle 
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kullanabiliriz geçici olarak. Ama mutlaka bunu da bir yasal statüye bağlayarak, onların da 
hukukun yanında, kanunun yanında yer almasını sağlamamız lazım diye düşünüyorum. 

Son sözlerimin artık inanın belki de ilk sözler olması gerekiyor. Bu metodolojik yapı olarak 
hukuk ve bilişim bilimleri arasında bu suçların yerinin alması gerektiğine, herkesin bu alana 
dahil olup da bir an evvel sırf popülaritesinden ötürü, bu alanda at koşturmaması gerektiğine 
ilişkin çok şeyler söyledik. Bunlar belki benim son sözlerim, ama belki de bu çalışmaların ilk 
sözleri olmalı. Mutlaka organize suç tekniklerini benimsememiz gerekiyor bu suçlarla ilgili ve 
uygulayıcı olmamız gerekiyor. 

Aynı zamanda haddimi aştığımı düşünmeyin lütfen, bilişimi bilmeyen hukukçularla, hukukun 
temel sistemini bilmeyen bilişimciler, sorumluluğu olmayan harici unsurlar, bu sistemde 
lütfen müdahil olmasınlar. Çünkü o kadar yanlış şeyler yapıyorlar, o kadar çok uygulayıcıların 
ve hukuk adamlarının, bilişimcilerin elini kolunu bağlıyorlar ki, ben size şurada sadece kendi 
başımıza gelen örnekleri saymaya başlasam, biz sabahı ederiz. Ama bu kişiler, bu sisteme 
müdahil olmamalılar. Müdahil dediğimde ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz, sistemi 
yönlendirmemeliler. Belki istişari anlamda, belki görüşleri anlamında analitik düşüncenin de 
konuya dahil olması anlamında bu olumlu olabilir. Ancak sanal yapı ayrı bir yapı, sanal düşünce 
ayrı bir düşünce. Kişi eğer sanal düşünemiyorsa, yani olayları 1-0-1-0 olarak göremiyorsa, 
bilişim sisteminin temelini eğer algılayamıyorsa, analitik yaklaşımlarla bu suçlar önlenemez, 
bu suçlar düzenlenemez de aynı zamanda; bu mümkün değil. Bu bizim olayı zamanında 
algılayamamamızdan ve zamanında birtakım direnç noktalarını, birtakım savunma unsurlarını 
sisteme dahil edemememizden kaynaklanan bir konu. Kol kırılıyor yen içinde kalıyor, ama 
zararını millet ödüyor, devlet ödüyor; bunun mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. 

Zamanımız hakikaten çok az, her geçen gün yeni teknikler, yeni metotların geliştirildiği bir 
bilişim suçları dünyasında bizim mutlaka çok daha hızlı hareket etmemiz lazım. Umuyorum 
ki bir sonraki kurultayda başarılarımızı konuşalım. Bu ümitle hepinize saygılar sunuyorum 
efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI HÂKİM GALİP DİNÇTÜRK - Sayın Kızılarslan, “Bilişim Suçlarını 
Sınıflandırılması, Hukukumuzda Bilişim Suçları, Bilişim Suçlarının Bilimsel Temelleri Ve Bilişim 
Suçlarıyla Mücadele” konusunda sunumunu yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. 

Tabii bilişim suçları konusunda yasal düzenlemeler yanında, bilişim etiğinin de geliştirilmesi 
gerektiği konusunda görüşümü bildirmek isterim. 

Süremizin kısıtlı olması nedeniyle, soru sormak isteyen arkadaşların kendisini tanıtarak, 
hangi konuşmacıya soru yönelttiklerini belirterek soru yöneltebilirler. 

İLHAN SÜMER- Telekomünikasyon Kurumunda çalışıyorum. Benim hem Ayhan Bey’e, 
hem de Hakan Bey’e birer tane sorum var. 

Ayhan Bey’e sorum şu: Kendisi bilgisayar sistemlerinin güvenliği açısından “az güvenli, orta 
güvenli, çok güvenli” diye bir sınıflandırma yaptı. Biz ülkemizde faaliyet gösteren bankaları göz 
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önüne alırsak, bankalar için böyle bir sınıflandırma yapmak şansımız var mı?

Hakan Bey’e olan sorum: Hep bilişim suçlarından bahsedilirken, bilgisayar ya da network 
sistemleri üzerinde duruluyor, ama malum cep telefonları haddinden fazla hayatımıza 
girdi ve oldukça ileri yetenekleri var. Cep telefonlarının bilişim suçlarındaki yeri nedir, nasıl 
değerlendiriyorlar?

AYHAN ÇANKAYA(Polis Başmüfettişi / 1. Sınıf Emniyet Müdürü)- - Bankalarımızda 
bu sınıflandırmayı yapmak istersek, eğer ki bu soruyu 3 veya 5 yıl önce sormuş olsaydınız, tabii 
ki net olarak sınıflandırma yapabilirdik. Ama şu anda hemen hemen tüm bankalarımız mutlaka 
o güvenlik önlemlerini almak zorundalar. Telekomünikasyoncu olduğunuz için siz de onların 
altyapılarını biliyorsunuz, 3D olarak bahsettiğimiz, üç boyutlu güvenlik sistemleri mutlaka var 
bankalarımızda. Ama son versiyonlarını kullanan ve bu konuya ekstra önem veren birtakım 
bankalarımız var, şu anda isimlerini vermek istemiyorum. O bankalarımız bunu kullanıyor, ama 
ne kadar kullanırsa kullansınlar, en fazla saldırıları da onlar alıyorlar. Çünkü mutlaka bu güvenlik 
sistemlerini firewall dediğimiz veya diğer güvenlik sistemlerinin mutlaka bir açığı bulunuyor. 
Dolayısıyla şu anda eşit düzeyde diyebiliriz; bazı bankalar bir hayli ileride, ama genel anlamda 
eşit düzeyde. Çünkü yurtdışındaki bankalarda kullanılan güvenlik çözümlerinin aynısını bizim 
bankalarımız da satın alıyorlar ve sistemlerinde kuruyorlar. Dolayısıyla aynı güvenliğe sahipler. 

Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Özellikle burada bir konuya açıklık getirmek adına da 
çok geliştirici bir soru bu. Az önce temel kıstas olarak özellikle üzerinde durduğum, özellikle 
temel kıstas alınması gerekir dediğim konu da bu zaten. Cep telefonlarının biliyorsunuz pek 
çok işlevleri var. Kimi sadece iki taraflı konuşmayı sağlayan, iletişimi sağlayan bir yeterliliğe 
sahip teknolojik olarak, kimi fotoğraf çekiyor, kimi video oynatıyor, kimi müzik dinlettiriyor. 
Ama özellikle şimdi yeni çıkan üçüncü nesil telefonlarda bir Internet iletişimi sağladığı gibi 
aynı zamanda belli şeyleri, belli veri tabanlarına inerek, belli bilişim ağlarına girerek, o bilişim 
ağları üzerinde işlem yapmaya da yeterli telefonlar var. Burada bilişim suçu olarak dediğimizde, 
yani genel bir tanımlama yapalım; haydi diyelim ki “cep telefonlarıyla konuşmak bilişim suçu” 
dediğimiz anda, gene yanlışa sapıyoruz. Ne zamanki cep telefonuyla bir bilişim sistemine girilip, 
bilişim ağları üzerinden bir suç işlenirse, o zaman, o telefonla yapılan eylemi de bilişim suçu 
saymak lazım. Yani o artık orada bir tür terminal işlevi görüyor, normal bir bilgisayardan veya 
herhangi terminalden farklı bir işlevi görmüyor. Ben bilişim suçları sayılacağını düşünüyorum, 
yalnız bu şartla, bu kıstasla. 

SALONDAN- Öncelikle sayın konuşmacılara teşekkür ediyorum. Gerçekten sektörün en 
fazla karşılaştığı sorunları dile getirdiler. Ben de bir bilişimciyim, ama aynı zamanda fishinglenmiş 
bir mağdurum kredi kartı üzerinden. Benim başımdan geçen olayı kısaca özetleyeyim: Biz 
fishingleniyoruz, ben Internetçi olduğum için adamların IP adreslerini yakalıyorum, kişileri 
tespit ediyorum, banka bana yardımcı olmuyor. Kişilerin kimliklerini emniyete, savcılığa 
bildiriyorum, yasal boşluklardan faydalanıyorlar, hâlâ dışarıda geziyorlar. Eğer siz güven 
veremezseniz vatandaşa, vatandaş aynı mafya usulü gidip kendisi o adamları yakalayıp, cezasını 
vermeye kalkar. Eğer bende inanç, vicdan olmasa, belki ben de bu yola sapacaktım ve hâlâ  ben 
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cumhuriyet savcılığına verdiğim dilekçeden sonuç alamadım. Hukuki yollarda da bankalar, 
hukuk sisteminde her zaman galip geldiği için, hukuk sistemine olan güvenim sarsıldığı için, 
ben maalesef dava açmayı da düşünmüyorum. Çünkü burada Bankalar Yasasının açık maddesi 
var, sözleşme var. Benim demek istediğimse şu: İnsanlar dışarıda suçlular aramızda gezerken, 
bunlara nasıl bir caydırıcılık sağlayabiliriz? Bana verilen zarardan ben vazgeçtim, bu insanları 
nasıl ceza hukukuna dahil edip, içeri attırabilirsiniz? Eğer bu sağlanamazsa, toplumun vicdan ve 
adalet duyguları sarsılıyor ve insanların devlete ve hukuk sistemine olan güveninde büyük bir 
aşınma ve erozyon meydana geliyor. 

Teşekkür ediyorum. 

Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Ben ilk kez 2000 yılında Ankara Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak tayin oldum. Aynı zamanda o zaman çok değerli bir 
başsavcımız var. Daha önce Barodaki bir konferans sırasında arkadaşlarıma vermiştim bu 
örneği, tekrar olacak, ama güzel bir örnek diye düşünüyorum. 

Çok deneyimli bir devlet adamı Cevdet Volkan, çok güzel bir insan, çok da saygı duyduğumuz 
bir insan. Bizi de biraz bilgisayarla haşır neşir görünce, “İnternet’te birtakım suçlar işleniyor, o 
zaman biz de onları takip edelim” anlamında bana bu görevi verdi, ben de “tamam” dedim. 
Yazılar yazıyorum, hem Emniyet Genel Müdürlüğüyle, hem de il müdürlüğüyle bağlantılara 
girdik, çalışıyoruz. Bir gün beni Başsavcım yanına çağırdı, normalde hiç de kızmazdı, ama dedi 
ki “arkadaş, sen ne biçim adamsın?”, “ne oldu Başsavcım” dedim, “yahu, devlet ciddiyetine yakışıyor 
mu şu yazdığın yazı” dedi. “Ne yazdım Başsavcım?” dedim, “yahu, ne demek yahu emniyete böyle 
yazı mı yazılır?” dedi. Altına ben “acil durumlarda bana şu hakankizilarslan@yahoo.com e-ileti 
adresinden ulaşın” diye yazmıştım diye bunu “yahu” diye anladı; bana çok kızmıştı. Sonra dedim 
ki “Başsavcım, bu bir Internet sitesinin e-ileti adresi” dedim. Sonra biz bu Başsavcımla 8 DGM’yi 
birbirine bağladık, 8 DGM’nin üzerinde bir program geliştirdik ve biz bu programı uyguladık, 
aynı zamanda teknik analiz danışmanlığını da yaptık. Başsavcım 2002 yılında bütün işlemlerini 
bilgisayarla yapıyordu. 

Şimdi bakın; vatandaş geliyor, çok mustarip. Kişiler girmişler fishing yöntemiyle veya diğer 
interaktif yollarla bir zarar vermişler. Hesabına girmiş, paralarını aktarmış olabilir, hakaret 
etmiş olabilir, tehdit etmişler olabilir ve can havliyle geliyor. Biz ilk bilişim suçları bürosunu 
kurmamızdaki temel amaç da buydu, bunlara aktif ve hızlı şekilde birtakım şeyler yapalım 
şeklindeydi. Diyorsunuz ki, bir an evvel hızlandıralım bu işi; nasıl yapalım, şöyle yapalım, böyle 
yapalım. Oturuyorsunuz her şey çok doğru, her şey tam olması gerektiği gibi sahadaki arkadaşlarla 
konuşuyorsunuz, Çünkü onlar da aynı düşünüyorlar, siz de aynı düşünüyorsunuz. Sorun aynı, 
yöntem aynı, çözüm yolları da aynı, ama yapamıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yukarılardan birisi, 
bir şey, onların aşamayacağı veya bizim aşamayacağımız veya bir başkasının aşamayacağı birisi 
engel oluyor. Neden? Analitik korku var. Ben arkadaşlarımın her birine dedim ki “gelin, size 
birer posta adresi alalım” bu dediğim 2000 yıllarında “ya bizim posta adresimize hakaret atarlarsa 
veya tehdit atarlarsa?” dediler. Yahu, bunu evinizde de yapabilirler, evinizdeki posta kutunuza 
da tehdit mektubu koyabilirler, bunda bir beis yok ki. Ama hayır, Interneti bilmedikçe insanlar 
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Internetten korkuyorlar veya bilişimi bilmedikçe bilişimden korkuyorlar. 

Bilişim suçlarıyla mücadelede de bu birtakım korkular egemen oluyor. Yazılar niye geç 
geliyor? İşte Türk Telekom’dan arkadaşlarımız var, İletişim Başkanlığında arkadaşlarımız 
var, Internet Dairesinde arkadaşlarımız var. Hâlâ biz, yazı 21 günde mi geliyor, 15 günde mi 
geliyorun tartışmasını yapıyoruz. Halbuki oturulsa, denilse ki “arkadaşlar ortak bir portal 
oluşturalım, bu portalın güvenliğini de bir sürü firewall’lar var, onlarla sağlarız” ki, bizim uzmanlık 
alanımız, bunları da sağlarız, otururuz saniyelik çalışırız. Yani ben şimdi bir IP adresinin IP 
bloğundan veya bir kişinin adresini, telefon numarasını bulmak için niye 20 gün bekleyeyim, 
niye vatandaşın hakları ziyan olsun? Hayır, gene eski şekilde gitmeli devlet, hep korkuya dayalı. 
O bana bir yanlış mı yapar, ben ona bir yanlış mı yaparım; bunları aşamıyoruz. 

Az önce dediğim, belki eğer dikkat ettiyseniz burada bir yalvarış vardı, yani “lütfen artık 
müdahil olmasınlar”, yani analitik düşünen kişiler bu bilişim suçlarıyla mücadeledeki unsurlara 
analitik tavırlarla müdahil olmasınlar, önünü kesmesinler. O kadar değerli emniyetçi arkadaşlar 
var ki, jandarmada o kadar değerli uzmanlar var ki, biz bunlarla bir günde hallederiz işi. Türk 
Telekom’da da var, Ulaştırma Bakanlığının daire başkanlıklarında da var, çok güzel beyinler var, 
çok yetenekli insanlar var. Yasalarımızda müsait aslında, öyle çok da büyük şeyimiz yok, ama 
birtakım noktalarda korkuya dayalı birtakım işlemler oluyor, onu aşamıyoruz. Benim demek 
istediğim buydu efendim. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK- Teşekkür ederiz Sayın Kızılarslan. 
Başka sorusu olan var mı?

Av. ELÇİN KILIÇ- Öncelikle Baromuzun yüz akı bu kurultaya şeref veren tüm katılımcılara 
ve konuşmacılara kendi adıma ve Barom adına çok teşekkür etmek istiyorum. 

Ben de beyefendi gibi bir şekilde kredi kartından dolayı bilişim sistemlerinin kullanılması 
yoluyla nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirdiğim bir suça maruz kaldım. Bununla ilgili 
de gerekli şikayeti Bilişim Suçları Savcılığına ilettim. Bu konuda sizin demin bahsettiğiniz 
konuşmalar da aramızda geçti ve ben o gün gerçekten çok üzüldüm. Devletin savcısı, bu 
insanlar tırnak içinde dolandırıcılar karşısında bu kadar savunmasız mı diye gerçekten çok 
üzüldüm. Kendi adıma size söz verebilirim ki, ben tek başıma sadece Ankara Barosu’na kayıtlı 
serbest çalışmakta olan bir genç avukat olarak bu konuda ne yapılması gerekiyorsa büyük bir 
cesaretle bunun üstüne gidilmesi hususunda üstüme düşen vazifeyi yerine getireceğimi arz 
etmek istiyorum. 

Benim sormak istediğim soru hem Ayhan Bey’e, hem Değerli Savcıma. Acaba kolluk 
kuvvetlerini elinde bu sistemleri kullanan insanlara karşı hangi teknolojik ve diğer beyin gücü 
olarak imkânlar mevcuttur ve olması gereken, artı bulunması gereken imkânlar içinde devletten 
herhangi bir talepte bulunulmuş mudur? Eğer bulunulmuş ise bunun karşılığında nasıl bir 
cevap ile karşılaşılmıştır? 

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. 
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Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Şimdi belki de burada bir yanlış anlaşılmaya meydan 
verdiysem özür diliyorum. Devlet hiçbir zaman çaresiz değildir, devletin mutlaka bu suçları 
önlemeye gücü vardır, devletin birimlerinin bu yeterliliği de vardır. Tabii burada bahsederken 
bardağın yarısı boş, yarısı dolu şeklinde birtakım değerlendirmeler yapabiliriz. Bizim yapmış 
olduğumuz çalışmaların yüzde 70-80 oranında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ben yüzde 
100’den bahsediyorum, anlık çalışmalardan bahsediyorum, yoksa şu an gerek genel müdürlükle, 
gerekse Ankara Emniyetiyle beraber çok güzel beyinlerle, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. 
Benim buradaki yalvarışım bizim aciz olduğumuzu göstermiyor veya hiçbir şey yapmadığımızı 
göstermiyor. Az önce Müdür Bey yakalanan sanık sayısını, aydınlatılan olay sayısını anlattı. 
Bunları beraber yapıyoruz biz, tek başımıza yapmıyoruz ki bunları, devlet olarak yapıyoruz. 
Ama daha iyisini yapabilmek noktasında, daha güzele varmak noktasında şu an elimizdeki 
imkânlarla çok daha iyiyi yapabilme olasılığımız ve olanağımız var. Bu noktada bazı unsurların 
sistemde artık yavaş yavaş işi erbabına bırakması lazım; ben size bunları arz ediyorum. Daha iyi 
olabilir, daha güzele gidebilir, o da zaman alacak, süreç alacak demek ki. Böyle bir umudumuzda 
var. 

AYHAN ÇANKAYA(Polis Başmüfettişi / 1. Sınıf Emniyet Müdürü)-  - Şimdi kolluk 
kuvvetlerinin ve adliye teşkilatının hiçbir zaman eli bağlı değil; bu konuda rahat olabilirsiniz. 
Şöyle bahsedeyim: Kendi adına yaklaşık 1994 yılından beridir bu bilişim suçlarıyla uğraşıyorum, 
masterım var, doktoramı son aşamada bıraktım “bilgisayar güvenliği ve network sistemleriyle” 
ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğündeki Bilişim Suçları 
Bürolarının ihdasını da ben hazırladım ve yetiştirdim. Çünkü bununla ilgili bir eğitim merkezi 
yok; çok yeni suçlar, hukukumuzda da çok yeni suçlar. Ancak ilk kurulduğu anda oluşabilen 
bazı hızlı hareket edilmeme olaylarına rastladık, ama son 2 yıldır Ankara Emniyetten ayrıldım, 
terfi ettikten sonra Genel Müdürlüğe geçtim. O süre zarfında inanın biz hakaretle ilgili mail 
atıldığında, daha Türkçesi terörle ilgili bir mail atıldığında 15 dakika sonra Türkiye’nin hangi 
noktasında olursa olsun ulaşabiliyorduk, bu kadar etkindik. Ama biz bunu sadece kendimiz mi 
yapıyorduk? Tespit yapıyoruz Telekomünikasyon Dairesinden destek alıyoruz, kendimiz varız, 
adliye teşkilatımızdan destek alıyoruz, savcılarımız bizi çok iyi destekliyor, mahkemelerimiz çok 
iyi destekliyor. İstediğimiz kararı anlattığımız sürece, tabii doğru anlatmak kaydıyla, mantıklı 
anlatmak suretiyle çok rahat kararlar alabiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın mağduriyetini 
bu şekilde önlemeye çalışıyoruz. Ancak tabii ki bunun bütün Türkiye’ye yaygınlaşması gerekir. 

Ne kadar zamanda yaygınlaşabilir? Buna profesyonel anlamda bakmak gerekir. Mesela 
Amerika’da bu işi FBI çözmüş, çok rahatlıkla istediği gibi, istediği noktaya operasyon 
yapabiliyor. Biz operasyon yapacağımız zaman sınıraşan olaylarda bazen yazılarımıza dahi cevap 
vermiyorlar. Mesela, ben 5-6 yıl önce IP tespitiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerine bir 
yazı yazmıştım, gerçi terör olayıydı zannediyorum, PKK’nın bir konusu vardı. Cevap vermediler, 
muhatap bile olmadılar. Daha sonra bir veya iki ay sonra FBI’dan bir yetkili aradı beni, fishing 
olayıyla ilgili benden yardım istiyor. Ben de dedim ki  “bizim ülkemiz çok özür dilerim muz 
devleti değil, adalet teşkilatları arasında yazışalım, eğer ki karşılıklı anlaşmamız varsa biz de 
bakarız, biz de yaparız” demeye başladım. 
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Tabii ki doğru olan bu değil, doğru olan biraz önce bahsetmiş olduğumuz Budapeşte’de 
imzalanan “Syber Crime Conventions” muhtemelen içeriğine baktığınız zaman Amerika’daki 
bilişim suçları kanununun benzeri var, oradan da destek alınmış şekilde. Eğer ki o sözleşme 
bizim tarafımızda imzalanıp, ciddi boyutta çalışma yapılırsa, zaten bilişim suçlarına baktığınızda 
hep sınır aşan suçlar şeklinde karşımıza çıkıyor, çok rahatlıkla sonuç alınabilir. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK- Teşekkür ederiz. Başka sorusu 
olan?

VOLKAN SIRABAŞI- İyi akşamlar, iki tane sorum olacak. Öncelikle Sayın Savcıma bilişim 
suçlarıyla ilgili olarak düzenlenecek, ihdas edilecek kuralların Türk Ceza Kanunu içerisinde 
mi yer almasını, yoksa ayrı kanunlar içerisinde örneğin 5651 sayılı Kanun gibi bir kanun veya 
başka sayılı herhangi bir kanun içerisinde mi yer almasını daha doğru buluyorsunuz?

Müdür Beye de şöyle bir sorum olacak: Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin ülkemizde 
eleştirilen temel hak ve hürriyetler açısından birçok maddesi var. Ancak şu da bir gerçek ki, 
bilişim suçlarıyla mücadele edebilmemiz için özellikle adli bilişim boyutunda bu sözleşmeyi 
kabul etmezsek uluslararası boyutta bu suçlarla mücadele etmemiz mümkün görülmüyor. Bu 
sözleşme kapsamında ki özellikle bilişim suçlarının adli bilişim yönüyle ilgili düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyim?

Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. 

Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Dediğiniz iki yöntemde olabilir, yani hem Türk Ceza 
Kanununda bir düzenleme yapılabilir, hem de ayrı bir yasa olarak yapılabilir. Zannediyorum 
şu an halen bakanlıkta bu konuyla ilgili bir taslak da var. Ancak bunu cezai hükümleri olup 
olmadığı konusunda net bir bilgim yok. Benim üzerinde özellikle durduğum, mutlaka bu suçlar 
Türk Ceza Kanunun hükümleri bütünlüğü içerisinde ve bu bünye içerisinde toplanmalı. Yani 
ayrı bir yasayı çıkarttığınız zaman, o ayrı yasanın diğer anayasalarla ve diğer yasalarla, yani hem 
Ceza Kanunu ve bununla ilgili diğer yasalarla olan bağlantılarını kurmanız için ayrı bir şey sarf 
etmeniz gerekiyor. Bu normlar bütünlüğünü bozan bir anlayış. Aslında 5671 sayılı Yasaya gerek 
var mıydı, yok muydu, o da tartışılır. Mesela, 5651 sayılı Yasada niye terör örgütü yayınlarını 
engelleme yok, ben hâlâ anlayamadım. Alt komisyonunda bu konuda yarım saat konuştum, 
anlayamadım, reddedildi. Niye bu 134. madde yeterli değil mi veya Türk Ceza Kanunun 
134. maddesi ve devamı veya Ceza Muhakemesi Kanunun 134. maddesi, bunlar yeterli değil 
miydi? Zaten biz 5651 sayılı Yasa olmadan da bu tür suç teşkil eden konularda şey alıyorduk. 
Bunlar tartışılan şeyler, bunların ayrı ortamlarda tartışılması lazım. Ama nihai olarak ben şu 
kanaatteyim: Eğer bir ana yasanız varsa, ana bir ceza kanunu yasanız varsa, suçları bunun 
içerisinde toparlarsanız, bu bir normal bütünlüğü arz eder, daha kolay hedefe varırsınız diye 
düşünüyorum. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK- Süremizi bir hayli aştık, son bir 
soruyla oturumu kapatmak istiyorum. Buyurun. 

Av. MURAT EMRE TURAN- Yetkiyle ilgili sormak istiyorum. Soruşturma aşamasında 
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yetkili mesela diyelim ki, mail yoluyla yaşanan bir suçta yetkinin belirlenmesi veya yetkili 
soruşturma yapacak savcılığın belirlenmesi konusunda, bir de uluslararası boyut söz konusuysa, 
suçun işlendiği yer veya failin bulunduğu yer veya mağdurun maili hangi noktada açmış olması 
gibi durumları da göz önünde bulundurarak, öncelikli Türk mahkemelerinin yetkisi ve hangi 
ildeki mahkemenin yetkili olduğu konusunu ben Sayın Başkana soruyorum, soruşturma 
kısmını da Sayın Savcımıza soruyorum. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK - Mahkemelerin yetkisi konusunda 
mı?

Av. MURAT EMRE TURAN- Evet, diyelim ki mail yurtdışından gönderildiği zaman 
Türkiye’de herhangi bir ilçeden açılabilir, bu noktada suçun işlenildiği yer neresi sayılabilecektir, 
burada sanığın veya şüphelinin bulunduğu yer ikametgâh mahkemesi mi yetkili olacaktır?

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK - Tabii bu konuya şöyle bir 
yanıt vermek isterim: Suçlarda temel olan haksız menfaatin elde edildiği yer ya da suçun 
tamamlandığı yeri suç yeri olarak kabul ediyoruz. Tabii burada bir zarar vermek olayı varsa, 
elbette zararın oluştuğu yer suç yeri olarak değerlendirilebilir. Bir de tabii mailin ulaştığı yer, 
mail yoluyla hakaret söz konusuysa, tabii ki hakarete muhatap olan kişinin o hakareti öğrendiği 
ve muhatap olduğu yerde suç yeri olarak değerlendirilebilir. Ama bunun dışında suçtan elde 
edilen menfaatin yurtdışında olması durumunda, mağdur ülkemizde, sanık ve suçun işlendiği 
yer dışarısıysa, bu durumda yetki nasıl halledilecek? Tabii o konularda kanunumuzda da net bir 
açıklama yok, ama mağdurun bulunduğu yeri suç yeri olarak bu şekilde de değerlendirebiliriz. 

Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Az önce Hâkim Beye de arz ettim, bu sorduğunuz soru, 
bizim bilişim suçları konusundaki mayınlı bölgedir yetki konusu. Şu an belki Türkiye genelinde 
2000 tane dosya savcılıklar arasında uçuyor habire, posta teşkilatı tarafından uçuruluyorlar. Yani 
her savcılık diyor ki “ben yetkisizim, sen yetkilisin, sen yetkisizsin ben yetkiliyim”. Şimdi bu 
konuda 11. Ceza Dairesinin pozitif hukukun oluşması konusunda birtakım çalışmaları başladı 
ve biz yakinen takip ediyoruz. Özellikle birtakım hesaplara girilerek para havalelerinde suçun 
gerçekleştiği anla ilgili birtakım net kararlar verdiler, birtakım dosyalarımız yere indi. Ama…

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK - O konuda izninizle. Bizim 
Dairemizin konusu olduğu için belirtmeliyim ki, paranın o kişinin hesabına geçirildiği anda 
suç tamamlanmış oluyor. Bu tabii hesabın bulunduğu yer itibariyle suç yeri kabul edebiliriz. 
Yani paranın başka bir yerden, başka bir şekilde çekilmiş olmasının önemi yok. Tabii bu kişinin 
hesabına bu para geçmiş olmakla suç tamamlanmış oluyor. 

Sav. Dr. HAKAN KIZILARSLAN- Orada sonradan 11. Ceza Dairesi sizinde bildiğiniz bir 
karar verdi. İzmir’den Ankara’daki bir hesaba girildi, İstanbul’a havale yapıldı. Artık 11. Ceza 
Dairesi diyor ki “İstanbul’dur, havalenin yapıldığı yerde suç oluşur”, Hâkim Beyin dediği gibi. 

Hakarete ilişkin konuda da ben de Hâkim Beyle aynı düşüncedeyim. Yani hakaret suçları 
bildiğiniz gibi kişinin hakarete maruz kaldığı veya muhatap olduğu yerde gerçekleşmiş sayılıyor, 
neticeye bitişik suçlar olması nedeniyle. Ama yurtdışından işlendiyse o zaman da bizim Ceza 
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Kanunumuzun 8. ve 12. maddeleri, belki de 13. maddesi gündeme geliyor. Bu konularda 
özellikle yurtdışından yapılmış pek çok hakaretle ilgili dosyamız var elimizde. Bu konuda 
aşamadığımız konu şu: Öncelikle yurtdışında bir şahıs tarafından bir Türk’e karşı işlenmiş bir 
suç. Kişi bu maili diyelim ki Amsterdam’dan online oldu ve oradan bir Amerika’da bulunan bir 
ICC üzerinden Türkiye’ye maili gönderdi. Ankara’da da kişi mailbox’ını açtı, baktı hakaretle 
karşı karşıya kaldı. Burada bir yabancı ülkeden artık Türk vatandaşı da olsa bir yabancı ülkeden 
bir Türk vatandaşına karşı işlenen suç söz konusu. Onun da biliyorsunuz birtakım sınırları var 
8 ve 12. maddelerde açık açık çok sayılan sınırlar var; yani ceza şu kadar olursa, takibi şeye 
bağlı falan şeklinde. Ayrıca, biz soruşturma aşamalarında bu iletinin teknik verilerine ilişkin 
araştırmayı gönderilen server üzerinden yapmamız lazım, o da Amerika’dan veya dediğim gibi 
Hollanda’dan olabilir. Orada da kişisel verilerin korunması yasaları var. Kaç kere yazı yazdık 
diyorlar ki “bizim ülkemizde kişisel verilerin korunması yasası var, bu nedenle biz size bu bilgileri 
gönderemeyiz”, gönderdiklerinde bile zaten normalde gerçek kişiye ulaşamıyorsunuz. Biz bazı 
kararlarımızla artık delile ulaşılamayacağı, yani delile ulaşma imkânı bulunmadığı düşüncesiyle 
takipsizlik kararı verdik. Bu münderecattan da geçti, kabul edildi bu kararlarımız, yani hak 
verildi. 

Bu anlamda herkes Siber Suçlar Sözleşmesinin doğru olduğunu söylüyor. Yalnız Türkiye’ye ne 
getiriyor, ne götürüyor, bu Siber Suçlar Sözleşmesinin iyi incelenmesi gerektiğini düşünüyorum; 
çünkü Siber Suçlar Sözleşmesini şu an imzalamadık biz. İmzaladığımız anda onun birtakım 
yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacağız, ancak karşı taraf imzalamadan siz imzaladığınız 
zaman, kendi vatandaşınızı mağdur durumda bırakacaksınız. Orada bir mütekabiliyet olacak 
mı, olmayacak mı? Bir de şimdi Avrupa Birliğine üye değiliz ki, Avrupa Birliği bünyesinde 
hazırlanan bir sözleşme, acaba nasıl olacak? Yani biz Avrupa Birliğine dahil olmayan bir kişi 
olarak “haydi arkadaş,  biz sözleşmeyi imzaladık, bize ver bakalım şu adamın kimlik bilgilerini” 
dediğimiz an verecekler mi veya bize ne gibi yükümlülükler getirecek; onu iyi tartmak lazım 
diye düşünüyorum ben. 

OTURUM BAŞKANI HAKİM GALİP DİNÇTÜRK - Oturumumuz burada sona erdi. 
Tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. 

SUNUCU- Katılımcılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sayın Mustafa Büyükavcıoğlu’nu sahneye davet ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)
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UYAP GÜNLERİ

BİRİNCİ GÜN

“AÇIŞ KONUŞMALARI”

FARUK EREM SALONU, 9 Ocak 2008

 

SUNUCU- Değerli konuklar; UYAP vizyon günlerine hoş geldiniz efendim. Yönetim, 
bilişim sistemlerinden biri olan ulusal yargı ağı projesi yargı birimlerinin ve Adalet 
Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve 
kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. Sayın Müsteşarım, değerli konuklar; 
izin verirseniz size değerli bir konuşmacımız hakkında kısacık bir bilgi vermek isterim. 
1967 yılında Hacettepe Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına katıldı, orada Bilgiişlem 
Merkezini kurdu. 1974 yılında bilgisayar mühendisliği dalında ilk doktora programını 
başlattı. 1977 yılında bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümünü kurarak Türkiye’de bu 
alanda öğretimin başlamasına öncülük yaptı. 1985’de Üniversiteden ayrılarak kurduğu 
Yazılım Bilişim Limiteti yönetiyor. Türkiye Bilişim Derneğinin Bilişim Dergisini ve 
bilgiişlem, yazılım donanım, bilişim, bilgisayar gibi 2500’ü aşkın Türkçe terimi de kendisine 
borçluyuz. Sayın Köksal’ı Türkiye’nin bilişim topluluğuna dönüşüm uzgörüsüne önemli 
bir adım, UYAP ulusal yargı projesi konulu açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye teşrif 
ediyorum. Sayın Profesör Doktor Aydın Köksal Bey; buyurun.

Prof. Dr. AYDIN KÖKSAL- Değerli konuklar; bu konuşmayı burada yapmak üzere 
çağrılmaktan dolayı onur duyuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. 
Efendim Türkiye’nin bilişim topluluğuna dönüşümü için çabalarımız 40 yıl önce başladı. 
Bu bir uzgörüydü, uzak görüşlülük, bir vizyondu, bir tür ütopyaydı. Bu proje, ulusal 
yargı ağı projesi 40 yıl önceye uzanan Türkiye’nin bilişim uzgörüsünde en önemli bir 
adım. Gerçek yol gösterici bilimdir, fendir diye bize yol gösteren Gazi Mustafa Kemal 
önderliğinde benim kuşağımdan çok değil, iki kuşak önceki büyüklerimizin kurduğu 
cumhuriyetin 85. yılında bugün ekonomisi gelişen güçlü bir ülke olarak bilim ve tekniğin 
bütün olanaklarını kullanmaktayız. Bunlar arasında bilişim teknik bilimi alanında son 40 
yılda yapabildiklerimizi bize gerçekten yeryüzünde çok az ülkede varolan bir teknik bilgi 
ve deneyim birikimi, bir yapabilme bilgisi, know howe kazandırdığını söyleyebiliriz.

İşte bugün burada size sunacağım bildirinin konusu olan UYAP projesi teknik bilgi ve 
deneyim birikiminin, bu yapabilme bilgisinin tek sözcükle Türkiye’nin bugün ulusal bir 
değer olarak sahip bulunduğumuz teknik bilimin, Türkiye’de bugün sahip olduğumuz 
teknik bilimin bilişim toplumu bağlamında tüm yurttaşlarımızı ilgilendirecek bir 
kapsamda somutlaşıp yaşamımıza girdiği büyük boyutlu, çok önemli bir proje. Kanımca 
bu proje Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşümü konusunda gerçekten anlamlı bir adım. 
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Hacettepe Üniversitesinin kuruluş yıllarında Türkiye’nin bilişim tarihinde çok önemli 
bir yeri olan bilgiişlem merkezini kurarken 68’de kendime, çalışma arkadaşlarıma ve 
onların kişiliklerinde Türk ulusuna şu sözü vermiştim. Bilişim teknik bilimini Türkiye’nin 
kalkınması için bir araç olarak kullanacağım. Ardından Nisan 1971’de bu amaçla ve 
Türkiye’yi bir bilişim toplumuna dönüştürme düşümüzü gerçekleştirmek üzere Türkiye 
Bilişim Derneğini kurduk. 40 yıldır bilgiişlem alanında çalışan mühendisler kuşağı olarak, 
bilişimciler olarak sözümüzü tuttuk. Kamuda olsun, özel kesimde olsun Türkiye’yi 
çağımızın en gelişkin yönetim, bilişim sistemleriyle donattık. Bunların içinde Adalet 
Bakanlığının UYAP projesi yeryüzünün en ileri, en büyük bilişim sistemlerinden biri, 
çünkü bu sistem bütün Türk yurttaşlarına Internet ortamında web üzerinden işyerlerinde, 
evlerinde çevrimiçi dilekçeyle -çevrimiçinin İngilizce’si online- devlet katında hakkını 
arama, dava açma, devleti sorgulama, denetleme, yargı ve icra uygulamalarıyla ilgili 
süreçlerdeki aşamaları izleme olanağı veriyor.

Üniter yapıda örgütlenmiş tek merkezden yönetilen devletlerarasında Türk ulusu 74 
milyon nüfusuyla en büyük uluslardan biri. Başka bir merkezi ulus Fransa’dır, nüfusu 60 
milyondur, öbürlerinin hepsi federal, dipnotta epeyce bilgi verdim, konuşmamı yarım 
saatte bitirebilmek için bunları size sözlü olarak söyleyeceğim, kitapta yer alacak. Üstelik 
mobil ortamda bilişim uygulamaları Internetin yapılandığı ABD’den Amerika’dan, Avrupa 
Birliği üyesi bütün ülkelerden ve özellikle dünya önderi Nokia’nın Finlandiya’sından önce 
ilk kez Türkiye’de yaşama geçirilmek üzere Türk yurttaşı bütün bu hizmetlerden cep 
telefonu aracılığıyla da yararlanabilecek. Kendi devletiyle iletişim kurabilecek, devlet 
katında kendisiyle ilgili adalet ve yargı işlemlerini, süreçlerini, nerede olursa olsun, yani 
dünyanın neresinde olursa olsun demek istiyorum, bulunduğu yerden izleyebilecek, 
devletini sorgulayabilecek. UYAP projesi başlarken 15 Aralık 2000’de imzalanan proje 
sözleşmesinin ardından düzenlenen bir toplantıda bu atılımın önemini vurgulamak için 
yaptığım bir konuşmada Havelsan A.Ş.’nin ana yüklenici şemsiyesi altında yönetimle ilgili 
yazılım birimlerini geliştirme işini üstlenen Bilişim Limitetin yöneticisi olarak bu projede 
görev almış olmanın coşkusunu şu sözlerle dile getirdim. Adalet Bakanlığının Türkiye’nin 
verimli bir kamu yönetimine kavuşması için bilişim sistemlerinden yararlanmada bütün 
bakanlıklar içinde öncelik taşıması gerektiğini daha 1973’de, henüz e-devlet kavramının 
söz konusu olmadığı bir dönemde bundan 30 yıl önce önermiştim. Şimdi 37 yıl oldu, 
TBD Başkanı olarak yaptığım bu öneri ne yazık ki o zaman yaşama geçirilememiş, 
ancak 26 yıl sonra 1999’da Adalet Bakanlığında Bilgiişlem Daire Başkanlığının kuruluşu 
bakanlıklarımız arasında neredeyse son sıralarda gerçekleşmiştir. Demek ki 36 yıl sonra 
gerçekleşti, bugünden de hayli uzak bir mesafe.

Bu gecikmede iki neden öne çıktı, birincisi Adalet Bakanlığının sorumluluk alanına 
giren hukuksal işlev ve süreçlerin çok karmaşık oluşu ve mevzuatın dağınıklığı, ikincisi 
birimsel devlet yapısına sahip büyük bir ulusun bütün yurttaşlarını ilgilendiren, dolayısıyla 



426

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

coğrafyada bütün il ve ilçelere, başka bi deyişle binden çok yerleşime yayılması gereken 
uygulamanın geniş coğrafi kapsamı. Başka uygulamalar, başka e-devlet türü uygulamalar 
Türkiye’de bu kadar geniş kapsamlı ve karmaşık bir yapı içermiyordu, onun için bu 
gecikmenin olduğunu ben düşünüyorum. UYAP projesinin öteki bakanlıklardaki bilişim 
yatırımlarından daha sonra ele alınmasına yol açan bu gecikmenin sonuçta yararlı olduğu 
da söylenebilir. UYAP gibi dev bir yönetim bilişim sisteminin tasarım ve gerçekleştirimini 
olanaklı kılan ve Türkiye’de ve bu konuda ileri başka ülkelerde başlatılan, ama bitirilemeyen 
ya da sürüncemede kalan birçok projede görülen başarısızlıklara karşın UYAP projesi bir 
bütünlük içinde tasarlanabilmiştir. Diğer uluslarda yarım kalan projeler hangi bütçelerle, 
ne kadar yılda, nasıl yarım kalıp bundan sonra ne yapılacağına ilişkin bilgi dipnotta var, 
İngiltere, Almanya’da ve başka ülkelerde, bunları dipnotta verdim. Bitirilemeyen projeler 
gerçekten çok fazladır bu meslekte, yüzde 67’si programların sürüncemede kalmaktadır 
yönetim bilişim sistemlerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri gibi en ileri toplumda 
bile. UYAP projesi bir bütünlük içerisinde tasarlanabildi, bu gecikme nedeniyle son kaldı, 
ama bize böyle bir geri ödemesi de oldu.

Bir yandan yazılım üretim tekniklerindeki gelişmeler, öte yandan Türkiye’nin bilgisayar 
mühendisliği öğrenimi ve uygulama yazılımı geliştirme konusundaki bilgi birikimiyle 
başarı bir vuruşta sağlanabilmiştir. Bu proje başka uluslarda bu uğurda harcanan kaynaklara 
göre çok daha küçük bir bütçeyle, çok daha kısa zamanda ve öngörülen uygulama planında 
önemli bir sapma yaşanmadan gerçekleştirilebilmiş ve uygulamaya geçirilebilmiştir. Bu 
çapta büyük yönetim bilişim sistemlerinde yazılım geliştirme süreçlerindeki belirsizliklerin 
yanı sıra bütün yönetim ilişkilerinin ve işlevsel süreçlerin yeniden yapılandığı düşünülürse 
Adalet Bakanlığı yöneticilerinin her düzeyde aldıkları doğru kararlarla projenin teknik 
sorumlularıyla birlikte sürdürdükleri işbirliği ve eşgüdüm Bakanlık görevlilerinin merkezde 
ve taşrada gerçekleştirilen eğitim süreçlerinde gösterdikleri kararlılıkla, projenin toplam 
başarısı konusunda gösterdikleri sabır ve güven her türlü övgünün üzerindedir. Yönetimin 
gösterdiği bu kararlılık, sabır ve güven olmadan bu çapta bir bilişim sistemi projesi yalnızca 
mühendislerin çabalarıyla başarılamazdı.

Dipnotta gene Standus Group International’ın 2001 yılında yaptığı büyük araştırmadan, 
30 bin projeyi değerlendirerek yaptığı araştırmada proje başarılarındaki 10 etmen 
şöyle sıralanıyor. Birinci etmen yönetim desteği, ikinci etmen kullanıcıların derin ilgisi, 
üçüncü etmen deneyimli proje yönetmeni. Yani biz mühendisler ne yaparsak yapalım 
başaramazdık, ne kadar bilgili olursak olalım, bu sizlerin gösterdiğiniz sabır ve güvenle, 
7 yıl sürmüş büyük bir sabır ve güvenle başarılabildi. Aslında 7 yıl bu tip projeler için 
çok kısa ve hızlı bir süreydi zaten, unutmamak gerekir ki e-dönüşüm bütün alışkanlıkların 
yeniden yapılandığı, bütün değer yargılarının değiştiği ve on yıllar boyu bir kuşaktan 
öbürüne uzanan bir kültürel değişim projesidir. Bilişim devrimi denilen değişim gerçekten 
insanoğlunun bütün yaşamını değiştiren 3. büyük teknik bilimsel devrimdir. 10 bin yıl 
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önceki tarım toplumu 250 yıl önceki endüstri toplumundan sonra şimdi uygarlığın yeni 
bir aşaması belirmektedir, bilişim toplumu.

Bilişim toplumu için kullanılan Fransızca kökenli enformasyon sözcüğü tıpkı bilgi 
toplumu deyimi gibi bu yeni kavramı anlatmakta çok genel kalıyor, çünkü tarım devrimi 
de endüstri devrimi de bilgiye dayalıydı. Bilgi güçtür özdeyişini yüzyıllarca önce dile 
getiren İngiliz düşünür Beckham’dır. Bilişim devrimiyle ortaya çıkmaya başlayan toplum 
biçimi için bilginin devingen, akışkan durumuna dile getiren bilişim toplumu söylemini 
biz Türkiye’de 1970’lerin başından beri kullanmaktayız. Bilişim toplumu kavramı ilk kez 
1966’da Japonya’da ortaya atılmıştır, Japonca’da “çoko tasaka” deniliyor. Çok ünlü işletme 
bilgini Droker Amerika’da bilgiişlemin işletmelere için stratejik bir öğe olduğunu 1969’da 
vurgulamış, en kapsamlı çalışmayıysa bilişim toplumu için plan başlığı altında Japonya’da 
Masuda onların devlet planlama örgütüne vermek üzere 1971’de hazırlamıştır. 1976’da 
Nora’yla Mank’in Fransa Cumhurbaşkanı Valery Gisgard d’Estaing’in isteği üzerine 
hazırladıkları bilişim toplumuna bilişim toplumuna geçiş raporundan bu yana bu konuda 
Avrupa’da en önemli çalışma Avrupa Konseyinin 94 Kofru toplantısı için 20 uzmana 
hazırlattığı Bangeman raporudur. ABD’deyse Manuel Castels Ağ Toplumu başlıklı 3 ciltlik 
yapıtında -96 98 arasında ciltler yayınlandı- küresel ağ karşısında bireyin durumunu teknik 
bilimsel gelişmeler ve siyasal yapılanmalar ışığında incelemiştir.

Bilişim sözcüğü 1971’de kurulan Türkiye Bilişim Derneğinin adında da geçer, 
TBD’nin, derneğin Masuda’nın bu öncü raporu hazırladığı 71 yılında Türkiye’de bilişim 
çalışmaların verimini arttırarak bu teknik bilimin yurt kalkınmasına katkı sağlayacak 
biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla bu adla kurulmuş olması Türkiye’nin bilişim 
konusundaki atılımlarının ne denli erken başlatmış olduğunun bir göstergesidir. Dünyada 
ilk rapor, ciddi çalışma Masuda 71’de, ayını bilmiyoruz, bizim Bilişim Derneğinin kuruluşu 
22 Nisan 1971’de, belki de biz ondan önce yazıya geçirdik ve onlar devlet eliyle yaptı, 
biz sivil toplum, gönüllü kuruluş olarak yapmaya kalktık, ama devletle eşgüdüm içinde 
çalıştık, gene de olay sivil toplum olarak gelişti.

Bilişim toplumu kamusal ve özel kuruluşların ve bireylerin yaşamlarını sürdürürken 
ve görevlerini yaparken karşılaştıkları karar aşamalarından a) bilişim sistemlerinin 
hizmetlerinden yararlanabildikleri, gereksinme duydukları her türlü bilgiye bilişim 
sistemleri, bilgi erişim sistemleri ve bilgi tabanlı uzman sistemler aracılığıyla erişebildikleri, 
b) bunu Internet ve benzeri iletişim ağlarından yararlanarak kendi kişisel ortamlarında 
olduğu gibi içinde yaşadıkları toplumun yakın çevresini oluşturan yerel ortamlarda, ulusal, 
uluslararası, bölgesel ortamlarda ve küresel ortamda da yapabildikleri endüstri sonrası 
toplum düzenine verilen addır. Bilişim toplumu üzerinde sizlere kısa bir bilgi vermek 
istedim.

İşte bireylerin ve kuruluşların yaşamın bütün kesimlerinde bilişim sistemlerinden 
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yararlandıkları ve akışkan bilginin tıpkı anapara sermaye, emek, işlenen toprak ve 
üretimde kullanılan enerji gibi toplum yaşamının dayandığı başlıca değer olduğu, çağdaş 
uygarlığımızın yeni toplum düzenine bilişim toplumu diyoruz. Eğitim, öğretimde bireylerin 
istedikleri konuyu ulusal ve uluslararası bilişim ağlarını kullanarak uzaktan öğretim 
yöntemiyle öğrenebildikleri, Internet aracılığıyla yeryüzündeki bilgi kaynaklarından 
yararlanabildikleri, etkileşimli öğrenimin ve bilgi alışverişinin yaşam boyunca sürdüğü, 
sonuç olarak da katılımcı demokrasinin ve ulusal, uluslararası işbirliğinin yaygınlaştığı yeni 
bir toplum düzeniyle karşı karşıyayız. Devlet yönetimi bakımından ulusal ekonominin 
kamuda, ülkenin bütün kesimlerinde kullanılmakta olan veri tabanlarında biriken bilgilerin 
bir bilişim ağı ortamında bütünleştirilmesi ve herkesçe erişilebilmesiyle durumun ulusal 
düzeyde saydam biçimde izlendiği, yakın, orta, uzak gelecekteki toplu durum, konjonktür 
öngörülüp benzetim, simülasyon, uzman dizgeler ve benzeri yöntemlerden de yararlanan 
yazılım gücü ve modelleme olanaklarıyla ekonominin gelecek yaratıcı biçimde planlandığı 
ve devletin sürekli biçimde izlenen ve üretilen bu bilgiler ışığında yönetildiği, oturmuş, 
dengeli, istikrarlı, gönençli, refahlı, özgürlükçü yeni bir toplum düzeniyle karşı karşıyayız. 
Bilişim toplumunun böylece en önemli özelliği ekonomisi bilgiye dayalı bir toplum olması 
biçiminde ortaya çıkıyor.

Burada size endüstri ve bilişim toplumları değerler karşılaştırması başlıklı bir çizelge 
veriyorum. Bu biraz daha büyük bir çizelgedir, başka özellikler de var, ben yansıya sığsın 
diye kısalttım. Yeniliğin özü kas gücünün makineleşmesiydi endüstri toplumunda, bilişim 
toplumunda düşünsel emeğin makineleşmesi. Sürükleyici endüstri makine ve kimyaydı 
orada, geçmişte, şimdi bilişim ve özellikle yazılım endüstrileri sürüklüyor bu yeni uygarlık 
aşamasını. Bilgi türü bilgiydi, bilgi durağan, şimdi bilişim, devingen, akışkan, değişken 
bilgi ve anında ulaşılan, her tarafa akan, kimin ihtiyacı varsa hemen, anında erişilen bilgi. 
Temel ürünler mallar, makineler, hizmetlerdi, şimdi bilişim hizmetleri ve öteki hizmetler. 
Ekonomi çapı mal ekonomisinden üretim tüketim ayrımına, işbölümü ve işbirliğine 
dayalıydı endüstri toplumunda, şimdi bileşik güç, sinerji önem kazanıyor. Ortak üretim 
ve yararlanma, takım çalışması önem kazanıyor. Yani tüketenle üreten bir işbirliği içinde 
olmak zorunda, anlık düzeyde, her an.

Örgütsel yapı endüstri toplumunda sıra düzensel hiyerarşik, basamaklı yapıydı, emir-
komuta zinciri vardı. İşlevsel hat yönetimi vardı. Fordizm ve Taylorizm yüzyıl başında 
1903’le 1910 arasındaki felsefi gelişmedir Fordizm, Ford otomobil fabrikaları sahibidir, 
Taylor da Fransız endüstri önderi. Şimdi yassı yapı egemen, yassı yapı emir komuta yok 
demek, herkes birbirine eşit düzeyde gibi bakılıyor. Takım kaptanı benzeri eşler arası 
ilişkiler, yani artık bir genel müdürle en alt düzeydeki bir teknisyen belki de birbirine 
eşit bireyler, o artık onun emrinde çalışmıyor, hepsi birbirinin emrinde karşılıklı olarak 
bir futbol takımının kaptanına benzetin üst yöneticiyi aynen. Kaptan müdür değildir, 
emir veremez, ama önerebilir, fikir verebilir, birlikte tutmak için çaba gösterebilir, biraz 
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ağabeyce bir tavır olmaya başlıyor. Ancak yüz yüze, insan insana eşit düzeyde futbolcular 
bunlar, eşit düzeyde yöneticiler ve kişiler söz konusu, bu çok önemli bir fark. Buradan 
yönetişim fikri doğuyor, yönetişim fikri demek ki o onu yönetiyor, o onu yönetiyor, yani 
alttaki taban, çalışanlar ve hatta tüketenler, hizmetleri alanlar da yönetime katılmakta ve 
onların da kararları üst yönetimin davranışını belirliyor. Onun için karşılıklılığı belirtmek 
için yönetişim deniliyor. Proje yönetimi, Ar-Ge takımları, kurmay ilişkileri, bu felsefenin 
adı çağımızda bilişim toplumunun egemen olduğu bu kuralların topuna Toyotoizm 
deniyor. Gene bir otomobil yapımcısı, ama biri 1901 model bir otomobil, bu 2001 model 
otomobil, fark o, 100 yıllık bir fark var. İnsanlığın gelişmesine biri Amerika’dan öbürü 
Japonya’dan, biliyorsunuz bugün Japonya dünya otomotiv endüstrisinin lideri, onun için 
felsefesini yapmak da ona düşüyor.

Ekonomik ilkede başlıca özendirilen endüstri toplumunda fiyat ilkesiydi, kamusal özel 
girişim ayrımı vardı, yarışmacılık, yani rekabet en önemli öğeydi ve kâr, kârlılık gözetiliyordu. 
Şimdi bilişim toplumunda amaç ilkesi, amacı ne ve amacı doğru saptamayla oraya nasıl 
varıyor, gönüllü topluluk var. Biz arkadaşlar, sizler ve bizler bu proje eğer başarıldıysa bir 
gönüllü topluluk gibi 7 yıldır çalıştık da başardık, sanki bir dernekmişiz gibi, sanki bir aile 
birliğiymiş gibi çalıştık. Her ailede de sanmayın ki bütün kuzenler, amca oğulları, hala 
oğulları bizim yapabildiğimiz kadar sabır, güven, karşılıklı güven ve dayanışma içinde 7 yıl, 
10 yıl boyunca davranabilirler ailedir diye. Hayır, yapamazlar, ama biz yaptık, yaptığımız 
için başarılı olduk, bu bilişim toplumunun bir felsefesidir. İşlev saygınlık önem kazanıyor 
rekabetçilik ve kâr yerine, işlevsel ve saygın. Dolayısıyla benim amacım kâr değil, ben çok 
mutlu biriyim değerli dostlarım, çok çok mutlu biriyim, 20 yaşında saygınlığı gözettim, hiç 
para pulu önemsemedim. Hiç, ama hiç, cebimde kaç para var, kaç para kazanırım diye hiç 
bakmadım, maaşımın ne olacağını konuşmadan Hacettepe’de kurmak üzere Bilgi İşlem 
Merkezinde Doğramacı bana 67’de görev verdiğinde görev aldım. Dedi ki maaşın yüksek 
olacak, çok yüksek olacak, şimdi şu kadar vereyim dedi, işe başladıktan sonra konuşuruz 
dedi ve 18 yıl çalıştım, ama bir üniversite kurdum.

Ben ona bir devrim çiçeği diyorum, çünkü Türkiye’de sağlıkta ve bilişimde bir devrim 
yarattı bu üniversite. Sadece saygınlık amaç, ben gerçekten bilişim toplumunun söylemini 
dile getirmeye gençlik yıllarımdan beri başlamadan da önce kendim zaten bilişim 
toplumunun yassı yapılarını hayal eden, ona göre çevresiyle çalışan, kendisi bunun 
ilkelerini ve değerlerini benimseyip kendi çıkarını ona göre düzenleyen birisi gibi, bilişim 
toplumunun bir bireyi gibi davranmışım meğerse. Ne kadar büyük mutluluk duyuyorum 
anlatamam. Ben böyle yapabildim diye benim önerdiğim 2500’ün üzerinde sözcük, 
bilgisayar, bilişim, iletişim, yazılım, donanım, bunlar Türk ulusunun gündelik yaşam dilinin 
birer sözcüğü haline geldi, çünkü başka bir şey beklemiyorduk ki, bir kârlılık, vesaire, 
sadece ne güzel oldu değil mi düşüncesine sahibiz, o kadar. Ancak bilişim toplumunda 
şimdi dünyaya egemen olacak bütün uluslar, kuruluşlar, şirketler, bilişim şirketleri, yazılım 
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şirketleri, bakanlıklar, Adalet Bakanlıkları gibi, dünyanın bütün uluslarının bakanlıkları 
ve devletler şimdi bizim 40 yıldır yapa geldiğimiz ve bu proje içinde doruk noktasında 
sonucu gidici biçimde gene yaşadığımız bu tür bu çizelgede gördüğünüz, kitapta daha 
ayrıntılı gözükecek bu çizelge daha uzun, ilkeleri benimserlerse başarılı olabilecekler, yoksa 
yeryüzünden silinecekler. Yani kârlılığın, çıkarın ve dünyaya hâkim olmanın emir komuta 
olayını dünya üzerinde estiren büyük güçlerin borusu ötmeyecek, bizim gibi bilişim 
toplumunun ilkelerine erken sarılan, amacı saygınlıktan başka bir şey olmayan, insancıl 
ve kârlılıktan çok yarar, insanlık yararı, işlevsellik, saydamlık, saygınlık gözetenlerin olacak 
yarının toplumu, yarının dünyası. Bu tabii çok büyük bir ütopya, çok büyük bir ileti size, 
bu konuşmamla gönderiyorum, aldınız mı değerli arkadaşlarım, açıkça anlatabildim mi ne 
demek istediğimi?

Dolayısıyla biz Türkler Atatürk’ün izinde barışsever bir toplumuz. Evet, ulusallığımızı 
koruruz, devletimizi koruruz, ama biz kendi ne ırkımızı ne devletimizi başka devletlerden, 
insanlardan üstün de görmeyiz. Biz barış isteriz, bu dünyada belki de tekdir, ama biz 
bilişim toplumu olmaya daha lâyık, daha hazırlıkla bir ülkeyiz. Çünkü bizden 800 yıl önce 
Yunus geçti, bizden Mevlana geçti, bizden Mustafa Kemal geçti. Şimdi siz yöneticiler, 
hukuk adamları, devlet yöneticileri, biz mühendisler el eleyiz, burada ispatladık ve onların 
başlattığı bu zinciri dünyada rüzgar estirecek, ses getirecek biçimde, yeniden Türk ulusunu 
en öne çıkaracak biçimde göstereceğiz. Türkiye yeni bilişim toplumu uygarlığının yıldızı 
olacak, en öndeki topluluğu olacak, belki de kâğıtsız toplumu yeryüzünde ilk Türk milleti 
uygulayacak. Bu proje bunun göstergesi zaten, inanmayan gelir bakar, Amerikalı veya 
Japon ve Brezilyalı, Alman, gelip bakar. Kitapta bunları dipnotlarında biraz daha belirttim, 
burada şimdi çabuk geçmek lazım.

Ulaştırma iletişim değişti, gemicilik vardı, karayolu, havayolu, vesaire ve endüstriyel 
amaçlar için, ticari amaçlar içindi bunlar. Şimdi daha çok turizm, spor, dinlenme 
amaçlı, görüntülü telefon, telekonferans, uzaktan öğretim, Internet, elektronik posta, 
e-ticaret, elektronik köy, ağ karşısında bir e-kuruluş. Devlet yönetim biçimi parlamenter 
demokrasi icat edildi ve çok etkinlik kazandı endüstri toplumunda, bilimsel, öngörücü 
planlama yaptı bütün uluslar, biz de yaptık 1960 sonrasında. Hatta cumhuriyetimizin 
kurulduğu dönemde planlama gücüyle Atatürk yoktan var etti bütün ilk endüstrilerimizi, 
Sümerbank’lar, Etibank’lar öyle kuruldu. Şimdi katılımcı demokrasi bilişim toplumunda 
söz konusu. Saydam yönetim söz konusu, gelecek yaratıcı planlama, gelecek yaratıcı 
planlamayı arkadaşlar ilk kez 28 yaşındayken Devlet Planlama Teşkilatı Elektronik 
Özel İhtisas Komisyonunda ben söyledim. Şimdi bunu o yaşta söyleyebilmiş olmaktan 
çok mutluyum, bugünün anahtar kelimesi yeryüzünde. Bu şu anlamı taşıyor, o zaman 
Türkiye’nin elektronik üretimi sıfırken yüzde kaç büyüyeceğiz ki böyle bir hedefe varalım, 
sıfırı neyle çarparsanız çarpın sıfır, gene hiç kuramazsınız. Ancak ben dedim ki bu yöntem 
bu durumda uygulanamaz, bu bir bebeğin doğumu gibidir. İlkin tohumu üreteceğiz, 
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dolayısıyla neyi düşlüyorsak onu gerçekleştireceğiz, geleceği yaratacağız, bu yeni bir 
planlama tekniğidir. Şimdi bu kitaplara geçmiş bir ilkedir ve artık bilişim toplumunda 
insanoğlu neyi istiyorsa o olacak, size burada haber veriyorum.

40 yılımı, bütün gençliğimi bu söylemlerle, bu arayışlarla geçirmiş olmaktan dolayı 
acaba her şeyimi yitirdim mi? Bütün gençlik gitti, bütün enerjim bitti, Türkiye de yerinde 
sayıyor gibi gözüküyor, yoksa her şeyi keşfettik de şimdi uçuşa mı geçecek Türkiye siz karar 
verin. Ben kararsız kayıyor muyum? Hayır, ben çok parlak bir geleceğe doğru Türkiye’nin 
gittiğine inanıyorum, arada tökezlemeler olur, hep olur. Arada yolan sapmalar çıkar, arada 
felsefi ilkeler unutulur, ama bir kere sağlam biçimde anlaşıldığı zaman gerçekler, ussal 
düzeyde, akıl düzeyinde, bilimin tekniğin ışığında ve ulusal önderlerin izinde, en başta 
Atatürk’ü anarak bunu söylüyorum, o zaman parlak gelecek şüphesiz ki elde edilecek olan, 
gerçekleşecek olan gelecektir.

Toplumsal sorunlar tabii bitmedi, bu sefer terör başladı, mikro ulusalcılık başladı, yani 
ülkeler bölünüyor, vesaire, bilişim suçları başladı, bunlar sorunlar. Tüzel düzenlemeler 
bakımından bilgiye erişim, yazılım, iyelik haklarının korunması, düşüncel ürünlerin 
korunması, Elektronik İmza Yasası, bilişim suçlarıyla ilgili yasalar devreye giriyor. 
Değerler çok önemli, bu tabloyu biraz bu satır için yazdım, size veriyorum burada, maddi 
değerler, önce merkez ülkelerin dilleri, ekinleri, dilleri kültürleri, bireysel, kurumsal, ulusal 
zenginlik, insan hakları, bireyin özgürleşmesi, sert güç, yani askeri ve ekonomik olarak 
sert güç, ambargo koyma, asker çıkarma gibi güçlü ülkelerin gücü endüstri toplumunun 
değerleriydi. Şimdiki değerler şunlar, zamanın değeri artarak gidiyor, bireysel değerler öne 
çıkıyor, ulusal, bölgesel diller ve kültürler öne çıkıyor, tabii biz çıkartmak istersek çıkacak 
bizimki, hangi ulusal dil, küçük bir ülkenin dili bile olsa öne çıkacak ve dünyayı yöneten 
büyük ulusların dilleriydi endüstriyel toplumda, şimdi bilişimde herkes kendi küçük 
değerini dünyaya sunma fırsatına sahip. Öz disiplin, toplumsal katkı, bireysel, kurumsal, 
ulusal saygılık, küreselleşme, insan doğa bütünleşmesi, yumuşak güç önem kazandı. Yani 
düşün, fikir üretimi, sanat, dil ve kültür, kurumlar öne çıktı.

Şimdi e-avrupa girişiminden bahsedeceğim çok kısa, 23 Mart 2000’de Lizbon’da yapılan 
Avrupa Konseyi toplantısında Avrupa’nın 2010’da dünyanın en yarışmacı ve devingen bilgi 
tabanlı ekonomisi durumuna gelmesi strateji olarak benimsenmiş, özellikle daha ucuz, daha 
hızlı, daha güvenli bir altyapıyla Internet kullanımının desteklenmesi ve insan kaynağına 
yatırım amaçlanmıştır, insan kaynağına yatırımın altını çiziyorum. Arkadan Budapeşte’de 
Şubat 2004’de düzenlenen Bilişim Toplumu Avrupa Bakanlar Konferansındaysa aday 
ülkeler Türkiye, Romanya, Bulgaristan, şimdi ikisi girdi, onların da katıldığı e-avrupa+ 
tanılanmıştır, e-avrupa aynen e-avrupa dahil olanlar,  bizim gibi adayları dile getirmek için 
(+) işareti kondu, yani geniş Avrupa.

Şimdi bu süreçte 58. hükümetçe hazırlanan acil eylem planında e-avrupa kapsamında 
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e-dönüşüm Türkiye projesine yer verilmiş, söz konusu projenin eşgüdümle izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir, 
orada bir Bilgi Topluluğu Daire Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca 27 Şubat 2003’de yayımlanan 
Başbakanlık genelgesiyle de e-dönüşüm Türkiye projesinin amaçları saptanmıştır. Bu 
amaçlar şunlardır, birada bazılarına kısaca değineceğim. Türkiye’nin bilişim ve iletişim 
politikalarıyla mevzuatının öncelikle Avrupa Birliğinin kazanımları çerçevesinde gözden 
geçirilerek yeniden düzenlenmesi, çağımızın bize sunduğu bilişim tekniği, bilimi ve 
iletişim olanaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, kamu yönetimi saydam ve yurttaşa 
hesap verir duruma getirilecek diyor. Bilişim uygulamalarında kaynak savurganlığını 
azaltmak amaçlanıyor ve özel sektöre de bu yaklaşımlar içinde yol gösterilecek. Bütün bu 
amaçlar dikkat ederseniz bizim 68’de bilişim teknik bilimini Türkiye’nin kalkınması için 
bir araç olarak kullanacağız diye bilişim toplumu kavramını doğrultusunda Türk ulusuna 
verdiğimiz sözlerle doğrudan bağlantılı amaçlardır.

Şimdi gelelim doğrudan UYAP projesine; burada UYAP bir çatı proje, Yargıtayı 
ilgilendiriyor, Danıştayı ilgilendiriyor, idari yargı, adli tıp, adli yargı, cezaevleri, tutukevleri, 
UYAP e-kapıları var, e-kapı, yani portallar var. Ayrıca Barolar Birliği, tapu kadastro, nüfus 
ve vatandaşlık, yurttaşlar, avukatlar, hepsini ilgilendiren bir toplayıcı proje. Bu projede 
donanım olarak dev gibi bir yatırım yapıldı, 28 bin masa üstü lazer yazıcılar, 16 bin 
kesintisiz güç kaynağı, diz üstü bilgisayar, toplam 771 birimde kablolanma uç sayısı 48 bin 
küsur, bunlar çok büyük rakamlar. Yazılım altyapısı yönünden merkez örgütü sisteminde 
UYAP1’de veri tabanı Oracle8’di, sonra Oracle10c’ye yükseltildi, Oracle9İAS uygulama 
sunucusu, ortamı. Yazılım geliştirme ortamı developer 2000 form dereport gibi. 2000 
UYAP2 taşra örgütü sistemindeyse veri tabanı başlangıçta 8İ sonra 10C öbürü gibi, zaten 
veri tabanı tek, birleşik oldu, ama uygulama sunucusu IBM vebspear ve yazılım geliştirme 
ortamı IBM desat starreport gibi daha gelişkin öğeler kullanıldı. Projenin başarılı 
olmasında payı çok önemli bir karar ilkin bakanlığın merkez örgütüyle ilgili projenin 
tanımlanıp gerçekleştirilmesi, kullanıcı personelin eğitimi yapıldıktan sonra uygulamanın 
yaşama geçirilmiş olmasıdır. Bu çok önemli, aşamalı yaptık. Taşra örgütüyle proje bu 
başarı kazanıldıktan sonra ikinci bir aşamada gerçekleştirilmiş, o da bir önce bir sistem 
çözümleme projesi tanımlanarak yapılıp bunun da benimsenmesinden sonra kendi içinde 
de ikinci bir aşamada UYAP2C projesiyle başarıya ulaşmıştır.

Bu çapta büyük bir projenin bu tür bir aşamalandırmaya gidilmeden bir basamakta 6, 7 
yıl gibi bu tür büyük yönetim bilişim sistemi projeleri için çok kısa sayılabilecek bir sürede 
bir vuruşta başarılma olasılığı olamazdı, bu aşamalandırma sayesinde bunu yapabildik. 
Burada dikkat çeken bir durum da proje süresi içinde elde edilen yazılım ürünlerinin sürekli 
olarak bu arada gelişen teknik biliminin en gelişkin altyapısına kaydırılmış olmasıdır. Bu 
mühendislik bilgi ve becerisi bakımından altından kolayca kalkılabilecek bir iş değildir. 
Bunun başarabilmiş olmamızı erken uyanan bir ilgiyle Türkiye’nin bilişim alanına yaptığı 
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yatırıma ve Türkçe köklerden türetilmiş sözcüklerden oluşan bizim olan bir terminolojiye, 
ulusal dilimiz Türkçe’ye yaslanarak üniversitelerimizde daha 74’de başlattığımız bilgisayar 
mühendisliği eğitiminin bize sağladığı çok değerli birikime borçluyuz. Böylece Oarcle8i 
ilişkisel veri tabanı üzerinde UYAP1 sonra 9, 10C’ye dönüştürülmüş ve adım adım teknoloji 
sonuç olarak yazılım geliştirmede GAY2ii standardında java kullanımına gidilmiştir. Bu 
yeni teknik biliminin kullanılması sağlanan uygun yetenek ve sığadaki donanım altyapısıyla 
birlikte milyonlarca Türk yurttaşının web ortamından sisteme giriş yapması durumunda bu 
iş yükü altında bile uygulamanın kilitlenmeden kesintisiz bir biçimde hizmet verebilmesi 
için güvenli bir altyapı sağlamıştır. Arkadaşlar bir projenin içinde teknolojiyi gelişen 
teknolojiye doğru uydurarak uyarlamak inanın yeryüzünde pek görülmüş bir olay değildir, 
biz mühendisler başardık, sizin desteğiniz ayrı, bizim hünerimiz ayrı. Bu çok zor bir iştir, 
ilkin biter, sonra öbür teknolojik düzeye yükseltilir, biz projenin içinde yükselttik ve en uç 
noktadaki, en son olanakları kullandık. Bugün inanın 5 milyon kişi dilekçe verse bu sistem 
tıkanmayacaktır, yeryüzünde böyle bir şey yok, yarın olacak, onlar da kullanacaklar, biz 
onlardan önce onların icatlarını kullandık. Bu benim için övünülecek bir şeydir.

UYAP’ın işlevsel kapsamı slayt maalesef buraya geçmedi, çünkü bir boşluk oldu, ama ben 
size anıyım sadece, bu kapsamda yer alan yargılama hizmetleri ortak uygulama hizmetleriyle 
destek hizmetleri ana yüklenici Havelsan tarafından tasarlanarak gerçekleştirildi, kaynakların 
yönetimi ve idari hizmetlerse alt yüklenici olarak Bilişim Limitet tarafından üstlenilip 
tasarlandı ve gerçekleştirildi. Bunların ayrıntısı kitapta bulunacak, yargılama hizmetleri 
deyince bir liste, kaynakların yönetimi deyince personel, vesaire bir liste, öbürlerinin de 
listesi var. UYAP sisteminin Yargıtay, Danıştay, Barolar Birliği, Noterler Birliği, nüfus ve 
vatandaşlık işleri, tapu kadastro, kolluk kuvvetleri, emniyet yönetim bilişim sistemleriyle 
bütünleşmesi söz konusu oldu. Projen taşra örgütüyle ülke coğrafyasını kapsayan geniş 
bağlantıları Türk TELEKOM altyapısı kullanılarak 903 birimle karasal bağlantı ve Türk-
Sat’la imzalanan protokol kapsamında 679 birimle iletişimi yedekleme amacıyla uydu 
bağlantısı tanımlandı ve işletime açıldı. 2008 başında bugün 133 ağır ceza merkezinden 
131’i, 577 mülhakat adliyeden 543’ü, 25 bölge idare mahkemesinden 23’ü, 5’i CMK’nın 
250. maddesiyle görevli başsavcı vekilliği olmak üzere toplam 8142 mahkeme, ceza infaz 
kurumlarının tamamı, 26 adli tıp birimi işlevsel olarak UYAP kapsamında. Türkiye’nin 
yüzde 98’inde UYAP altyapısı ve süreçleri bugün kullanılabilmektedir. 2009 için UYAP’ın 
amacı 43 500 adalet bakanlığı kullanıcısı, 70 bin avukat, Yargıtay ve Yargıtay cumhuriyet 
başsavcılıklarının kullanıcıları 2 bin, Türkiye’nin genelinde 1430 yerleşimdeki adliyeler, 
ceza tutuk evleri, adli tıp kurum ve birimleri, idari yargı örgütlerini işletime almak, yılda 
500 milyon belge ya da evrak, 10 milyon dava, 10 milyon icra dosyasının tüm işlemlerini 
UYAP’ta yapmaktır. UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim gereksinmesi de 
uzaktan eğitimle 41 987 kişiye eğitim verilmesi olanağını aşmıştır, bu da bildiğiniz gibi 
bilişimi topluluğun bir özelliği, kâğıtsız toplum.
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Şimdi ben hızla bitirebilmek için hemen sonuca gidiyorum, kazandırdıkları, bu projenin 
Türkiye’ye kazandırdıkları: Yönetimde saydamlık sağlanmıştır. İşte açılan davalarda 
hâkimlerin davalara dağıtımının otomatik yapılması kuşkuları ortadan kaldırıyor, nesnellik 
sağlıyor. Dosya kaybolmasıyla ilgili iddialarla yargının yıpratılması önleniyor. Hakkında 
gıyabi tutuklama kararı alınanlar eşgüdüm eksikliğinden yakalanamıyordu, yakalanıyor 
gibi bunları açmak mümkün. İkinci çok büyük başlık adalet daha hızlı gerçekleşmekte, 
dava masraflarıyla yargı giderleri azalmakta, bürokratik işlerde artık zaman yitirmeyen 
personelin morali yükselmekte ve kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu konuda 
da ben metin içinde a,b, c, ç, e’ye kadar giden örnekler verdim, zaten bunlar sizin idari 
yapınız içinde Sayın Ali Kaya’nın müsteşarlığa ve bakanlığa ilettiği raporlarda da yer alan 
bilgilerdir. Bunları burada açmayacağım, çünkü konuşmamda yer aldı, ama çok hızlandığı 
çok açık. Çünkü ne davanın hazırlık aşamasında karşı tarafın bilgi vermesi bekleniyor, 
çünkü çevrimiçi hemen anında bilgiyi alıyorsunuz, ne karşı mahkemenin bir işlem yapıp 
size dönmesi bekleniyor dava aşamasında. Elektronik imza doküman yönetim sistemi 
elektronik imzayla çalışıyor, bütün yazışmalarını, postayı ortadan kaldırıp elektronik 
posta üzerinden bütün görev dağıtımı ve onaylamalar, vesaire anında çözülüyor. Avukatlar, 
yurttaşlar her an Internet ortamında dosyanın içeriğine erişiyorlar kalemlere, vesaireye 
gitmeden, hem personel rahatlıyor binlerce başvuru karşısında dosya, vesaire aranmıyor, 
herkes kendi evinden, bulunduğu yerden ilgili olduğu veriye erişiyor. Ayrıca bütün 
hâkimler bütün davaların dosyalarına girebiliyor, yani yargının sağlığı artıyor, başkalarının 
ne yaptığı belli, her şey ilgililerin elinin altında.

Bir de bilgi bankası var, mevzuatın yasalar sistematiği yönünden kırılganlığı söz 
konusuydu. Bunu da 35 yıl önce yaptığımız bir şeyde, hatta adını bile hatırlarım, Ali 
Kaşifoğlu adlı bir meslektaşınız bir bildirisinde hangi kanunun hangi maddesinin 
yürürlükte olduğunu saptamak mümkün değildir diye Faruk Eren’in önünde Barolar 
Birliğinin yaptığı toplantıda hatırımdan hiçbir zaman silinemeyecek bir bilgi iletmişti 
bize, şu anda onu anımsıyorum. Bu sistematiğin yerini tutacak, yani neyin güncel, hangi 
yasanın, hangi yönetmeliğin gerçekten bugün güncel olarak yürürlükte olduğunu ele 
veren bir bilgi bankası oluşturduk. Bu tek başına bir çağ açma demektir Türkiye için. 
Serbest kürsüde bütün meslektaşlarınızla aranızda tartışma olanağına kavuştuğunuzu 
düşünün herhangi bir konuda. Kültürel konu olur, genel bilgi olabilir ya da mesleğinizi 
uygularkenki tereddütlerinizi giderme olabilir tartışmanın konusu. Sonra avukatların 
adalet kapısı söz konusu, orada otomatik olarak her bir şeye giriyorlar, yurttaşlar da kendi 
yurttaş kapısından giriyorlar.

Sonuç; Adalet Bakanlığıyla sistem bütünleştirme sorumluluğunu üstlenen ana yüklenici 
olarak Havelsan A.Ş. arasında 15 Aralık 2000’de imzalanan sözleşmeyle başlayan UYAP 
projesi Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde gerçekten en önemli adımlardan biridir. UYAP 
projesine Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğiyle Türkiye Bilişim Vakfı birlikte 
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düzenledikleri Türkiye e-Türkiye büyük ödülünü 2004 ve 2005’de verdiler, Türkiye’nin 
en başarılı ve en büyük bilişim projesi olarak böylece kayda geçti. Türkiye Bilimsel 
Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK’ın Kriptoloji Enstitüsüyle Mart 2007’de 30 
bin yargı çalışanı için imza sertifikası düzenlemek üzere protokol yapılmıştır. Bu süreç 
içinde, bütün bu proje süreci içinde yargının hızlanması ve saydamlaşması, devlet yurttaş 
ilişkilerinde de saydamlık, e-dilekçeyle devletin sorgulanması ve işlemlerin kâğıtsız 
toplumda yürütülmesiyle devletin hantallıktan ve verimsiz çalışmadan kurtulması ve 
yukarıda ayrıntılı biçimde açıkladığımız bütün kazanımlarına Türk toplumunun bilişim 
toplumuna dönüşümü doğrultusunda çok büyük bir adım attığından kuşku yoktur. 
Şimdi mühendisler, …, tapu kadastro, PTT’yle, emniyetle, kamuda olan bütün bilişim 
sistemleriyle, hepsiyle bütünleşmiş bir projeyle karşı karşıya olunduğundan hepsinden 
bilgi akıyor birinden ötekine.

Yurttaşların özellikle mobil imzayla Internet üzerinden UYAP’a bağlanarak yeni dava 
dosyası açabilme, harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme yetkileri için de sistemdeki 
dava dosyalarını inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret 
alabilmeleri için Türkcell’le yapılan teknik altyapı çalışması tamamlanmış, protokol 
çalışmaları sürmektedir. Türkcell’le, Avea’yla ve diğer iletişim firmalarıyla da benzer 
protokoller yapılmak üzere, yani dünyada ilk kez arkadaşlar bu sefer şu küçük bilgisayara 
da mahkûm olmadan ki bunu nerede prize taksam çalışıyor zaten, bu sefer trende gitsem 
cebimdeki bu telefondan yapacağım bunları ve bu bütün dünya üzerinde Türkiye’de ilk 
kez yapılıyor olacak. Ne Amerika’da ne başka yerde böyle bir atılım yok, biz Türkiye’de 
bunu gerçekleştirdik, hazırlandı, bitti. Hemen uygulamaya konuluyor, yani Türkiye en 
öne geçiyor. Geleceğe yönelik olarak da TÜBİTAK projeleri tanımlandı, bunlar onay 
bekliyor, uzman sistemler, coğrafi bilgi sistemleri, teletıp uygulamaları, veri madenciliği 
ve konuşma tanıma sistemleri, belki de bu telefondan mesajı parmakla dürtüklemeden 
belki de konuşarak yapacağım yarı öbür gün bu projeler de gerçekleşirse. Benim kimliğimi 
sesimden tanıyacak, benim ben olduğumu, Aydın Köksal olduğumu sistem anlayacak 
ve benim dava açmam sözüm üzerine olabilecek. Düşünebiliyor musunuz, bu tür ar-
ge projeleriyle UYAP uygulamasının gelecekte de bilişim çağının gelişme hızına uyum 
göstererek yönetim bilişim sistemleri geliştirmede bayrağımızı hep yüksekte tutacağından 
kuşku duymuyorum. Saygılar sunuyorum.

SUNUCU- Efendim Sayın Profesör Doktor Aydın Köksal Beyefendiye bu değerli ve 
anlamlı konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
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UYAP GÜNLERİ

BİRİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“UYAP VİZYONU”

Oturum Başkanı: OSMAN BÖLÜKBAŞI (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

FARUK EREM SALONU, 09 Ocak 2008

 

SUNUCU- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, hâkimlik ve ağır ceza reisliği 
yaptı. 1987 yılında Adalet Bakanlığında tetkik hâkimi olarak göreve başladı. Sırasıyla 
personel daire başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi başkanlığı, Adalet Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı görevlerinde bulundu. Ulusal yargı ağı projesini başlatan ve uluslararası boyuta 
taşıyan ve bu süreçlerde desteğini başkanlığımızdan esirgemeyen Sayın Müsteşarımız 
Osman Bölükbaşı’nın UYAP vizyon oturumuna başkanlık etmek üzere kürsüye teşriflerini 
arz ederim.

OTURUM BAŞKANI OSMAN BÖLÜKBAŞI- Sayın mesai arkadaşlarım, sayın 
meslektaşlarım, sevgili konuklar; hepiniz hoş geldiniz. Aydın Köksal Hoca Türkiye’de 
bilişim ve bilişim sektörüne büyük hizmetleri geçmiş ve Türkiye’de ilerlemesine büyük 
katkı sağlamış hocalarımızdan biri. Belki bilişim onun gayretleriyle bu hale geldi, bu 
devri yaşadı, bir devir atlattı, bir çağ atlattı. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum ve 
saygılarımı sunuyorum.

Adalet Bakanlığı teknolojik gelişmelerden yararlanmak, yargı sisteminin güvenilirliğinin, 
doğruluğunun, adil, verimli ve şeffaf, etik değerlere uygunluğunu en üst düzeye çıkarılmasının 
sağlamak, kâğıtsız ortamı temin etmek ve yargının işleyişine hız kazandırmak için ulusal 
yargı ağı projesini başlatmıştır ve bunun başlangıç tarihi Aydın Hocanın da belirttiği gibi 
1999, 2000’in başları. Ulusal yargı ağı projesi, kısa adıyla UYAP Adalet Bakanlığı merkez 
ve taşra teşkilatıyla tüm bağlı kuruluşların, yüksek yargı organlarının, yargı birimlerinin 
tümünün ve ayrıca Türkiye’de bulunan diğer kamu sektörlerini de içerisine taşıyacak ve 
onlarla bağlantıyı sağlayacak ve mahkemelerle bu kurumlar arasındaki iletişimi en kısa 
sürede sağlamayı temin etmek amacıyla kurulmuş, varolmuş bir sistemdir.

Şimdi bu sistemin vizyonunu sizlere sunacak arkadaşlarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. 
Hüseyin Yıldırım Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı. Sayın Profesör 
Doktor Hayri Sever Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sayın İlyas Doğan Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sayın Necati Etlacakuş OY-TEK Proje Temsilcisi. Şimdi 
süre olarak şöyle söyleyeyim, bütün 4 tane konuşmacı arkadaşımız, gerçi Aydın Hoca 
15 dakikayı yedi, ama ona helal olsun, o bu sektörün bir devidir, ben öyle görüyorum. 
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Her bir konuşmacı arkadaşımız sizlere 15 dakika sunumlarını yapacaklar, UYAP vizyonu 
hakkında, UYAP’la ilgili bilgi sunacaklar. Burada tahmin ediyorum Hocamın bir acelesi 
var, o nedenle Hocam biran önce sizlere sunumunu yapmak istiyor, buyurun Hocam, 
kendinizi orada tanıtırsınız. Arkadaşlar; konuşma sonunda artan zamanda da sizlerin 
soruların bekliyoruz.

Prof. Dr. İLYAS DOĞAN (Gazi Üniversitesi)- Saygıdeğer hanımefendiler ve 
beyefendiler; özel bir mazeretim nedeniyle Sayın Oturum Başkanından rica ettim, kendisi 
beni kırmadılar, çok teşekkür ediyorum. Bizim sunumumuz hâlâ proje aşamasında olan 
bir araştırma geliştirme çalışmasıyla bağlantılıdır. Sulhi Dönmezer ulusal yargı kararlarının 
veri madenciliği araştırma projesidir çalışmamızın başlangıcı, başlığı.

Burada konunun sunumuna girmeden önce sizleri biraz daha detaylı olarak kısa sürede 
bilgilendirmek amacıyla iki hatıramı ya da iki konudaki özel anekdotu sizlere aktarmak 
istiyorum. 80’li yıllarda Almanya’da bir Nüfus Sayımı Yasası çıkarıldı, galiba 83’dü, burada 
kişilerin özel hayatının ayrıntılarına girebilecek türden, etnik kökenlerini ortaya koyabilecek 
türden sorular vardı ya da o çağrışımı yapan sorular vardı ve bunun temel hakları ihlal 
eden bir yasa olduğu gerekçesiyle bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürdüler ve sayıma 
3 gün kala Anayasa Mahkemesi yürürlüğü durdurma kararı verdi. Gerekçesi eğer bu 
detaylı bilgiler devletin eline geçecek olursa artık devletin burada iyi niyetli davranacağını 
ummamız yeterli bir koruma olmayacaktır, bu nedenle böyle bir nüfus sayımı yapılamaz.

İkinci olaya geçiyorum, ikinci olay Türkiye’den; 2003 yılında Diyarbakır’da töre ve namus 
cinayetleri konusunda bir sempozyum düzenlenmişti, bu anlamda ben de o zaman Dicle 
Üniversitesinde görev yapıyordum. Bir sosyolog ve hukukçu arkadaşımızı, iki arkadaşımızı 
görevlendirdik. Dedik ki, Diyarbakır’da son 10 yılda acaba kaç tane töre cinayeti işlenmiş, 
bunları mahkeme kararlarından hareketle, kesinleşmiş mahkeme kararlarından hareketle 
araştıralım. Bütün çabalarımıza rağmen tek bir dosyaya bile erişmemiz mümkün olmadı, 
çünkü şöyle bir kaygı vardı, oradaki isimler töre cinayeti olarak gözükmediği halde töre 
cinayeti olduğu anlaşılan, daha sonra yayılabilme ihtimaline binaen birtakım endişelerden 
dolayı bu kararların hiçbirine erişim mümkün olmadı ve dolayısıyla böyle bir araştırma 
son derece sınırlı, gazete bilgileriyle, birtakım tıbbi makalelerden elde edilen bilgilerle 
toparlanmaya çalışıldı. Burada temel kaygı aslında haklıydı, kişilerin toplum nezdinde 
isimlerinin duyulması, onların onurlarının rencide olması ihtimali vardı. Bizim projemizde 
böyle bir risk ortadan kaldırılmakta, UYAP veri tabanındaki bilgilerden hareketle, 
donelerden hareketle bilgiler sistematik bir şekilde kesinleşmiş yargı kararlarına istinaden 
sistematik bir şekilde kategorilere ayrılmakta ve böylece gerçekten Türkiye’nin toplumsal 
bir fotoğrafını çekmek belki mümkün olabilecektir.

Bu projede tabii 20’ye yakın akademisyen var, birkaçı hukukçu, onun dışında mühendisler, 
bilgisayar mühendisleri, vesaire, bir sürü iletişim uzmanları görev almaktadırlar. Projenin 
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Sulhi Dönmezer adli veri madenciliği araştırma geliştirme projesinin başlıca iki ayağı 
var, biri ceza yargısı, diğeri idari yargı. Ceza yargısı alanındaki hedef mahkemelere intikal 
etmiş, yani kamuya yansımış, Yargıtay incelemesinden geçmiş, kesinleşmiş kararlar, sadece 
mahkûmiyet değil, beratlar da dahil, delil yetersizliği, vesaire, hepsi dahil bu kararlarda 
suç işlediği öne sürülen ya da suç işlediği sabit olan kişilerin sosyal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini ortaya çıkarmak, kentlerin özellikle nüfus artışı bağlamında suç oranları 
nerede daha fazla artabileceği bekleniyorsa ona göre önceden önlemler alabilmek, karar 
vericilere yargı teşkilatlanmasından tutun, sosyal eğitim projelerine kadar yön gösterme 
amacı güden bir çalışma. Çalışmanın diğer ayağı, projenin diğer ayağı idari yargı alanında 
kesinleşmiş yargı kararlarının tahlili, buradaki verilerden hareketle Türkiye’de hukuk 
devletinin işleme sürecinde rastlanan aksamalar, birey devlet ilişkisinde, yurttaş devlet 
ilişkisinde yaşanan tıkanmaları gerçekçi bir şekilde, sayısal veriler ışığında deşifre etmek 
ve böylece söylentilerden uzak, gerçekçi rakamları ortaya koymak suretiyle ortaya çıkan 
aksamaları daha rahat bir şekilde tahlil edebilme amacına hizmet etmeyi planlamaktayız.

Tabii ki burada hemen şu soru akla gelebilir, ceza yargısı alanında pek çok suç aslında 
kamuya yansımamakta, gizli kalmaktadır. Fakat önemli suçlar, topluma ciddi anlamda 
zarar veren suçların izli kalma olasılığı düşüktür birtakım yolsuzluk anlamındaki kural dışı 
davranışları hariç tutacak olursak. Bu nedenle bir yerde bu proje Türkiye’nin belki nabız 
atışlarını sağlıklı bir şekilde ortaya koyma amacını gütmektedir. Buradan ne elde edebiliriz? 
Bir kere bu projenin zaman dilimi 1 Ocak 2000’le 31 Aralık 2007 tarihleri arasında UYAP 
veri tabanında Yargıtay incelemesinden geçip kesinleşmiş olan yargı kararlarına yöneltilen 
sorulardan elde edilen veriler kullanılacak. Bir başka ifadeyle görülmekte olan herhangi bir 
dava hakkında herhangi bir bilgi edinme, bir çıkarsama asla söz konusu değildir. Bu 7 yıllık 
dönemde kesinleşmiş olan yargı kararlarından biz Ceza Kanununun değişiminin toplumsal 
hayata nasıl yansıdığını, cezaların indirilmesi veya arttırılmasının nasıl bir yansımaya 
yol açtığını sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmeyi ümit ediyoruz. İdari yargı alanında 
da özellikle kamu yöneticilerine yol gösterecek, kamu yöneticilerine, ortalama normal 
memurlara verilecek olan seminerlerle onların git yargıdan haklılığın ispat et dön mantığı 
yerine verdikleri kararın aşağı yukarı, aşağı yukarı diyorum, çünkü her davanın hepinizin 
bildiği gibi kendi içinde bir hikayesi var, her davanın adaletin gerçekleştirilme biçimi farklı 
olabilir, ama genel olarak bir kamu görevlisi vermiş olduğu karar, yapmış olduğu işlemin 
hukuka aykırı olup olmadığı konusunda belirli bir öngörüye sahip olmakla hem yargının 
yükü hafifletilmiş olacak, hem de birey, hep derslerdeki alışkanlıktan birey diyorum, ama 
yurttaş devlet ilişkisinde daha sağlıklı, yargıya, uyuşmazlığa yol açmadan, uyuşmazlığı 
daha doğmadan önleyecek şekilde olumlu davranış modellerinin yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmayı hedeflemekteyiz.

Tabii daha ileri hedeflerimiz var, hep kriminolojide biz Lambroso’yu okuduk, Garafalo’yu 
okuduk, onların sınırlı gözlemlerinden hareketle geliştirmiş oldukları teorilerden 
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yararlanmaya çalıştık, ama çok önceden yapılan çalışmalar olduğu için bunların artık 
küresel dünyada geçerliliğinin tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim projemiz şu 
anda Avrupalı meslektaşlarımla olan diyalogumdan hareketle söylüyorum, Almanya’da 
Baden Würtenberg Eyaletinde genç suçluluğuyla ilgili sınırlı bir çalışma dışında bizim 
projemiz, yani 70 milyonluk bir toplumun 7 yıl boyunca yaşadığı uyuşmazlıkları, ceza ve 
idare alanındaki uyuşmazlıkların filmini çekme amacı güden bir proje olması itibarıyla 
dünyada ilk konumdadır. Şu anada kadar başka yapılmış bizim yaptığımız çapta bir 
çalışma söz konusu değildir. Bu anlamda bazı Avrupalı meslektaşlarımdan bana şu şekilde 
öneriler geldi, projeniz başladığı takdirde biz size doktora öğrencileri gönderelim, onlar 
sizde bir asistanlık yapsınlar ve bu konuda çalışmalar yapsınlar. Bir başka ifadeyle hep 
Batıda olan biteni aktarmak ve Batının onları yazarken ne düşündüğünü tam anlamamız 
da pek mümkün değil açıkçası, onları aktarmak, dediğinin dediğini aktarmak noktasından 
artık bizim Türk aydını, Türk bilim insanları olarak kendi toplumsal topografyamızı 
çıkarmamız ve gerektiğinde dünyanın diğer bilim insanlarına toplumsal modeller 
önerebilme noktasına gelmemiz gerekiyor. Bu çalışma eğer hayata geçecek olursa böyle 
nihai bir hedefimiz olduğunu da ayrıca ifade etmek isterim. Sabırla dinlediğiniz için 
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın İlyas Hocaya teşekkür ediyoruz. İlyas Hoca kısaca 
yargının eski duyumuyla UYAP zamanındaki durumunun karşılaştırmasını yaparak bilime 
ve bilim adamlarına olan katkısından bahsetmiştir, kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Yine konuşmasını sunmak üzere Hüseyin Yıldırım Beyefendiyi davet ediyorum.

HÜSEYİN YILDIRIM (Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı)- Sayın 
müsteşarlarım, genel müdürlerim, değerli meslektaşlarım ve değerli konuklar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Usulden oldu herhalde anekdotla başlamak, ben de bir iki anekdotla 
başlamak istiyorum, Osmanlı’nın son döneminde dışişleri bakanları toplantılarında en 
güçlü ülkenin hangisi olduğu tartışması yapılır. Bu tartışmada zamanın Osmanlı dışişleri 
bakanı bu en güçlü ülkenin Osmanlı ülkesi olduğunu iddia eder. Diğerlerinin itirazı 
olur, neden derler. Cevap şudur, 200 yıldır siz dışarıdan biz içeriden bir türlü Osmanlı’yı 
yıkamadık der. Şunun için söylüyorum UYAP ilk başladığında hem içeriden hem 
dışarıdan hepimiz ayak bağı olmaya çalıştık, yazılım sırasında en uygunsuz yahut niteliksiz 
arkadaşlarımızı yönlendirmeye çalıştık. Bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız bütün bu 
engellemeler yüzünden huzurunuzda başta Osman Bey olmak üzere Ali Beye bir özür 
borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bu engelleyiciler adına özür diliyorum.

İkinci bir anekdot, 1997 yılında Adalet Bakanlığına geldiğimizde Personel Genel 
Müdürümüz burada, bizden fiilen aktif olarak çalışan hâkim ve savcı sayılarımızı 
istemişlerdi. Hâkim ve savcı sayılarıyla ilgili 5, 6 büromuz görev yapmakta, her bürodan 
farklı rakamlar geldi, bu rakamlar bir veya iki değil, 7 bin hâkim ve savcıyı tutturamadık. 
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Yaklaşık 200, 250, bazen 500 rakamı gibi farklar çıkıyordu. Bir ara arkadaşlar bütün 
hâkimleri çağırsak, böyle ellerine birer numara versek tekrar gitsek mi acaba dedik, ama 
bugünkü duruma baktığımızda Kenan İpek buradaydı herhalde Sayın Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürümüz, ceza infaz kurumlarında saniyelik bütün hükümlü ve tutukluların giriş 
ve çıkışlarını bir borsa takipçisi gibi kendi ekranında takip etme fırsatını yakalamış eğitim 
durumlarıyla, cinsiyetleriyle beraber. Bu da yaşanmış ve bu süreçte geçtiğimiz olaylar.

Üçüncüsü meslektaşlarımız burada, Antalya’da klasik başsavcı toplantılarımız olurdu, 
UYAP’tan önceki başsavcı toplantıları, UYAP’tan sonra başsavcı toplantıları diye bir milat 
oluşturduk. UYAP’tan önce bilgisayarımız yok, daktilolar bozuk, F klavye istenildi, en son 
Meksika üretiyormuş, Meksika da üretimi durdurunca aslında mecburen UYAP’a dönmek 
zorunda kaldık, biraz da UYAP’a girişimizin altında artık daktiloların üretilememesi 
kaynaklanıyor. Ancak şu andaki başsavcı toplantılarımızda artık bilgisayar teknolojisi 
konuşuluyor. Yurtdışına çıktığımızda, yabancı ülkelerdeki meslektaşlarımızla bir araya 
geldiğimizde haklı gururu yaşıyorsunuz, bizim UYAP’ımız var diyebiliyorsunuz. Gerçekten 
o ülkelerde böyle bir organizasyon maalesef yok. Stratejik plan çalışmalarında yaptığımız 
8 çalışmada şunu gördük, bakanlığın güçlü zayıf fırsat ve tehditlerini değerlendiriyoruz, 
katılan arkadaşlarımız sizlerin arasında da var, birinci sırada bütün gruplarda, yani 
bunlardan sosyal çalışmacı, psikolog, pedagoglardan hâkim ve savcı başmüfettişlerimize 
kadar söyledikleri en güçlü yönümüz bizim UYAP’ımızdır, demek ki UYAP bu şekliyle de 
bir marka olmuş.

Bu kısa girişten sonra ben stratejik yönetim planlama ve UYAP’ı size kısaca arz etmek 
istiyorum. Geçen sene Hazreti Mevlana’nın doğuşunun 800. yıldönümüydü, dün dünde 
kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ali Bey, yani dün engellediğiniz 
konulara takılmayın, yeni şeyler söylediniz, artık stratejik yönetim ve planlamada da 
yeni şeyler söylemeye çalışacağız. Kısaca stratejik yönetim nedir? Stratejik yönetim etkili 
stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik 
kararlar ve faaliyetler bütün olarak genel bir tanım vardır. Stratejik yönetim stratejilerin 
planlaması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını, planlanan 
stratejilerin uygulanabilmesi için her türlü yapısal ve motivasyon tedbirlerinin alınarak 
yürürlüğe konulmasını, stratejilerin uygulanmadan önce amaçlara uygunluğu açısından 
bir defa daha kontrol edilerek değerlendirilmesi faaliyetini kapsamaktadır.

Peki, stratejik planlama nedir? Kurumun ve içinde bulunduğu çevrenin analiz edilip 
kurumsal değerler ve öncelikler göz önünde bulundurularak amaçlar, hedefler ve faaliyetler 
bazında kararlar verilmesi şeklinde gerçekleşen bir süreçtir. Kurumun geleceğine doğrudan 
etki edecek bu kararların sağlıklı olarak alınabilmesi süreç boyunca ihtiyaç duyulacak 
verilere doğru ve hızlı ulaşımı gerekli kılmaktadır. Stratejik plan kamu idarelerinin orta 
ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri, kaynak dağılımlarını içeren bir 
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plandır. Stratejik plan önce misyon, durum analizinden, neden varız, Adalet Bakanlığı 
veya yargı niçin vardır sorusunun cevabı, sonra 5 yıl veya belirlenen sürede nerede olmaz 
istiyoruz, vizyonel bir bakışla vizyonumuzu belirliyoruz, sonra olmak istediğimiz yere 
nasıl gideceğiz ve hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz, genel anlamda stratejik plan 
yansıda görüldüğü şekliyledir. Biz de aslında UYAP’ın Ali Beyin ilk girişindeki sıkıntıları 
yaşıyoruz, yani stratejik yönetim ve stratejik planlamada bilişim lügati ve kavramları gibi 
yeni yeni gündemimize gelen kavramlar olduğu için o sorunları yaşıyoruz.

Kamu idareleri stratejik plan hazırlamakla zorunludur, Adalet Bakanlığı stratejik planı 
bu yılın sonunda tamamlanıp 31 Ocak 2009 itibarıyla Devlet Planlama Teşkilatına verilme 
zorunluluğu vardır. Dün itibarıyla Sayın Müsteşarımızın imzasıyla stratejik planın eyleme 
dönüştürülmüş kısmi şeklini bütün birim amirleri kendi önlerinde gördüler, bu kısaca bir 
stratejik plandır, 2007 2012 yılına kadar Adalet Bakanlığının yapacağı faaliyetler önünüze 
kondu ve sizden şu isteniyor, bu gösterilen faaliyetleri hangi hedeflerle gerçekleştireceksiniz, 
bunu 31 Ocaka kadar bize yazın gönderin dedi Sayın Müsteşarımız, bu aslında mini 
bir strateji planıdır. Birkaç gündür hâkim evinde Avrupa Birliğinin açılış kriteri olarak 
önümüze koyduğu yargı reformu stratejisi üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz, bunu da 
ayrı bir stratejik plan formatı şeklinde önümüze gelen bir iş olarak görüyoruz.

UYAP, tanımına gerek yok, gün boyu burada bahsedilecek, adalet hizmetlerinde günlük 
çalışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması ve tüm verilerin merkezi veri tabanında 
tutulup bilgisayar ağı kurularak izlenmeye başlanması olarak özetlenebilir. UYAP’la 
e-devlet sisteminin bir parçası olan e-adalet alt sisteminin kurulması, vatandaşın doğru 
ve güvenilir olarak bilgilendirilmesi, adalet sisteminin etkililik ve doğruluğunu koruyarak 
yargıya hız kazandırılması amaçlanmıştır. UYAP’ın stratejik yönetim ve planlamaya 
dönük amaçları, bu gerçekten çok önemli, eğer bir stratejik yönetim istiyorsak, bir 
planlamaya dönük bir yönetim istiyorsak o zaman UYAP’ın buna dönük amaçları nelerdir 
diye baktığınızda amaçlar e-devlet sisteminin bir parası olacak olan e-adalet sisteminin 
kurulması; stratejik yönetimin de amacı budur, planlamanın da amacı budur. Doğru bilgiye 
en kısa zamanda ulaşarak doğru kararlar alınıp sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine 
getirilmesi. Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin bilgisayar ortamında takip edilerek 
istenildiği şekilde istatistiksel bilgiler doğru, güvenilir ve hızlı ulaşılabilmesi, bunun için 
de veri madenciliğinin yapılmasından suç haritalarının çıkarılmasına kadar. İş akışlarının 
DES’yle elektronik ortamdan yapılması, geriye dönük sorgulamalar dahil her türlü arama 
ve sorgulamalarda hızlı ve güvenli sonuç alınması, birimler arasındaki her türlü yazışma 
ve haberleşmelerin elektronik ortamda yapılması. Hâkim ve savcı, adalet personeli avukat 
ve vatandaşlara elektronik ortamda hizmet sunulması, stratejik yönetim ve planlamada 
en önemli unsurlardan birisi katılımcılığı sağlamaktır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve 
katılımcılıktır, işte UYAP bize bu fırsatı vermekte. Bilgi bankası çerçevesinde mevzuat, 
içtihat benzeri bilgilere ve diğer tüm yayınlara sistem üzerinde erişimin mümkün olabilmesi 
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ve bunların kronolojik olarak takip edilebilmesi.

UYAP’ın stratejik planlama sürecine katkıları nelerdir, kısaca bunlardan bahsedeceğim. 
Stratejik planlama ekipleri arasındaki haberleşme ve bilgi akışının sağlanması, stratejik 
yönetim ve planlama konusunda verilecek eğitimlerde, stratejik planlama sürecindeki 
veri ihtiyacının sağlanmasında, performans kriterlerinin belirlenmesinde, izleme ve 
değerlendirme, bunlar aslında stratejik planın formatları veya kavramlarıdır. Şimdi bu 
başlıkları kısa kısa açmaya çalışacağız, stratejik plan ekipleri arasında haberleşme ve bilgi 
akışı bugün yine UYAP üzerinde sağlanmaktadır. Bizim stratejik plan organizasyonu, 
Strateji Geliştirme Kurulu Sayın Müsteşarım Bakanlığında müsteşar yardımcılarımız ve 
tüm birim amirlerimizin katılımıyla oluşmakta. Yönlendirme kurulu strateji geliştirme 
kurulu başkanının başkanlığında müstakil daire başkanı veya genel müdür yardımcıları, 
bakanlık stratejik plan ekibi, strateji geliştirme başkanlığı başkanlığında birim temsilcileri, 
birim stratejik plan ekipleri, birim amirlerince belirlenecek asgari üç kişilik ekip. İşte bu 
ekip arasındaki bilgi akışını ve iletişimi sağlayan yine UYAP üzerinde bu fırsatı elde etmiş 
durumdayız.

İkincisi stratejik yönetim ve planlama konusunda verilecek eğitimlerde stratejik yönetim 
ve temel kavramlar, stratejik planlama ve teknikleri eğitimi verilmesi, süreç içerisinde 
gerek duyulacak diğer eğitimler. Biz bunu Kızılcahamam tesislerimizde de veriyoruz, ama 
10 bin hâkim ve çalışanlarıyla beraber 80 bin kişiye ulaşmak Kızılcahamam’da mümkün 
olmadığı için uzaktan eğitim altyapısı kullanılmaktadır. Stratejik planlama sürecindeki veri 
ihtiyacının sağlanmasında Adalet Bakanlığı strateji planının hazırlanması sürecinde gerek 
kurumlar gerekse çevresel konularla ilgili alanlarda birçok veriye ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu verilerin bir kısmı, hatta büyük bir kısmı UYAP’tan temin edilecektir. Biz UYAP’ın 
biran önce Türkiye sathında tamamen faaliyete geçirilmesi bizim de birinci derece 
amacımız olacak ki verilerin Türkiye genelinde sağlam olarak akışının temini açısından. 
Sürecin durum analizi, paydaş analizi, vizyon, misyon, ilke ve değerlerin belirlenmesi gibi 
aşamalarında veri toplama çalışmalarında UYAP’tan yararlanılacaktır. Durum analizi, 
yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, biraz önce arkadaşlar bahsetti, Ali Kaşifoğlu uzun 
süre bakanlıkta kaldı, Genel Müdürlük, Mevzuat İşleri Umum Müdürlüğü, sonra en son 
Cumhurbaşkanlığında Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü yapmış büyük bir şahsiyet. 
Evet, gerçekten ciddi bir mevzuat kirliliği var, ama UYAP sayesinde, bu bilgi bankası 
sayesinde rahatlıkla istenilen bilgiye ve güncel, aktüel bilgiye ulaşabilmektedir.

Faaliyet alanlarıyla hizmetlerin belirlenmesi, paydaş analizi, GZFT SWOP analizi, iç ve 
dış paydaşların görüşlerinin alınması, iç çevre analizi, güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi, 
fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi. Bu kavramlar çok teknik kavramlar, ama UYAP’a alışan 
bu topluluk zamanla stratejik plan ve stratejik yönetime de alışacaktır. Ya alışacaksınız, ya 
alışacaksınız, bunun başka yolu yok, biz bunu bilgiişlemdeki arkadaşlar size örnek olarak 
sundular. O yönden rahatız, bir tereddüdümüz yok. Geleceğin planlanması, misyon, vizyon 
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ve ilkelerin belirlenmesi, stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri, stratejilerle 
faaliyet projelerinin belirlenmesi ve maliyetlendirilmesi.

Performans kriterlerinin belirlenmesinde UYAP’tan ne şekilde yararlanacağız? 
Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedef yönelik 
performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen 
sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında 
kullanılacaktır. İzleme ve değerlendirme çok önemli kavramlardır, planınızı yapıyorsunuz, 
sonra gerçekten hedefe doğru gidiyor musunuz, bunu izleyebilmeniz için UYAP gibi bir 
müesseseniz yoksa ayakları yere basmaz bir plandır bu, hedefe doru gidiyor musunuz, 
vizyonunuza doğru gidiyor musunuz, işte izleme stratejik plan uygulamasının sistematik 
olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirmeyse uygulama sonuçlarının amaç 
ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
araştırılmasıdır.

Sonuç ve değerlendirme; stratejik yönetim ve planlamada bilgi ve veri en önemli 
yapıtaşıdır. Stratejik planlama sürecinde UYAP’ın sağladığı imkânlardan yararlanılmaktadır. 
Yine bu süreçte başkanlığımızın yönetim bilgi sistemleri birimi altında UYAP’tan en iyi 
şekilde faydalanma yolunda çalışmalar  yapılmaktadır. UYAP sayesinde doğru bilgiye hızlı 
bir şekilde ulaşarak hazırlanacak stratejik planla bakanlık kaynaklarının en verimli şekilde 
kullanılarak vatandaş memnuniyetinin en yüksek seviyeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Şu 
anda UYAP stratejik plan ve stratejik yönetimin olmadığı bir kamu idaresinin hareket şekli 
budur, UYAP stratejik yönetim ve stratejik plan şöyle bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Hüseyin Yıldırım Beye teşekkür ediyoruz. UYAP’ı strateji 
geliştirme başkanlığındaki kullanımı ve ayrıca gene UYAP’ı stratejik açıdan değerlendirip 
size bilgi arz ettiler, kendisine teşekkür ediyorum. 

Konuşmasını sunmak üzere Sayın Profesör Doktor Hayri Sever Beyi takdim ediyorum.

Prof. Dr. HAYRİ SEVER (Çankaya Üniversitesi)- Merhabalar, bu kadar seçkin 
bir topluluk üzerinde konuşmak heyecan verici, inşallah üstesinden de gelirim. Aynı 
zamanda Sayın Başkan Ali Kaya Beye de böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ederim. 
Benim konuşmam Sevgili Hocam Aydın Beyi de burada görüyorum, bir nebze bilgisayar 
mühendisliği açısından bakacağım, belki o anlamda ikinci konuşmacı oluyorum.

Niye buradayım? 2006 yılında TÜBİTAK’ın Gebze Kampusunda TÜSİDE’nin 
organizasyonu altında bir hukuk kamu araştırma programı orta akıl platformu düzenlendi. 
Bu 2006 yılında TÜBİTAK KAMAK yoluyla desteklenebilecek birtakım araştırma 
projeleri ya da araştırma tematik alanları belirlendi. Bu tematik alanlardan yanılmıyorsam 
altıncısı adli sicil madenciliğiydi. Adli sicil madenciliği tematik alanı içerisinde şu aşağıda 
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gördüğünüz 4 başlıkla kapsamı aslında belirlenmişti. Birincisi suçla mücadele politikalarının 
oluşturulması, suç haritalarının çıkarılması, idari kararların verilere dayandırılarak isabetli 
bir şekilde alınması ve alınan kararların uygulama sonuçlarının izlenmesi. Buna kanun 
değişikliklerinden kaynaklı olan uygulamaların karşılaştırma tabloları da dahil. Bir 
KAMAK projesi düzenledik, bu projenin adı Profesör Doktor Sulhi Dönmezer UYAP Veri 
Madenciliği Araştırma Projesiydi. Bu proje kapsamı içerisindeki kadro burada gözüküyor, 
benden önce Erdoğan Doğdu, Selçuk Üniversitesinden Profesör Doktor Hakan Hakeri, 
yine Osman Abul, Çankaya Üniversitesinden Profesör Doktor Mehmet Tolun vardı.

Bu arada tabii ki Aydın Hoca hatırlayacaktır, Erdoğan Doğdu ve ben burada anlattı 
aslında gurur duyuyorum, Aydın Hocanın öğrencileriyiz, Osman Abul da yine Hacettepe 
Üniversitesi mezunu, aydın Hocamızın kurduğu bölümün genç, yetenekli mezunlarından. 
Bu projenin üç bacağı var, kamu KAMAK projelerinde birincisi üniversite bacağı, 
üniversite bacağında oluşturulan araştırma grubunu oldukça iyi, alanında bilinen, skalar 
olarak tanınan kişilerden oluşturduk. İkinci bacağı alansa bu adli sicil madenciliğinin 
yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi anlamında, bu bacakta bizim verdiğimiz projede yaklaşık 
22 tane personel gözüküyor, bunlardan da 12 tanesi araştırmacı. Üçüncü bacak, Adalet 
Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının tahsis ettiği iki hâkim ve iki mühendis müşteri 
bacağını teşkil ediyor.

Şimdi UYAP’ın geldiği nokta, nereden nereye gelindiği biraz önceki konuşmadan da 
izlediğim kadarıyla Hüseyin Bey tarafından da çok iyi bir şekilde ortaya kondu. Kısaca 
bahsedecek olursak mahkemeleri, savcılıkları, cezaevleri ve yargıyla ilişkili tüm birimlerin 
işletimsel faaliyetlerini organize eden, düzenleyen, yöneten geniş çaplı fonksiyonel 
bir sistem. Buradaki safhaları sizler benden daha iyi biliyorsunuz, ben onun üzerinden 
geçmeyeceğim. Rakamlar belki çok ilginç olabilir, işte şu an için kapsanan 133 ağır ceza 
mahkemesi var, 443 ceza ve tutukevi var, 23 adli tıp kurumu var, 7751 mahkeme, 4529 
hâkim, 40 bin civarında avukat ve vatandaşlar gibi aslında bu sayısal rakamlar da UYAP’ın 
geldiği çerçevenin ya da boyutunun ne olduğunu size gösterebilir. Biraz daha isterseniz 
açayım, süreç içerisinde 4 milyon 500 bin tane satır kod girişmiş durumda, toplam olarak 
8 bin mühendis/ay çalışılmış durumda, 3 binden fazla kullanıcı ara yüzü ve 4 binden fazla 
da rapor ve belge şablonu var. Oturum sayısı çok ilginç olabilir, bir günde açılan oturum 
sayısı 53 778, günlük eklenen belge sayısı 250 bin, güncellenenleri de bunun içerisine 
katacak olursak 400 bine kadar gidiyor. Böylesine devasa bir sistemden bahsediyoruz ve 
bu da bir anlamda gerçek zamanlı olmak zorunda. Tabii diğer katkı veren firmalarla birlikte 
böylesine devasa bir projenin yapımını üstlenen Havelsan’ı da anmadan geçmek olmaz. 
Ben 97 yılında hava kuvvetleri bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi üzerine Hacettepe’de 
çalışırken danışman olarak gelmiştim. 97’de biz bu sistemi başlatmak ve ayağa kaldırmak 
için yaklaşık 20, 25 kişilik bir kadromuz vardı, mühendislik kadromuz vardı. O sırada 
Hindistan’dan gelen bir firmayla görüşmeler yapılıyordu ortaklaşa hareket edebilir miyiz 
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diye, verdiği rakam 2 bin küsur bir rakamdı, çalıştırdığı mühendis sayısı bize çok uçuk 
gelmişti. Ancak bakın dikkat edin, 2006’da Havelsan’ın geldiği boyuta 1200, neredeyse o 
rakama erişiyoruz.

Projenin temel amacı hukukun üstünlüğü, yaşam ve diğer temel hakların gerçekten 
güvence altına alındığı bir toplumsal tablo yaratmak. Ali Beyle ben ilk tanıştığım zaman 
bana söylediği şey şuydu, kardeşim biz Adalet Bakanlığını number one yapacağız. Yani 
halkın gözünde birinci yapacağız, bunun için bize düşen ne görev varsa onu yapacağız, 
aslında ben burada size tanımı okudum, amacı okudum, ama işin esası bu. Halkın Adalet 
Bakanlığına veya adalete olan güvenini birinci sıraya yükseltmek, işin özü ve temeli bu.

Proje gördüğünüz gibi üç senelik bir proje, bu pazartesi günü bizim bu araştırma projemiz, 
yani Çankaya Üniversitesi, TOBB, ETÜ, Gazi ve Selçuk Üniversitesinden olan arkadaşlarla 
oluşturduğumuz Havelsan’ın ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının katılacağı 
bu araştırma projesi 3 sene sürecek. Ana omurgası var, ceza, hukuk ve idari yargı. Biz çekirdek 
özelliklerinin olduğu şeyi 2009 Şubatta alacağız, yani 2009 Şubatta biz yayına geçtiğimiz 
zaman sonuçları belki şu an için sizin tahmin edemeyeceğiniz derecede kuvvetli, radikal ve 
rastık olacak. Bu tarihi ben sezin not etmenizi isterim, neden? Çünkü biz 4 terabaytlık bir 
veri tabanı üzerinden daha önce bilinmeyen, ilginç ve değerli olan veriler üzerinde analiz 
yapacağız. Çoğu kişinin hislerine dayanarak ya da ben düşünüyorum, böyle oldu diyerek 
söylediği söylemlerin aslında ne kadar gerçekçi olduğunu da bu 2009 Şubatından sonra 
göreceksiniz. Çekirdek özelliklere ilave ettiğimiz ikinci sürüm 2009 Eylül ve final 2010 
Nisanında tamamlanmış olacak. Bu 1 Ocak 2000 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasındaki 
işletimsel verinin boyutu işte 4 terabayt.

Teknik hususlarda ben çok fazla sizi sıkmak istemiyorum, ama kısaca da değinmek 
istiyorum. Aslında bu konuşmalar bizim gibi mühendislikten gelenler için de ilginç oluyor, 
ben bir ara Kütüphaneciler Derneğinin düzenlediği bir konuşmaya davet edilmiştim, bir 
konuşma yapmıştım, konuşmayı ben çok iyi bitirdim, orada Kaşgarlı Mahmut bilgi erişim 
sistemi konusunda bizim DPT tarafından desteklenen Hacettepeli yıllarımda yaptığım 
bir araştırma projesiydi. Çok mükemmel konuşma verdim, çok iyi oldu dedim, bir sene 
sonra yine aynı toplantıya davet edildim, dedim ki güzel verdik ki gene davet ettiler. Bir 
arkadaşta kalıyoruz, otel, aynı odayı paylaşıyoruz, gece 2 civarında, o da Ender Hoca 
Hacettepe’de, oğlum, geçen sene bir konuşma verdin hiçbir şey anlamadık, bari şunu 
doğru dürüst ver dedi. Gecenin 2’sinde söylenecek laf mı ağabey dedim. Yine biraz tekniğe 
girmek zorundayım, çünkü bizim sermayemiz o, fakat kısa keseceğim.

Adli madencilikte, daha doğrusu Hüseyin Bey veri madenciliği olarak söyledi, bu ortak 
akıl platformunda adli madencilik demiş, ben onu böyle konuya yakın olması açısından 
daha çok sevdim, benimsedim. Söz konusu olan UYAP açıklandığı zaman hep işletimsel 
faaliyetler çerçevesinde düzenlenmiş verilerden konuşuldu. İşte mahkemelerin işleri, 
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adli sicil, vesaire, ama biz veri madenciliğinde çok başka bir perspektiften bakacağız. 
Yani bilgi keşfi perspektifinden bakacağız. Öyle olunca işletimsel verileri biz olduğu gibi 
kullanamıyoruz, onları bir şekilde ne yapmamız lazım? Dönüştürümden geçirmemiz lazım, 
yani bu dönüştürüm safhası olması lazım. Bu dönüştürüm verilerin kendisi üzerinde olur, 
şemaları üzerinde olur, yani hangi verinin nerede olduğunu, ne olduğunu belirten veri 
sözlüğü üzerinde olur, her iki çapta da olur. Onun için bu ikinci adım, veri dönüştürme 
adımı çok önemli, bu veri dönüştürme adımı bizi bilgiye giden yola götürecek olan 
adımdır. Üçüncüsünde işte tipik yöntemlerden bahsettik, yedekleme, sınıflama, eşleştirme, 
ardışık görüntüler ve süreç keşfi. Süreç keşfi tipik olarak bir veri madenciliği içerisinde 
gözükmüyordu, biz bu projede yeri oldukça önemli ve çıktıları değerli olduğu için bunu 
da koyduk. Fakat robos olan değil, yani araştırma konuları içerisinde robos olmayan 
yöntemlere dayanacak olan, yani sağlam olmayan yöntemlere dayanacak olan şey nedir 
derseniz süreç keşfidir diyebilirim. Model kıymetlendirme ve verinin görselleştirilmesi de 
TOBB ETÜ’deki arkadaşlardan, diğer kısımlardan da destek alacağız, ama onlardan destek 
alacağız. Burada tamam, birtakım çıkarsamalar yaptık, birtakım bilgiler geldi, ama örneğin 
Ali Bey der ki kardeşim buraya biz nereden ulaştık, yani makinenin yaptığı nedenlemenin 
insana gösterilmesi ve ikna edilmesi söz konusu olan insansa verinin özetlenmesi ve 
görselleştirilmesi de çok önemli. Yani buradaki 4 ve 5. adımlar ayrı olarak tuttum, ama çok 
kritik olan adımlar, sizleri ikna etmek için koyduğumuz adımlar.

Bahsetmiştim, işte elimizde 4 terabyte’lık büyük bir veri tabanı var, bunu istatistiksel 
olarak anlamlı olan bir örneklemeden geçireceğiz, bu örneklemeden sonra bir ön işlem 
olur. Çünkü işletimsel faaliyetler çerçevesinde toplandığı için kimi alanlar boş olabilir, 
kimi alanlar eksik olabilir. Bunların ilgili veri madenciliği yöntemlerine zarar vermeyecek 
şekilde bir ön işlemden geçirilmesi, tabloların gerek yatay veya dikey olarak indirgenmesi 
ve sonuç olarak da veri madenciliği yöntemlerini uygulayacağımız örüntüler kısmına 
geldik. Örüntü, ben örüntü diyorum, ama bunun İngilizce’si peater, kimi arkadaşlar da 
desen diyorlar, örüntüden kastettiğimiz olay bilinen, verinin işaret ettiği ve tekrarlanabilen 
bir husus. Örneğin bir suç veya sabıka kaydı dediğimiz zaman suça giden etmenler nelerdir 
dediğimiz zaman işte o etmenlerin oluşturduğu bir gruba biz örüntü diyoruz.

Veri madenciliği ve keşfi açıkladım, örneğin yine size bir iki teknikten bahsedeyim, 
sınıflama, biraz önce kapsamda bahsederken suça yol açan sosyal etkenleri ortaya çıkarmak 
demiştik, bu nasıl çıkarılır? Bir suç kavramı tanımlanacak demektir, suç kavramının 
içerisinde içsel bir tanım, bir de dışsal bir tanım vardır. Yani suç kavramının özelliklerine 
biz içsel tanım diyoruz, suç kavramının örneklerine de dışsal tanım diyoruz. Bu bazda bir 
suç tablosu oluşturuluyor, eşleştirme tabanlı bir makine öğrenme yöntemi kullanarak biz 
özelliklerden karar verici niteliklere gitmeye çalışıyoruz. Bir diğeri öbekleme, sınıflama 
öncesi bir kavramın karakteristik ve ayırt edici özelliklerini ortaya çıkarmak için başvurulan 
bir makine öğrenme yöntemi. Burada yaş ve aylığa göre, örneğin size suçlarda bir gruplama 
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verilmiş, ama bu, bu kadar özellikle olmuyor. Yani yaş girebiliyor, aylık girebiliyor, eğitim 
girebiliyor, neyin gireceğini biz işte makine öğrenme teknikleriyle ortaya çıkaracağız ve 
size belirli bir istatistiksel güvenlik aralığıyla vereceğiz. Yine bir eşleştirme var, idarenin 
hukuka saygılı davranmadaki tutumunu saptamak aslında eşleştirme yöntemiyle sonuca 
varmak demektir. Ardışık görüntüler, yani bu link analizi işte adam 2004 yılında belli bir 
davranış içerisinde, bu davranışın ya da bu örüntülerin 2005 ya da 2006 yılındaki yaptığı 
davranışları işaret ediyor mu, etmiyor mu? Eğer ediyorsa o zaman önleyici etmenlerden, 
önleyici etmenlerin analizinden bahsedeceğiz demektir. Yani bizim işimiz yalnızca suç 
haritalarının çıkarılması değil, ona gidecek olan yolun önlenmesi de bizim görevlerimizden 
birisi olacaktı.

Süreç keşfinde hukuksal süreçleriyle ilgileniyoruz, yani hukuksal süreçlerin, örneğin 
Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Daire Başkanlığının verdiği bir diğer proje var benim bildiğim, 
uzman sistem; bu süreç keşfinin çıktıları uzman sistem için bir girdi olabilecek nitelikte. 
Hukuksal süreçlerin incelenmesi ve analiz edilmesi, böylece usul hatalarını da çok kesin 
olarak da ortaya çıkarabiliriz. Ar-ge içeriği disiplinler arası bir proje, zaten İlyas Beyi 
de dinlediniz, hukuk, sosyal bilimciler ve bilgisayar bilimcilerden oluşan bir grupla bu 
projeye atak yapacağız. Bunlar safhalar, geçmeyeceğim, bu son slaytım, adli madencilik, 
biz buradayız. Adli madencilikte dediğim gibi bilginin ortaya çıkarılması ve yeni kuralların 
ya da yeni biçimlerin bir diğer projede olduğu gibi kurallar aracılığıyla, olasılıksal kurallar 
aracılığıyla ortaya çıkarılması. Aslında şu kısım var, en son bilgelik kısmı, bu proje kapsamı 
içerisinde adreslenmiyor, ama vizyon olarak gelmek istediğimiz yer burası. Biz yalnızca 
bilgiyi keşfetmeyeceğiz, ortaya çıkarmayacağız, ama bu keşfedilen, ortaya çıkarılan bilgileri 
yeni süreçlerin tanımına da ekleyeceğiz. Yeni süreçlerin tanımı için onları kullanacağız. 
Final vizyonumuz, biz bilge olan bir sistem yaratmaya çalışacağız. Teşekkürler. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Hocam Hayri Beye teşekkür ediyoruz. UYAP’ın bilim 
yönünden değerlendirilmesi, teknik yapısı ve vermiş olduğu diğer bilgilerden dolayı 
kendisine teşekkür ediyoruz. 

Size son sunumunu yapacak olan arkadaşımız OY-TEK Proje Temsilcisi Sayın Necati 
Bey; buyurun.

NECATİ ETLACAKUŞ (OY-TEK Proje Temsilcisi)- Ben size kendimi tanıtayım, adım 
Necati Etlacakuş, OYAK Teknolojide Danışman olarak çalışıyorum. Ben hukuk grubundan 
biri değilim, bilişimci grubundan biriyim. Şimdi biz eskiden bilgisayar programcılarıydık, 
Sayın Hocamız ve diğer değerli hocalarımızın yetiştirdiği programcılardık ve diğer 
sektörler işlerini bize yaptırmak için gelen sektörler biçimindeydi ve onların dümdüz 
günlük yaptıkları işleri bilgisayara geçirmek için çalışırdık. Bayağı da yoğun çalışırdık, ama 
yaptıkları işleri birebir bilgisayara geçirerek çalışırdık, programlarımızı anlattığımız zaman 
bayağı bir zaman geçerdi, programlarımız çalışıp sonuç ürettiğinde çok kısa sürerdi. Bir 
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kamu kurumu yöneticisi olan ağabeyimiz şöyle bir şey demişti, vallahi siz konuştuğunuzdan 
daha hızlı iş yapabiliyorsunuz, onun için siz konuşmayın, iş yapın. Biz onun için uzun yıllar 
konuşmadık ve iş yaptık, ama şimdilerde işler değişti, sektörlerde bayağı bir yatay kesişme 
oldu, bilişim sektörü hemen tüm sektörleri yatay olarak kesti. Özellikle kurumların işlerini 
kolaylaştırıcı bir sürü yapılar ortaya çıktı ve bizler de diğer sektörlerde diğer işlere göz 
atabilir ve onlarla birlikte çalışabilir hale geldik. İşin doğrusu klasik programcılardan daha 
farklı düşünebilen yapılara doğru hızlı bir şekilde yol aldık.

Şimdi UYAP projesinin biriktirdiği bilgi hepimizin iştahını doğal olarak kabartıyor. 
Yani yapılan, ortaya çıkarılan bilgi birikimi o kadar çok ki biz bilişimciler her bir ucundan 
tutuveriyoruz, işte şurasını da yapalım, burasını da yapalım, bakın şunu ekleyelim, bunu 
ekleyelim gibi kafamızı yoğun olarak bu konuda çalıştırıyoruz. Biz de böyle düşündük, Ali 
Beyin bize yol göstermesi sayesinde biz de yargıya yardımcı olabilecek neler yapabiliriz 
kendi sektörümüz içinde diye düşündük ve bu tür bir proje çıkardık. Projemizin adı 
ulusal yargı ağı projesi kapsamında uzman sistem geliştirilmesi projesi, şu ana kadar 
konuşulanlardan biraz daha farklı bir proje, farklı bir yaklaşım. Neden böyle bir şeye 
ihtiyaç duyuldu? Bu klasik şeyleri sizler benden daha iyi biliyorsunuz, onun için bunları 
tek tek okumayacağım, yalnız söylemek istediğimiz bir şey var, adalet mekanizmasının çok 
daha sistemli ve de daha iyi çalışabilmesi için yoğun olarak bir hâkim açığımızın olduğu 
her yerde söyleniyor ki burada bir Avrupa Birliğinin Türkiye Cumhuriyeti yargı sisteminin 
işleyişi adlı raporunda da minimum 12 bin hâkimimizin olması gerektiği gibi bir söylem 
var aynı şekilde. Bu kadar açık olduğundan dolayı da bu tür sistemlere gitmemiz gerektiğini 
düşünüyoruz.

Biz bu projemizi belli bir alanda daralttık, çünkü uzman sistemler kısıtlı alanlarda çok 
daha nitelikli sonuç verebilen sistemlerdir ve tazminat davalarını esas alan bir yaklaşımla 
başladık işe, eğer tazminat davaları işinde başarılı olabilirsek her tarafa yaygınlaştırılabilir 
bir yapı çıkabilir ortaya diye düşündük. Bunlar da işte trafik anlaşmazlıkları, boşanmalarla 
ilgili anlaşmazlıklar, işçi işveren tazminatları ve arazi anlaşmazlıkları şeklinde. Temel olarak 
bizim projemizin özellikleri neler olacaktı? Kullanıcı kendi durumunu ilgilendiren bilgileri 
rahatlıkla girebilecek ve bu girilen bilgiler sistemdeki kurallar ve daha önceden öğrenilen 
bilgiler çerçevesinde oluşturulmuş bilgi tabanı da kullanılarak olası sonuçlar kullanıcıya 
döndürülecek. Bu nedir? Bir tür sanal hâkim gibi düşünebilirsiniz, siz koşullarınızı 
söylüyorsunuz, içinde bulunduğunuz durumu söylüyorsunuz ve söylediğiniz duruma 
ilişkin sistem size bir yorum yapıp kesin olmayan bir değer döndürüyor. Yani siz bunu 
yüzde 30 şöyle yapabilirsiniz, yüzde 80 böyle yapabilirsiniz gibi bir değer döndürüyor. 
Şimdi bu tür bir sistem için uyuşmazlık konusundaki kanun maddeleri de bu sistemde 
sonuç üretme kriteri olarak kullanılabilecek. Ayrıca bu kanun maddelerinde değişiklik 
olduğu zaman bu sisteme yansıtılması oldukça kolay olacak ve genelde biz bunun acısını 
çok çekerdik, kurallar değiştiği anda yazılımların hepsini baştan aşağı elden geçirme 
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durumumuz olurdu. Şimdilerde artık teknoloji çok ilerledi, bu bizim için büyük bir 
avantaj.

Sistemin bilgilerini daha sağlıklı öğrenebilmesi için şu an elimizde zaten UYAP 
veri tabanı ve UYAP veri tabanında bir tomar bilgi var, bunları alıp bilgi tabanına 
dönüştüreceğiz. Yani klasik databace kavramından …(56.44) kavramına geçecek ve bilgi 
tabanı üzerinde bizin sistemimiz çalışacak. Neler kazanabiliriz, çok kısa olarak birkaç tane 
madde sayarsak, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları kurulması sağlanacaktır, ne 
gibi? Diyelim ki iki kişi arasında bir anlaşmazlık var ve bunlar olayı mahkemeye taşımadan 
böyle bir sistemi kullanarak olası sonuçları görebilecekler. Eğer olası sonuçlar oldukça 
negatifse mahkemeye taşımaya gerek kalmayacak. Mahkemeye taşımadığınızda bunda 
biz bir sürü kâr edeceğiz, en azından biraz önce Hocamın da söylediği gibi maliyetlerin 
düşmesi, insanların daha mutlu olması, iş yükünün azalması, vesaire gibi bir sürü pozitif 
sonuçlar doğuracak bir çalışma olacak. Halkın kullanımına açık bir sistem olacak, halkın 
kullanımına açık uzman sistem hemen hemen yok denecek kadar az. Hocam herhalde bu 
konuyu benden daha iyi biliyor, bilebildiğimiz şu anda yok denecek kadar az, böyle bir 
sistemi halkın kullanımına açmayı hedefliyoruz. En önemli noktalarından biri de hukuk 
eğitimi sırasında kullanılabilecek olması, çünkü gerçekten eğitimde sanal ortamda bir 
tazminat davası görülebilecek, yapılabilecek ve olası sonuçları hesaplanabilecek. Bu da 
öğrencilerimiz için çok pozitif bir şey olacak.

Biraz teknikten bahsetmek istiyorum, teknik kısmını biraz hızlı geçeceğim, ama 
sonuçta bunlardan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olaya yeni bir yaklaşımla 
bakıyoruz, uzman sistemlerde temel olarak bilgi kazanma, bilgi tabanı dediğimiz 
altyapı, çıkarım mekanizmaları, çalışma alanları, kullanıcı arabirimi, açıklama, karşılıklı 
konuşma şeklinde açıklama bölümleri ve düşünme kapasitesini iyileştirme bileşenleri 
yer alıyor. Her bir bileşen kendi içinde bir sürü geniş açılımlar oluşturuyor, bunları 
şu anda burada anlatmayacağım, çünkü oldukça uzun bir sunum ortaya çıkar, akşama 
kadar herhalde burada hep beraber oturmak zorunda kalırız. Uzman sistemler genelde 
ne tür yerlerde çok kullanılabiliyor? Tehlikeli çevrelerde iş yapmaya kalktığınızda oralara 
insanları gönderemiyorsunuz, işte bildiğiniz gibi uzaya gönderdiğiniz Marsa indirdiğiniz 
robotlar, başka yere indirdiğiniz başka yapılar, vesaireler, bunlar için kendi içinde 
öğrenen mekanizmalar oluşturduğunuzda o zaman sistemleri buradaki yazılımlar için de 
kullanabilirsiniz. Güvenilirdirler, belli bir öğretim seviyesinden geçtikten sonra oldukça 
doğruya yakın sonuç ürettikleri görülmüştür. Klasik uzman tam ve kesin olmayan bilgilerle 
çalışmayabilir, uzman insan birtakım bilgileri daha arar, ama sistem çeşitli çıkarımlarla o 
boşlukları doldurup daha az bilgiyle daha çok sonuç üretebilme niteliğine sahip olur.

Problem çözme yeteneği vardır, özellikle karışık konularda ve sınırlı bir sahada, biraz 
önce ilk baştan da söylediğim gibi biz bunu tazminat davalarıyla sınırladık, sınırlı sahada 
karışık problemlerde daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiş. Duygusallıktan uzak bir sonuç 
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üretebiliyor ki bu hukuk alanında oldukça önemli sanıyorum. Akıllı bir veri tabanı yapısı 
var, yani noisbase dediğimiz şey var bir klasik databace’den öte. Kullanımı sayesinde 
verimlilik artışına katkısı var, iş yapma kalitesinde yükselme sağlıyor ve eğitim alanında da 
çok etkili kullanılabiliyor.

Sistem mimarisi olarak baktığımızda iki temel kutudan oluşuyor. Öğrenme bileşenleri ve 
zeka bileşenleri, en son alanda da son kullanıcının bulunduğu görsel etkileşim katmanı var. 
Öğrenme bileşenleri kısmında hukuk alan uzmanları olması gerekiyor, bu alan uzmanları 
bilgi kazanma dediğimiz bölümde oldukça yoğun hukuk bilgisi toplayacaklar ve kural 
verilerini oluşturacaklar ya da varolan kural verilerini uyarlayacaklar. Düşünme eğitimi 
dediğimiz bölümde de karar verilerinin oluşturulma süreci var, bunların tümünü hukuk 
alan uzmanları yapacak. Zeka bileşenleri uzman sistemin olmazsa olmaz bileşenlerinden 
zaten biliyorsunuz, çalışma alanı ve çıkarım mekanizmalarından başka bir de etkileşimli 
bir alan olan açıklama bölümü var. Tüm bunları bir araya getirip UYAP entegrasyon 
kısmını da bu ikisini birleştirme alanı olarak kullanacağız ve klasik bildiğiniz raporlamalar, 
vesaireler gibi şeyleri de bu sistemin üstüne istediğiniz gibi indirebilirsiniz.

Teknik olarak baktığımızda bir A katmanı altında donanım bölümleri var ve bunun 
üstünde uygulama katmanı ve bilgi tabanı bölümü var. Tüm sistemi ilgilendiren güvenlik 
ve kullanıcı birimi olacak doğal olarak ve bir sistem yönetimi bölümü olacak. Verilerin 
oluşturulması bölümünde bir UYAP entegrasyon katmanı olacak, diğer sistemin kendi 
çalışma alanı için bilgi kazanma, çıkarım mekanizması, çalışma alanı, açıklama ve düşünme 
eğitimi alanları olacak ve tüm bunlar görsel etkileşim katmanını oluşturacak. Bunun dışında 
kullanıcı tarafına bakan yüzünde de grafik arayıcılar, raporlamalar, veri işleme katmanları 
ve web erişim bölümü olacak. Web erişim bölümünü de biraz önce söylediğim gibi halka 
açabilmemiz için temel olarak gerekli gördüğümüz bölümlerden birisi.

Ne tür diller kullanılıyor? Bu biraz fazla teknik bir bölüm, bunu hızlı geçmek istiyorum. 
Ama biz buradan yaptığımız bir araştırma sonucu şu kriterlerle bakarak bir dil seçme 
durumunda kaldık ve şu tablodan gördüğünüz gibi art-im, en yüksek puanı alan dil olarak 
burada açığa çıkıyor, biz de onu kullanmaya karar verdik. Bir süreçlerine bakmak istiyoruz, 
böyle bir proje için neler öngördük ve ortaya ne tür süreçler koyduk? Bir proje yönetim 
ofisi kuruyoruz, bunun üstünde bir proje yöneticisi ve bir yönlendirme komitesi yer alacak, 
sistem mühendisliği bölümünde analiz, modelleme, tasarım ve veri yönetimiyle ilgili 
arkadaşlarımız çalışacak. Bir üretim grubumuz olacak, bu üretim grubu web tasarımından 
güvenlik, entegrasyon ve uzman sistem yazılımlarına kadar olan tüm alt yazılımları, altlık 
yazılımları üretecek. Burada özel bi grup var, alan uzman grubu, burası çok kritik, bunun 
altında gördüğünüz gibi bir sürü kutu var ve hepsinde de böyle gerçekten çok uzman 
insanların çalışması gerekiyor. Bir tek uzman insanla yola çıkarsanız çok fazla bir şey 
elde edemezsiniz. Biz klasik bordro uygulaması yaptığımızda bir tane personelcimiz bize 
yetiyordu, fazla bile geliyordu. Bir sürü işi biz kitaplardan da öğreniyorduk, ama bu tür 
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çalışmalarda her alanın kendi uzmanını kullanmak zorundasınız, o yüzden de çok detaylı 
bir grup kurmak zorundasınız.

Test grubu da bildiğiniz klasik test grubu, yalnız buradaki test grubu standart yazılımları 
test eden insanlar değil, sisteme değerler veren ve sonuçları alıp değerlendiren alan 
uzmanları, hâkimler, savcılar, avukatlar ve benzeri alan uzmanı arkadaşlardan oluşacak. 
Bizim projemizde alan uzmanı olarak Adalet Bakanlığından hâkimlerimiz var, hukuk 
fakültesinden öğretim üyelerimiz var ve serbest avukatlarımız var. Toplamda 15’in 
üstünde hukukçu arkadaşımız var. Teknik uzmanlar Ortadoğu Teknik Üniversitesinden 
ve Bilkent Üniversitesinden hocalarımız var ve bunlar ..(64.26) konusunda bayağı ileri 
düzeyde doktora yapmış olan arkadaşlarımız. Geliştirme uzmanları da zaten bunlardan 
biz OYAK Teknoloji olarak oldukça, 250’den fazla kadroya sahibiz ve bunun içinde bayağı 
bir yazılımcı arkadaşlarımız da var ve diğer grup arkadaşlarımız da var. Onun için bu grup 
tamamen bizim kendi bünyemizden oluşan bir grup.

Süreçleri uzun uzun anlatmak istemiyorum, bildiğiniz klasik süreçlerin dışında burada 
alan araştırmacılarının yaptığı çalışmalardan sonra hukuk alanındaki sistem tasarımı 
söz konusu. Yani karar verici mekanizmalar nasıl oluşuyor, hâkimler nasıl karar veriyor, 
hangi durumlarda nasıl yaklaşıyorlar, varolan kurallar bu kararlarda nerelerde yer alıyor 
şeklinde bir tasarım bölümü var. Bu oldukça sıkıntılı bir tasarım ve alan uzmanlarının 
yapması gereken bir tasarım. Bu alan uzmanlarının tasarımından sonra da uzman 
sistem tasarımcıları, bilişimciler devreye giriyor ve ikisi ortak çalışarak asıl, ana sistemi 
tasarlayacaklar. Tüm tasarımlar ve geliştirmeler bittikten sonra da UYAP entegrasyon 
çalışmaları olacak, buradaki UYAP entegrasyon çalışmaları biraz önceki sunucu Hocamızın 
söylediği gibi verilerin dönüştürülmesi temel konu, kritik konu olmakla oldukça yoğun bir 
çalışma gerektiren bir yapı olacak.

Bununla ilgili hukuk ve uzman sistemlerle ilgili yaptığımız araştırmanın çok kısa 
sonuçlarını vermek istiyorum. Temel olarak üç kategoriye ayrılıyor hukukla ilgili 
yapılan çalışmalar. Kural tabanlı, olay tabanlı ve hibrit sistemler diye geçiyor. Kural 
tabanlı sistemlere birkaç tane örnek verelim, misin diye bir sistem var, medikal uzman 
sistem olarak yaratılmış ve 72 yılında yapay zeka ve medikal araştırma gruplarının ortak 
çalışması olarak gerçekleştirilmiş ve Stanford Üniversitesinde 1975’de judith diye benzer 
bir yaklaşımla yaratılmış bir sistem var. Paxman diye bir başka sistem var ve Amerika’da 
vergilerle ilgili, şirketlerin durumlarıyla ilgili yaratılmış bir yapı. Olay tabanlı olduğuna 
baktığımızda şimdi burada bir ilginçlik var, kural tabanlı olarak baktığımız sistem varolan 
kurallar içinde olayları yorumlayıp sonuçlarına gitmeyi gerektiren bir yol. Olay tabanlı 
baktığınızdaysa elinize gelen bir olayı benzer olaylarla karşılaştırıp yeni bir yorum çıkarıp 
bunu söylüyorsunuz. Burada kuralları kullanmak biraz zafiyete uğrayabiliyor, olayları 
birbiriyle karşılaştırdığınız için her yerde kuralları kullanamayabiliyorsunuz, üç tane de 
örnek burada var.
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Asıl bizim ilgilendiğimiz konu hibrit uzman sistemler; hibrit uzman sistemler hem 
olay hem kural tabanlı sistemler ve her iki akıl yürütmeyi de birlikte kullanan sistemler ve 
bunun en çok kullanılan metodu da kara tahta mimarisi denilen yol. Kara tahta mimarisiyle 
birlikte bir başka yapı da dağıtık yapay zeka mimarisi. Aslında konuşacak çok şey var, 
ama hızlı geçiyorum. Hibrit uzman sistemlerinde de birtakım örneklerimiz var, ama hızlı 
geçmek durumundayım, okuduysanız geçiyorum.

Bizim projemiz teknolojik alanda aslında yeryüzünde çok da fazla yapılmış olan bir proje 
değil, o yüzden çok değişik bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Bir başka ilginç özelliği de 
hem kurumun kendi içinde hem de halka açık bir sistem olarak kullanılabilme özelliğinde 
olacak ve bu herhalde yaklaşım olarak da yeni bir şey olacak. Aynı sistemi hem içeride 
hem dışarıda kullanabileceksiniz. Öğrencilerle ilgili kısmını daha önce söylemiştim, beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, Necati Beye zamanı iyi kullandığı için çok teşekkür 
ediyorum. Bize ulusal yargı ağı projesi kapsamında uzman sistem geliştirilmesi yönündeki 
bilgileri ve değerlendirmeleri ve ayrıca bilgi paylaşımına önem veren konuşması için 
teşekkür ediyorum. Arkadaşlar; bu andaki toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz, 
yalnız dağılmadan önce Sayın Aydın Hocam ve tüm konuşmacı arkadaşlarımı buraya davet 
ediyorum. Kendilerine kurultay tarafından hazırlanmış plaketleri ve ayrıca yine Bilgiişlem 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış belgeleri vermek istiyorum. Hepinize buraya 
kadar zahmet ettiğiniz için teşekkürler ediyorum. 

( Plaket treni yapıldı))
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UYAP GÜNLERİ

BİRİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN UYAP”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. ALİ YAZICI (TOBB Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı)

FARUK EREM SALONU, 09 Ocak 2008

 

SUNUCU- Efendim, hepiniz İkinci Oturum için “Bilişim Teknolojileri Açısından UYAP”a 
hoş geldiniz. ODTÜ Matematik Bölümünden 1972 yılında lisans ve 1974 yılında yüksek 
lisans dereceleriyle mezun oldu. 1983 yılında doktora çalışmalarını bilgisayar bilimleri 
dalında Kanada Waterlo Üniversitesinde tamamladı. Doktor Yazıcı son 25 yıl boyunca 
ODTÜ Matematik Bölümünde Ürdün Yarmak Üniversitesi ve umman Sultan Abbas 
Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde ODTÜ ve Atılım Üniversiteleri Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümlerinde çalıştı. Bilimsel hesaplama, paralel hesaplama, veri tabanı 
yönetim sistemleri, e-öğrenme ve e-devlet Doktor Yazıcı’nın araştırma alanları arasındadır. 
Temmuz 2004’den beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak 
görevini sürdürmektedir. Bilişim teknolojileri açısından UYAP oturumuna başkanlık 
etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Yazıcı Beyin kürsüye teşriflerini arz ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. ALİ YAZICI- Oturuma hoş geldiniz. Arkadaşımız 
sunarken Sultanın adını değiştirdi, aman duyulmasın, Umman Sultanı Sultan Kâbus 
Üniversitesi kendi adıyla -orada bir 6,5 yıl çalışma yapmıştım- Sultan Abbas olarak geçti, 
herhalde Kâbus olacak; tabii birazcık kâbustan kurtulduk. Biliyorsunuz Sultan Kâbus 71 
yılında babasını devirerek sultanlığa geçmiş, ama ülkeyi karanlıktan aydınlığa götüren bir 
sultan, ben de üniversitenin ilk kurulduğu yıllarda kurucu Bölüm Başkanı olarak oraya 
gitmiştim, Ürdün’den sonra değişik bir deneyimdi.

Efendim, UYAP’a niye ilgi duyuyorum, adalete niye ilgi duyuyorum, onlardan biraz 
bahsedeyim, biraz konuşmamızı, oturumumuzu zevkli geçirelim. Ben 16-17 yaşına kadar, 
yani lise sona kadar hep hukukçu olmayı istedim, bunun temel nedeni de dayımın hâkim 
olması ve benim dayımın hâkimlik yaptığı yerlerde, özellikle Gerede’de davalarda yanında 
oturmam, davalara girmem ve onları izlemem bende büyük bir merak uyandırdı. Daha 
sonra benden 5 yaş büyük olan ağabeyim Ankara Hukuk Fakültesine girdi ve benim 
önümü kesti. Niye kesti diyeceksiniz, biliyorsunuz hukuk kitapları 300, 500 sayfa, hukuk 
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okuyanlar, sizin çoğunuz hukuk okudunuz, o kitapları önce bir elden geçirirler, önemli 
yerlerini kırmızı kalemle çizerler, kitabın özetini çıkarırlar, en azından ağabeyimin çalışma 
yöntemi böyleydi ve onu yazdırırlar. Ben de soyadım gibi ağabeyimin yazıcısıydım, 
onun derslerine yardımcı olmak üzere sürekli hukuku yazardım, bu hukuk terimlerine 
de aşina oldum, bazılarında zorlanırdım, ağabeyim de o öyle olmaz böyle diye kızardı. 
Ağabeyimin karşılaştığı güçlükleri görünce bu hukuk eğitimi bana göre değil dedim. 
Matematik biraz güçlüydü, daha sonra ODTÜ Matematik Bölümüne girdik, daha 
sonra bilgisayar bilimlerinde doktora derken öğretim üyesi olup döndük. Bu salonda da 
birkaç tane öğrencim var, hem matematikte Mehmet Ziya Telli öğrencim oldu, bilişim 
sektörünün önemli kişilerinden birisi oldu, biraz sonra dinleyeceğiniz Sedat da bilgisayar 
mühendisliğinde öğretim üyesiyken öğrencim oldu, onlarla gurur duyuyoruz.

Tekrar UYAP’a geri dönecek olursak bir torba pirinçte belki bir tane pirinç gibi kendimi 
görüyorum, birazcık bir katkımız oldu. Sağ olsun Ali Bey bizleri kabul komisyonlarında 
görevlendirdi Adalet Bakanlığı olarak ve 2, 3 yıl bu UYAP projesinin donanım kabullerinde, 
eski idare mahkemenin yanındaki binanın kabulünde ve daha sonraki sistem kabullerinde 
epey meşakkatli çalışmalar yaptık. Testler yaptık, veri tabanını Sedat’ın Oracle’ını test 
ettik, hızları test ettik, bir zamanlar adliyeye bile gittik, oradaki bu sistemin nasıl çalıştığını 
Ankara Adliyesinde gözlemlemeye çalıştık, birtakım sorunlar vardı, onları tespit ettik. Şu 
geldiğimiz noktada da bu projeyi, ödüllü projeyi derslerde öğrencilerime aktarmaktan, 
öğrencilerimizle sohbet toplantılarında öğrencilerime aktarmaktan onur duyuyorum. 
Ülkem adına da, Adalet Bakanlığı adına da gurur duyuyorum. Bu projenin yurtdışına 
ihraç edileceğini de duyuyorum, böyle çalışmalar da var, ülkemiz açısından çok onur 
verici, gurur verici bir proje. Sabahki konuşmacılar, hocalarımız bahsettiler, artık onlar 
bize soruyorlar bu proje nasıl yapıldı diye dediler. Çok doğru, bu kadar büyük kapsamlı bir 
projeyi, bu kadar fazla terabaytlar seviyesinde veri saklayan bir projeyi hayata geçirmek, 
yaygınlaştırmak başlı başına ayrı bir proje.

Necati arkadaşımız dedi ki o kadar fazla veri var ki iştah kabartıyor. Hakikaten iştah 
kabartıyor, biz de zaman zaman düşünmüşüzdür, veri madenciliği, uzman sistemler, bunlar 
da projenin yan projeleri olarak bu UYAP projesini güçlendirecek, çok güçlendirecek. 
Veri madenciliği projesinden hakikaten Hayri arkadaşımızın bahsettiği gibi akla gelmedik, 
düşünülmedik bilgiler ortaya çıkarılacak, zaten madenciliğin de amacı o ve belki bu 
önümüzdeki yıllarda yargıya, adalet sistemine hem inancı hem de bazı işlerin daha da 
kolay yürümesine öncülük edecek.

Ben konuşmacıların zamanından çalmış gibi hissetmeye başladım, tekrar bu oturum 
başkanlığı için de çağrıldığım için teşekkür ediyorum ve konuşmacıları sırayla sunumlarını 
yapmak üzere çağırıyorum. Bu oturumda belki sunumlar yok, arkadaşlarımız tam olarak 
sunumlarla gelmediler, ama projeyi başından beri bilen arkadaşlar, içinde olan arkadaşlar, 
bu projenin içerisinde çok büyük, terabaytlar mertebesinde, bir zamanlar o dosyaların 
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geçmesi için 60, 70 terabaytlardan bahsediliyordu, 12 terabayt önceydi, düşünülmüştü. 
Bunların sağlam olarak saklanması, yedeklenmesi biraz IBM’in görevleri arasında. UYAP 
verilerinin güvenliği McAfee açısından önemli, bu bilgisayar UYAP projesi bir bilgisayar 
ağı projesi, bir veri iletişimi projesi, Cisko’nun görevleri arasında. Tabii bu verinin 
modellenmesi, bu verinin bir veri tabanı şeklinde saklanması da Oracle’nin temel göreviydi. 
Dolayısıyla bu projenin 4 ayağını kapsayan 4 konuşmacı bugün burada. Önce veri tabanı 
altyapısıyla ilgili konuşmalarını yapmak üzere Sevgili Sedat Zencirci’yi kürsüye davet 
ediyorum. Her konuşmacımızın yaklaşık 20 dakikalık süresi var, bir tartışma, karşılıklı 
konuşma şeklinde de sürebilir, artık bunu konuşmacının kendisine bırakıyorum. Buyurun 
Sedat Bey.

SEDAT ZENCİRCİ (Oracle Satış Danışmanlığı Müdürü)- Hocam, övücü sözleriniz 
için çok teşekkür ederim, gerçekten sizi başkanlığını yaptığınız bir oturumda konuşmacı 
olmak biz öğrencilerinize mutluluk veriyor, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Adalet 
Bakanlığında Sayın Başkanım Ali Kaya olmak üzere, Mesut Orta Bey olmak üzere onlara 
da konuşmacı olarak beni davet ettikleri için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum.

Sene 99’lara gidiyorum, saat 5.30, 6’da gelen 4, 5 kişiyi hatırlıyorum. Sayın Müsteşar 
Yardımcımız, Sayın Müsteşarımız Osman Bölükbaşı’ya tahtada …(9.26), select cümlesi 
nedir, bakın bu kadar büyük veri tabanı olacak, bu kadar büyük veriler birikecek, 
bunlar çok özel bir ortamda saklanmak durumunda. Sedat Hocam biz bunu merkezi mi 
yapmalıyız, merkezi yapmamalı mıyız, işte merkezi yapmazsak hep bize şu soru geliyor, 
hat giderse ne olacak, adam tam mahkemeyi görüyor, o esnada hat gitti, sistem duracak 
mı? Hocam, evet, duracak, ama diğer türlü yaparsak hiç çalışmayacak, bütün bunları çok 
fazla tartıştık ve gerçekten Hocamın da dediği gibi bu pirinç yüklü çuvalın içinde bir iki 
pirinç tanesi olabilmişsem ben ve firmam kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. 
Fakat şunu özellikle söyleyeyim, bugün hep övücü şeyler söyledik, ama bu proje bitmez ve 
bitmeyecek. Bu projeyi bitiyor gibi düşünürsek o gün başarısızlığa uğrarız.

Bu proje bitmeyecek ve biz hep şunu gördük, mutlaka hukuk birilerimizin sağından, 
solundan, yanından geçti. Allah’a şükür bugüne kadar ne bir dava açtım, ne de karşı 
taraf bana karşı bir dava açmadı, ama hepimizin her zaman karşılaşabileceği bir ortamı 
konuşuyoruz ve genelde bu konuda bazen güven problemleri yaşıyoruz. Hep bunları 
gazetelerden veya görsel medyadan görüyoruz. İşte bir bakıyorsunuz bir hâkim çok 
garip ilişkiler ağına girmiş, olmadık bir dava olmadık bir şekilde sonuçlanmış, olmadık 
bir şekilde bir yerden dönmüş. İşte en son Futbol Federasyonu örneği, bir mahkemeye 
başvuruyorlar, oradan ret geliyor, Bakırköy’e gidiyor, oradan kabul geliyor, bu sefer Haluk 
Ulusoy bastırıyor, diğer taraftan ben bunu nasıl iptal edebilirim diyor, gerçekten çok açık 
bir şey söyleyeyim. Yani hiç yakınından geçmemekle beraber kişi olarak güven açısından 
bir problem yaşıyorum ve ben UYAP’ın özellikle vatandaşın bu devlete olan, adalete olan 
güvenini tekrar sağlaması anlamında çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ben 



456

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

şuna inanıyorum, devletini seven, devletine güvenen, devletine inanan bir vatandaş kitlesi 
yaratmak her türlü maliyetin üstündedir. Para, zaman, insan, ekstra düşünceler, bunlar 
gerçekten çok önemli.

Sayın Ali Kaya kendi evi olduğunda kendi evinde otursa belki o evinin sigortasını 
yaptırmak durumunda kalmaz, der ki Sedat Hocam, hırsız, vesaire, ben bu sigortalarla 
uğraşmak istemeyebilirim diyebilir. Kendi evi, fakat bu projede hiçbirimiz kendi evimiz 
gibi düşünemeyiz, bu projede bizler çok daha ekstra düşünmek zorundayız. Bugün Adalet 
Bakanlığı ne yapacak biliyor musunuz? Bir felaket yönetim sistemi kuruyor, belki yıllar 
boyunca hiç göçmeyecek sistemler için bunu yapıyor, ama ya göçerse mantığıyla. Bu 
mantık çok önemli değerli konuklar; biz bu mantığın dışına çıkamayız. Benim elimde 
dünkü raporlar var, gerçekten şu anda sistemimiz inanılmaz yoğun kullanılıyor. Sayın 
Profesör bir rakam verdi, 2006 sonu itibarıyla 3200 olan sorgu sayısı bugün 15 bin. Yani 
saniyede 15 bin tane sorgu yapılıyor ve bu sorguların sayısı artacak ve insanların beklentileri 
yükselecek. Vatandaş portalı olacak, avukatlar daha fazla kullanmaya başlayacaklar, bu 
sistem büyüyen, gelişen bir sistem olmak zorunda ve Oracle olarak biz bu projede üç tane 
bacağı çok önemsedik. Bunlardan birincisi süreklilik, bu proje bir tutarlılık arz etmezse, 
belli periyotlarda tüh yine UYAP göçmüş, bağlanamıyoruz bile, çalışamıyoruz bile 
yakınmalarını çok fazla gündeme getirirse proje başarısız olur. O yüzden bu projenin başarılı 
olması demek mutlaka ve mutlaka yüksek süreklilik demektir. Yani biz bu projedeki her 
şeyi yedekli düşünmek zorundayız. Her şeyi biz yedekli düşünmeyiz, yedek bir arabamız 
yok, ama bu projenin yedeği olacak, bu proje yedek düşünülmek durumunda. Nasıl Sayın 
Bakanın bindiği Mercedes kurşungeçirmezse Oracle veri tabanı da, Oracle veri tabanının 
çalıştığı donanımlar da kurşungeçirmez olacak. Buna mecburuz, yani bakanı ne kadar 
iyi koruyorsak, başbakanı ne kadar iyi koruyorsak biz bu projeyi de o kadar iyi korumak 
zorundayız, bunun gerçekten başka çaresi yok.

Yurtdışından Paul Benet adında emekli bir polis şefi geldi ve amiyane tabirle bu projeyi 
dinlediğinde dibi düştü, Sayın Ali Kaya hatırlar. Bu bir İngiliz, yani o meşhur kibirli, o 
meşhur gururlu bir İngiliz, Britanya imparatorluğunun bir bireyi, siz ne yapmışınız, 
ne yaptınız, nasıl oldu bütün bu işler dedi. Yani biz Türkiye’yi böyle bilmiyoruz, bizim 
inanamadığımız bir noktada gördük biz sizi dediler. Evet, gerçekten 1999’dan beri içinde 
hasbelkader yer aldığım bu projenin bugünlere gelmesi, yurtdışında böyle övücü kararlar, 
övücü laflar duyması bizi inanılmaz mutlu ediyor. Yine Sayın Başkanımla Eylül ayında 
İtalya’ya davetli olduğu bir toplantıya gittik, bütün büyük verilerin yönetildiği kurumların 
yöneticileri oradaydı. İngiliz TELEKOM şirketi oradaydı, Credit Swiss, İsviçre’nin en 
önemli finans kuruluşu oradaydı, Pireli Lastikleri oradaydı ve Türkiye’den de Adalet 
Bakanlığımız oradaydı. Gerçekten bu proje bizi çok önemli bir şekilde hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında temsil ediyor, ama ben başa geri dönüyorum.

Birçok şey bitmiş değil ve bitmeyecek de, bugün neler sorgulanıyor biliyor musunuz? 
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Güvenlik; şimdi değerli arkadaşlarım konuşma yapacaklar, güvelik denince lütfen sadece 
virüs, sadece firewall, o ateş duvarı, network önlemleri veya sistem odası güvenliği olarak 
lütfen algılamayın. Hep evlerimizde şunu yaparız, çelik kapı yaparız muhakkak, iki tane 
de kilidi olur, eğer birinci, ikinci katta oturuyorsak da demir parmaklık yaparız. Bunları 
biz kime karşı yaparız? Dışarıdan gelecek tehditlere karşı yaparız, oysa evdeki altını, 
parayı kim götürür biliyor musunuz? Bakıcı ve temizlikçi. Yani tehdidin en önemlisi içten 
gelen tehdittir sayın konuklar, bu laf var mıdır yok mudur bilmiyorum, ama ben bunu 
çok seviyorum, tedbir itimada engel değildir. Eğer bu birinin sözüyse kusura bakmasın, 
kullanıyorum, ama gerçekten biz tedbiri almak durumundayız. Öyle projeler var ki şu 
anda dünyada, neler yapıyorlar biliyor musunuz, ben UYAP’ta da bunların mutlaka olması 
gerektiğine inanıyorum. Sayın Mesut Orta bayram tatili için veya bir yaz tatili için ortak 
memleketimiz Aydın’a gidecek, 10 gün izin aldı. 10 gün boyunca Sayın Mesut Orta’nın 
kullanıcı hesapları bloke ediliyor sayın konuklar ve bu otomatik olarak yapılıyor. Ne 
zaman ki Sayın Hâkimim iznini alıyor, izni üst amiri, ita amiri tarafından onaylanıyor, 
anında sistem Mesut Orta’nın sisteme girişini 10 gün boyunca engelliyor. Öyle gelişmiş 
sistemler var ki bunu sadece 2 saat için bile yapıyor, 2 saat, öğleden sonra izin aldınız, 
doktora gideceksiniz, 2 saat boyunca sisteme girişiniz engelleniyor.

Birçok insan çalışıyor bu projede, ben hep şunları sorguladım, dava süreçleri oldu, etti, 
gitti, Sedat Zencirci 3 yıl 5 ay hapse mahkûm oldu. Benim 3 yıl 5 ayımı birisi 3 yıl 1 ay 
yaparsa ne olacak? O 4 ayın hesabını kim verecek, hangi para bunun hesabını verebilir 
ya da 3 yıl 5 ayı 3 yıl 10 ay yaparsam. Bu sistem mutlaka ve mutlaka güvene esas olmakla 
beraber bu güvenin de ötesine geçmek durumunda. Yani demeli ki evet, Sedat Hocam sen 
haklısın, biz yapılan bu değişiklikleri aynen bir dedektifin sürdüğü iz gibi takip etmekteyiz. 
Yani kim neyi ne zaman yaptı, bu adam neden dolayı ceza aldı, kaç günü hangi cezaevinde 
geçti, kaç günü hangi cezaevinde geçti. Güvenlik o yüzden çok büyük bir boyut, ama 
ben son günlerde hep şuna denk geliyorum, güvenlik denince e-imza, güvenlik denince 
network açısından güvenlik önlemleri, virüs açısından güvenlik önlemleri. Hayır, bilgi 
güvenliği de bambaşka bir şey, bugün UYAP’ın veri tabanının yedekleri çalınırsa ne olur 
biliyor musunuz? Teyplerde saklanan yedekler, biri aldı götürdü, çaldı, bütün verileri eline 
geçirir. Affedersiniz, Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Sayın Bush bizim 
ülkemize büyük aptesini yapmadan gitti, bırakmadı, seyyar tuvaletiyle geldi. Neden seyyar 
tuvaletiyle geldi? Analizler yapılır, bilmem ne yapılır da bu adamın herhangi bir alerjisi 
var mı, herhangi bir problemi var mı öğrenilebilir diye. O yüzden değerli arkadaşlarım 
mutlaka ve mutlaka sektör olarak bizler Adalet Bakanlığının öncülüğünde elbirliği yapıp 
bu projeyi çok daha ideal noktalara taşımak durumundayız.

İkinci veya üçüncü önemli nokta bilgi güvenliği, bilgi; ben bu projeleri daha önceden 
bilen birisi olarak veri madenciliği projelerini duyunca inanılmaz mutlu oluyorum, 
inanılmaz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı örneğini vereceğim, Milli Eğitim Bakanlığında 
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çocuğu olanlar ilköğretim sınıflarında bilir, e-okul projesi başladı. Yani arktı karne merkezi 
bir sistemden dökülüyor, çocuklarınızın devam durumu merkezi bir sistemde kontrol 
ediliyor, bütün aldığı notlar, öğretmenin girdiği bütün yorumlar o merkezi sistemden 
kontrol ediliyor. Bu çocuk nasıl bir adam olacak, buna benzer çocuklar nasıl adam oldular 
da bu da öyle adam olabilecek mi gibi çıkarımları yapabilmek için. Bugün gazetede 
okudum, hem üzüldüm, hem sevindim, Diyarbakır bombacısı yakalandı. Bu adamı biz 5 ay 
içeriye almışız, 5 ay yatmış bu adam ve biz bu 5 ay içeriye yatırdığımız adamın böyle bir şey 
yapabileceğini öngörememişiz. Yakalamışız, ne mutlu bize, ama keşke öngörebilseydik. 
Yani geleceğe yönelik tahminleme yapabilseydik. Evet, çok zor birine potansiyel suçlu 
olarak bakmak, belki insan hakları açısından aykırı bir davranış, ama bunu fark ettirmeden, 
topluma bunu hissettirmeden çok gizli, çok sessizce yapabilme yöntemlerini mutlaka 
uzmanlar bulacaklardır, biliyorlardır. Burada önemli olan nokta veri zengini olup bilgi 
açısından lütfen  fakir olmayalım.

Türkiye’nin en büyük problemi bu, veriyi içeriye almaya bayılıyoruz, acayip veri 
topluyoruz, giriyoruz, dosyalar giriyor, hâkimler yazıyor, her şey giriyor, giriyor, giriyor, 
esas önemli olan bunun çıktısıdır. Hayat sadece girdi değildir, çıktı olmadan girdinin 
hiçbir önemi yoktur. Önce bilgi sahibi olacağız, sonra da fikrimizi ortaya koyacağız. 
Rahmetli Uğur Mumcu’yu da burada saygıyla anıyorum, çok önemli bir sözüdür. Bilgi 
sahibi olmadan hiçbir kimse fikir sahibi olamaz, olmamalı. İşte biz şu anda daha veri 
aşamasındayız, bu veriler toplanıyor, kocaman bir veri tabanını oluşturuyor, 4 terabayt, 10 
terabayt, 15 terabayt, önemli olan buradan bilgiye geçiş yapabilmek ve bilgiden sonra çok 
önemli bir şey var, bilgelik kavramı. Bilge olabilmek, yani o artık bir üstü, o insan aşmış 
insan, keşke o noktalara gelebilsek.

Peki, biz Oracle olarak ne yaptık? Şimdi Necati Hocam benden önce geçen oturumda çok 
güzel söyledi, biz sizin işinizi iyi bilmiyoruz, o yüzden bizim sermayemiz bilgisayarcılıktır, 
yani o konulara girmemiz lazım dedi. Biz Oracle olarak IBM’le beraber burada güzel bir 
iş ortaklığı yaptık. Bu işle ilgilenenler bilir, aslında IBM bizim rakibimiz, IBM’le rakibiz, 
bu projede iş ortağıyız. Çünkü IBM’in de bize benzer ürünleri var, ama bizim IBM gibi 
donanımlarımız yok, o yüzden biz IBM’le güzel bir iş ortaklığı yapıyoruz. Ne yaptık? 
Gerçekten onların teknik adamları, bizim teknik adalarımız, Havelsan, Adalet Bakanlığı 
baş başa verdik ve dedik ki bu bir küme sistemi olacak. Yani mutlaka ve mutlaka yedekli 
bir sistem olacak, birden fazla sunucu ayakta duracak, Allah korusun herhangi birine bir 
şey olursa diğerleri zaten ayakta olduğu için çalışmaya devam edecekler. Bu çok önemli bir 
saptamaydı ve buna inanır mısınız, 99, 2000 yılında karar verdik ve Oracle de o günden 
gelen bu kümeleme sistemlerini gitgide daha iyi noktalara getirdi, yani yedekli çalışabilme 
yeteneği.

İkincisi, bu proje için çok önemlidir, yüksek hacimli verinin yönetilmesi. Hani düşmanını 
böl ve yönet derler ya, karşı tarafınızı bölerseniz çok daha iyi yönetebilirsiniz. Bu büyük 
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hacimli veri için de geçerlidir, veriyi yekpare görürseniz o size düşman gibi, çok önemli 
bir düşman gibi görünür ve gerçekten performanslı çalışamazsınız. Yani bir hâkim bey 
bir kararı ekrana getireceği vakit çok fazla vakit kaybeder. Çünkü çok büyük hacimli bir 
veriden onun kararı getirilmektedir, oysa bizler ne yaptık biliyor musunuz? Mahkemeler 
bazında o verileri sanal parçalara ayırdık, yani bugün Aydın Germencik İlçesindeki bir 
hâkim kendisiyle ilgili bir karara bakarken bütün Türkiye’deki kararlar içerisinde elini 
sokup çıkartmıyor, sadece kendi ilçesiyle ilgili olan mahkemeden o kararı çıkartıyor, o 
yüzden hızlı oluyor değerli arkadaşlar, o yüzden yüksek performansla çalışıyor. Bunlar 
gerçekten bizim açımızdan bakıldığında çok önemli teknolojilerdi ve bu teknolojileri 
uygulamayı başardık, ama Sayın Ali Beyden de aldığımız yetki, bizi görevlendirmesi 
Sedat Hocam mutlaka güvenlik tarafında da her türlü şeyi yapalım, yani herhangi bir açık 
kapımız kalmasın. Biz network’de güvenliği sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, 
virüs güvenliği anlamında elimizden geleni yapıyoruz, uygulamaya kim girdi çıktı, bunları 
görüntüleme adına ellerimizden geleni yapıyoruz, ama lütfen veri tabanı tarafında da 
herhangi bir yer kalmasın. Çünkü bu dünya o kadar hızlı gidiyor ki bir problem oluşuyor, 
ona karşı bir çözüm oluşuyor. Problem çözüm, bizim devamlı çözüm üretmemiz gerekiyor. 
İşte her gün yeni yeni virüs setler çıkıyor ve onun için koruma setleri çıkıyor, bizim 
dünyamız da böyle, bizim durmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Bu projenin durması 
veya bitmesi diye bir şey söz konusu olamaz.

Ben özellikle gerçekten Sayın Başkanım Ali Kaya’ya, bu arada şeyi söyleyeyim, 
hukukçularla çalışmak zordur, ben sonu böyle bitireyim. Neden? Ben 90’da mezun 
oldum, ODTÜ’den bilgisayar mühendisi olarak mezun oldum, Makine Kimya Endüstrisi 
kurumunda çalışıyoruz, ama devletten aldığımız maaş belli, biz dış iş yapacağız dedik. 
Akşamları, hafta sonları ben bir İcramatik türü bir program yazmaya koyuldum. Tesadüfen 
Makine Kimyada çalışan bir hanımefendinin eşi avukattı, icra avukatı sitelerde, sitelerde 
genelde avukatlar icra avukatı olur. Velhasıl biz icra işine girdik, bu örnek 487leri, 51’leri, 
1003 tebliğleri, mal beyanında mesela bulunmamaktan dolayı şikâyet edilecekleri, Hocam; 
ben bunları otomatik çıkartıyordum, Dosyaya bir bakıyorduk, çünkü o bize çok iyi anlattı, 
işte gazete ilanı verilecek olanlar, öyle bir butonumuz vardı, sene 90, 91’i konuşuyorum, 16 
yıl önce. O butona bastığında sayın avukat dosyaya göre diyordu ki bunların artık gazete 
ilanı zamanı gelmiş. İçimizde avukat olanlar vardır, bunu daha iyi bilirler, hâkimler, onların 
belli süreleri var, o süreler geçtikten sonra ancak diğer aşamaya geçebiliyorsunuz. Fakat biz 
o işten para kazanamadık, o yüzden diyorum, gerçekten avukatlar, yani hâkimleri kenara 
koyuyorum, ama avukatlar ki burayı da Baro düzenliyor, hep derim, ağabey biraz cimrisiniz, 
yani yanlış anlama, ama bizi devlette çalışmaya mahkûm ettiniz. Allah’tan Oracle daha 
sonra bizim gibi bir cevherin farkına vardı, orada özel sektörden olayı kurtardık. Kendinize 
iyi bakın, sağ olun, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler Sedat bu güzel konuşman için, aslında hem 
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eğlenceliydi, hem de çok önemli noktalara ayakbastın. 

O verileri acaba nasıl saklayacağız, disklerimiz yeterli mi, herhalde IBM’ci arkadaş 
bunlar hakkında görüşecek. Ben Müjdat Timurçin arkadaşı konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet ediyorum. Kendisi IBM donanım sistem mimarıdır, bir 20 dakika süreniz 
var, teşekkür ederim.

MÜJDAT TİMURÇİN (IBM Donanım Sistem Mimarı)- Davet ettiğiniz için BM 
ve kendim adına teşekkür ediyorum. Sedat’tan sonra konuşma talihsizliğim var, tabii o 
performansı yakalayamayabilirim. Şimdi biz dördümüz bilişimciler olarak böyle bir 
toplantıda ne yapalım diye konuşuyorduk, prezantasyon, sunu formatında hiçbir şey 
hazırlamadık, bir tek bende var, o da bir sayfa. Oyunbozanlık diye almayın, sadece sistemin 
neye benzediğini göstermek için bir ara ekrana getireceğim.

Bizde Oracle belki bizden biraz önce başlamıştı, 99 yılı, benim hatırladığım 2001’dir 
bizim de tasarım konusundaki çalışmalarımız. O zaman aynı konu bizde de vardı, bakanlık 
ve Havelsan bize de soruyordu, dağıtık mı yapalım, bileşik mi yapalım, merkezi mi yapalım 
diye, biz de hep merkezi taraftan görüş bildiriyorduk. Bugün geldiğimiz noktada bunun 
ok doğru bir yaklaşım olduğunu görüyoruz, hem dünyada herkes merkezi sistemlere 
doğru gitti, hem dağıtık yapsaydık sistem bu noktaya gelemezdi. Sedat’ın söylediği her 
şeyin altına ben de imza atarım, bitmemiş bir projedir, süreklilik arz eden bir projedir, 
sürekli insanın elinin üzerinde olması gereken bir projedir, çünkü neden? Bu vizyonel 
bir proje, dünyada vizyonel ve öncü bir proje, hep örneklerini görüyoruz, yurtdışından 
geliyorlar değişik sektörlerde, IBM içinden de yurtdışından gelen uzmanlar, bu işin 
erbabı kişilere gösterdiğimiz zaman onlar da benzer tepkilerde bulunuyorlar. Disklerin 
mesela performansıyla ilgili analiz yaptığımızda Almanya’da Mainz’da IBM’in disk 
konusunda Technical Support Center’ı var, Avrupa’daki en gelişmiş merkez, oradakiler 
gigabayt başına yapılan IO yani giriş çıkış oranına inanamadılar, çok yoğun bir IO’nuz 
var dediler ve bu Avrupa’da rastlanan bir şey değil. Çünkü o kadar yoğun kullanılan 
bir sistem ki ve kullanımı da gittikçe artıyor, bunu, sistemi biz de izliyoruz bakanlık ve 
Havelsan’la birlikte, 6 ay içerisinde mesela yaygınlaştırma sonucunda kullanıcı sayısı iki 
kat artmış, ama sistemdeki iş yükü iki kattan fazla, 2,5 2,75 kat civarında artmış. Bu şu 
demek, hem sistemi kullanan insanlar performansından ve aldıkları hizmetten memnunlar 
ki daha çok kullanıyorlar, birim kullanıcı daha çok iş yapıyor ve sisteme yeni fonksiyon 
ekleniyor. Önden öngöremediğiniz şeyler ekleniyor, işte sabah GSM şirketleriyle yapılan 
anlaşmalardan bahsedildi, bir de mesela 3. nesil lisanslar verildiği zaman o zaman sistem 
üzerine gelecek yükü tahmin edemezsiniz, çok daha fazla şeyler yapılacak. Altyapı buna 
uygun, hem yazılım altyapısı, hem donanım altyapısı, hem uygulama mimarisi açısından 
baktığınızda genişlemeye son derece uygun.

Bu şeyler nerede çalışıyor, nasıl bir yapı kullanıyoruz, isterseniz o slaytı ekrana 
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getirebilirsek burada sistemin genel görünümünü görüyorsunuz. Bunu daha basılı 
halde vermek istemiyorum, bu bakanlığa özgü gizli şeyler olabilecek bir şey, ama son 
derece modüler yapıyı göstermek için bunu koydum. Ürün isimleri yok, ama baktığınız 
zaman bütün bu sistem fiziksel olarak 30 bin kullanıcı, bu kadar milyon evrak, bu 
kadar milyon kayıt aslında fiziksel olarak 10 tane büyük boy, 5 6 tane de küçük boy, 16, 
17 tane sunucunun üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla merkezi yapıda ve IBM’in burada 
birtakım teknolojileri var, çok kısaca bahsedeceğim, onlar sayesinde bu sistemi ayakta 
tutabiliyoruz. Birtakım kümelerden bahsetti Sedat, bu şu demek, bir uygulamayı bir 
sunucunun üzerine koyduğunuzda o sunucu bir şekilde yazılım arızası, donanım arızası 
veya planlı bakım nedeniyle kapandığı zaman üzerinde çalışan uygulamanın devre 
dışı kalmaması lazım. Dolayısıyla bu uygulamanın başka bir sunucuda da ya yedeğini 
çalıştırıyorsunuz ya aynısından bir kopya daha çalıştırıyorsunuz, bu sisteme küme deniyor. 
Sunucu devre dışı kaldığı zaman kullanıcının onun devre dışı kaldığını fark etmemesi 
lazım, yani devir almanın otomatik yapılması lazım, burada da o teknoloji var ve birden 
çok küme var. Güvenlik altyapısı orada, içinde yazı var, okuyabiliyor musunuz, firewall 
yazıyor. Genellikle güvenlik sistemini temsil ediyor, Internet kullanıcıları, dışarıdan gelen 
kullanıcılar, avukatlar, vatandaş gibi kullanıcılar ya da dış sistemler, mesela callnet olabilir, 
tapu olabilir, KPS gibi sistemler, Internet kullanıcıları, iç kullanıcılar, bakanlığın kendi 
kullanıcıları. Sistemi bakanlığın kendi kullanıcılarına karşı da korumak zorundayız, çünkü 
en büyük tehdit içeriden geliyor olabilir hakikaten, dolayısıyla birden fazla kademeden 
oluşan güvenlik sistemleri var bu sistemin içerisinde.

Uygulama sunucu kümeleri var, portal kümeleri var; burada ağırlıklı olarak IBM’in 
websfear uygulama sunucusu yazılımı çalışıyor. Bunlar Java yazılımları, Java olmasının çok 
büyük artıları var, Java olduğu zaman kullanıcı sistemde bir PC’ye veya bir özel programa 
mahkûm değilsiniz. Java çalıştırabilen herhangi bir şey, bir cep telefonu olabilir, bir PDA 
olabilir, bir PC olabilir, PC dışında herhangi bir sistem olabilir, bu sistemin kullanıcısı 
olabilir. Dolayısıyla yeni kullanıcılara, yeni kullanıcı tiplerine açık bir sistem bu. Buradaki 
küme yapısında olduğu için bir sunucu öldüğü zaman diğerinin üstünden otomatik olarak 
devredilebilir. Burada küme şeklinde gösteriyoruz bunları, aslında www.adalet.gov.tr ya da 
UYAP web sayfasına girdiğinizde orada gördüğünüz her bir buton arkada bir ya da birden 
çok uygulamaya karşılık geliyor olabilir, bir ya da birden çok uygulama programı çalıştırıyor 
olabilir. Siz onu, neyin nasıl çalıştığını görmüyorsunuz. Fakat uygulama sunucularının 
üzerinden giriyorsunuz, en başta Oracle rock kümesi dediğimiz Oracle’nin databaseinin 
olduğu claster küme var. Bu küme ilk başta iki sunucudan oluşuyordu, Aralık ayı içerisinde 
buna üçüncü sunucu da eklendi, yapının esnekliği burada ortaya çıkıyor. Üçüncü sunucunun 
bu kümeye eklendiğini kullanıcılar hissetmediler, kimse bilmedi. Sanıyorum bu bir cuma 
akşamı yapıldı, iki saat gibi bir süre içerisinde sisteme sistem çalışırken yapılabilen bir 
eklemeydi bu, eklendi ve sistemin performansının artması sağlandı. Çünkü iş yükü belli 
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bir seviyenin üzerine geldiğinde sunucular tıkanmaya başlaşmıştı, üçüncü sunucu oraya 
eklendi. Bu üçüncü sunucu nereden geldi de eklendi? Mevcutların üzerindeki iş yükü 
başka sunuculara kaydırıldı, boş sahalara kaydırıldı, o sunucu oraya eklendi.

İkinci gördüğünüz şey içerik yönetim kümesidir, içerik yönetimi dediğimiz şey sisteme 
girilen evrakların tutulduğu yerdir. Bu sistemde günde 500 bin evrak giriyor deniliyor, o 
evraklar nereye geliyor? Dosyalarla ilgili ve sistemle ilgili genel veriler Oracle veritabanında 
tutulur, Oracle veritabanı arkada içerik yönetimi olarak evrakları IBM contant manager 
denilen bir yazılım var, ona verir. O yazılım da birden çok parçadan oluşur, o detayla 
girmeyeceğim, evrakları da bu yazılım tutar. Dolayısıyla IBM Oracle yazılım anlamında 
rakip olmakla beraber burada birlikte çalışıyoruz. Elektronik posta sistemleri var, güvenlik 
sistemleri var eldap diye geçen, bunlara çok fazla girmiyorum. Sedat’ın bahsettiği yedekleme 
sistemleri var, orada IBM Contant Manager diye görünüyor. Bu da sistem üzerindeki 
diskteki bütün verilerin yedeğinin teybe alınmasını sağlar, burada bir kopya tutulmaz, 
birden çok kopya tutulur. Ola ki disklerin başına bir arıza gelirse, diskler yanar, ölür, biter 
bir şeyler olursa o ya da içerideki veri tabanı yöneticilerinden biri ya da kullanıcılarından 
biri sistemi sabote etmeye karar verdi, gitti veritabanlarının birini sildi. Yetkili biriydi, 
ama yaptı, yani bu olabilecek bir şey, o zaman onu geri yüklemek için kullanılabilecek 
yedeklerin olması gerekiyor, bu yedekleri de IBM Contant Manager dediğimiz yedekleme 
yazılım alıyor. Bunu nereye alıyor? Altta teyp kütüphanesi, görüyor musunuz bilmiyorum, 
büyük bir cihaz var, bu kocaman dolap gibi bir kütüphanedir, onun üzerine alır. Birden çok 
kopya tutar teyplerin başına bir iş gelirse diye, felaket yönetimi açısından o teyplerin bir 
kopyası sistem dışına çıkarılır, bina dışında ayrıca güvenli bir kasada tutulur, ola ki binanı 
başına bir iş gelirse veri kaybı olmasın diye. O teypler çalınırsa, Sedat’ın bahsettiği konu, 
onları kimse okuyamaz, onlar özel bir şifreyle yazılır, sadece ve sadece aynı konfigürasyona 
sahip bir IBM Contant Manager okuyabilir, UYAP için özel konfigüre edilmiş, dolayısıyla 
teypler çalınsa bile kimsenin işine yaramaz, o bilgi başka kimse tarafından okunamaz. 
Ancak bu sistemin üzerine geri getirildiğinde o teypleri bu sistem okuyabilir. Dolayısıyla 
böyle çok güvenli bir yapı var.

Veriler nerede tutuluyor? Prensip kararı olarak sunucuların üzerinde hiç veri tutulmaz. 
Yani sunucuların zerinde sadece kendi işletim sistemleri tutulur, bütün veri hacridir. Bu 
çok da büyük, yüksek miktarda veri var, bunu nerede tutuyoruz? Aşağıda büyük yan yana 
birbirine bağlı gördüğünüz iki tane IBM disk kutusu var, bunlar çok büyük ve yüksek 
performanslı diskler, onlarda tutulur. Neden iki tane? Bir tanesi kendi içerisinde tabii 
read diye bildiğimiz yarı yedekli koruma sistemleri var, bütün sunucuların verileri orada 
tutulur. Diske bağlantı için yüksek hızlı stojere network dediğimiz direktörler vasıtasıyla o 
sunucuların hepsinden çifter çifter bağlantı iniyor görüyorsunuz, diske gider onlar, bütün 
verileri oraya yazarlar. Diske yazılan verinin anında bir kopyası ikinci bir diske daha yazılır 
senkron olarak, bu disk de sistem odasında değil, başka bir odadadır. Dolayısıyla verinin 
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fiziksel güveliği de sağlanmış olur, birinci kopya disk bir şekilde ölürse sistem otomatik 
olarak değil, ama çok kısa bir sürede elle ikinci disk üzerinden veri kaybı olmadan çalışmaya 
devam edebilir. Son dönemde yaptığımız bir düzenlemeyle bir üçüncü diski daha devreye 
soktuk, Oracle’nin yedeklerini orada tutuyoruz.

Sistemin genel yapısı bu, bu kadar karışık bir sistemde bundan sonra ne yapılmalı, niye 
bu yapı böyle kuruldu, oraya gelecek olursak şimdi bir kere bu sistemin 7/24 çalışması 
gerekiyor. 7 gün, 24 saat hiçbir zaman durmaması yazım ve her şeyin yedekli olması 
lazım, gördüğünüz gibi her şey bu sistemde yedekli olarak çalışıyor. İkinci bir nokta 
sistemin üzerindeki iş yükünü önden kestiremiyorsunuz. Bugün bir uygulama var, yarın 
bu uygulamanın kullanıcı sayısı artabilir veya bu uygulamanın kullanıcılar arasında 
popülaritesi azalabilir, yönetmelik değişebilir, birtakım şeyler değişebilir. Dolayısıyla 
sizin o uygulamaları koyduğunuz sunucuların kapasitesiyle oynamanız gerekir. Eğer her 
bir uygulamayı tek tek sunucuların üzerine koyarsak o zaman bu tür kapasite değişiklik 
ihtiyaçlarında tıkanırız. Sunucunun kapasitesi yetmez ya da fazla kalır, kullanamadığımız 
kapasite olur. Bu nedenle burada kullandığımız sunucular IBM’in risk işlemcili sunucuları, 
UNİX işletim sistemi üzerinde çalışıyor, IBMAX dediğimiz bir işletim sistemi var ve bunları 
biz mantıksal parçalara bölebiliyoruz. Bir sunucunun üzerinde şu anda ortalama 4 tane sanal 
sunucu çalıştırıyoruz. Mesela 16 işlemcili bir sunucumuz var, bunu 4 işlemcili, 3 işlemcili, 
iki işlemcili diye alt sunuculara bölüyoruz, uygulamaları bu alt sunuculara koyuyoruz. 
Zaman içerisinde, 1 sene içinde, 1,5 sene içerisinde mesela uygulamalarda eğer kapasite 
ihtiyacı değişirse tanım değiştirerek bir sanal sunucudan diğer sanal sunucuya işlemci, 
kaynak, bellek gibi şeyleri aktarıp aynı fiziksel yapı içerisinde uygulamayı taşıyabiliyoruz.

Bunu şöyle, belki sunucuların büyüklüğü hakkında da fikir vermek açısından çok teknik 
detaya girmeden şey örneği verebilirim: Sabahki oturumda Hüseyin Başkanın verdiği tren 
örneğinden hareket edersek eğer bu notebook’u bir CPU’su, megaherzi, belleği, vesaire 
gibi hızlı bir spor arabaya benzetirsek, bu sunucularının her birini de yüksek hızlı bir 
trene benzetebiliriz. Notebook bir uygulamayı, bir kişiyi hızlı bir şekilde bir yerden bir 
yere götürürken, buradaki sunucular binlerce kişiyi bir yerden bir yere çok yüksek hızla 
götürebilir. Parçalanmayı ve sanal sunucuları da şöyle ifade edebilirim: Diyelim ki, bir 
tanesi bunun 16 vagonlu bir tren, siz zaman içerisinde bu 16 vagonlu treni 3 tane daha 
küçük trene bölüyorsunuz, 5 vagonlu, 4 vagonlu gibi, sonra bakıyorsunuz vagonların biri 
boş kalıyor, bir tarafta da yolcu fazlası var, vagonların birini alıp öbür trene aktarıyorsunuz. 
Bu şekilde belki büyüklük açısından bir örnek olabilir.

Böyle bir sistem yaşayan bir sistem, sürekli yatırım yapılması ve geliştirilmesi gereken 
bir sistem, çünkü iş yükü sürekli artıyor. Buraya koyduğumuz yapı buna uygun. Süreklilik 
şu anlamda da gerekli, web2c projesinde 2003’de koyduğumuz makineler burada hâlâ 
çalışıyorlar. Bunlar UYAP2F projesinde 2005’deki sistemler, 2005’den beri yeni bir 
donanım eklemesi yapılmadan uygulamadaki bütün değişiklikleri tolare ederek bu ana 
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kadar geldi. Zaman içerisinde oluşan performans ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazen 
UYAP2C projesindeki eski sunucular da burada devreye alındı. İşletim sistemlerinin aynı 
olması, sunucuların aynı olması sunucular arasında kaynak aktarmayı ve operasyonel 
kolaylığı da sağladı. Çünkü eğittiğiniz personel -en önemli şey insan kaynağı bu sistemi 
7/24 ayakta tutabilmek için- buradaki sistemler işletim sistemleri, yazılım, Oracle, vesaire 
diğer parçalar üzerine eğitildiği için bir yönetim kolaylığı ve sürekliliği de sağlandı. 
Geleceğe dönük açılımları olan bir sistem bu, dediğim gibi Oracle rock kümesinin 3. nodu 
kimse fark etmeden ekledik, isterseniz buna dördüncüyü, beşinciyi ekleyip ya da daha 
büyük sunucuları ekleyip eski küçük sunucuları buradan çıkarabiliriz. Gene böyle bir şey 
yaptığımızın kimse farkına bile vermez. Risk sistemine de aynı şeyi yapabiliriz, ikinci, 
üçüncü diski ekleyip kimse farkına bile varmadan sistem çalışırken bu tür modifikasyonları 
yapma şansımız var.

Bir felaket kurtarma sistemi konuşuluyor, felaket kurtarma sisteminde de burada 
yapılan güncellemelerin hemen hemen hepsinin eşzamanlı olarak ikinci bir merkeze, 
ikinci bir veri merkezine kopyalanması ve bu veri merkezi ölürse, bina çökerse diğer veri 
merkezinden sistemin ayakta kalması gibi alternatifler de bildiğim kadarıyla konuşuluyor, 
ama daha orada belli bir yere varılmış değil. Genel olarak benim donanım altyapısıyla ilgili, 
bu sistemin arkası, sistem odasının içiyle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Sorunuz 
varsa alabilirim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. Galiba bir soru var, buyurun, kendinizi de 
tanıtırsanız iyi olur.

SALONDAN- (Soru mikrofona yansımadığından yazılamamıştır)

MÜJDAT TİMURÇİN- Şimdi burada bu anlattığım şey donanım tarafıyla ilgili, bunun 
üzerine bir database yapısı var, uygulama programları yapısı var ve onların üzerinde çalışan 
çok sayıda sorgu ve uygulama var. Herhangi bir anda hangi uygulamanın ne sıklıkta nereye 
geleceği ve nasıl iş yükü yaratacağı konusunda bu işi kestiremiyorsunuz. Sistem 2005’de 
kuruldu demiştim, bu 2,5 3 yıldır çalışan bir sistem, kaynaklar açısından üst sınırlara doğru 
geldiği doğrudur, ama bildiğim kadarıyla belli bazı değişikliklerin yapılması gündeme 
gelebilir.

Sayın Başkandan izin çıktı, o yüzden ondan bahsedebilirim. Bir çalışma var, bazı şeyleri 
izin olmadan konuşmak istemiyorum, çünkü yaptığımız şeyler var, bir çalışma var, sistemin 
bundan sonraki dönemde büyütülmesine yönelik bizim sistem büyüklüğü belirleme 
çalışması dediğimiz bir çalışma var. Havelsan, Oracle, IBM ve Adalet Bakanlığının 
personelinin katıldığı ve bu sistem nasıl büyür, nereye büyür, ne olması gerektiği 
konusunda ve o konuda da bakanlık birtakım çalışmalar yapıyor, yani yaşayan sistemin 
üzerinde yapılacak değişiklikler konusunda nelerin yapılması gerektiği tespit edilmiş 
durumda. Birtakım yatırımlar, yenileme yatırımları, vesaire şeyler gündemdedir, detayına 
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şu anda girmem doğru olmaz, ama sanıyorum onlar çok kısa sürede devreye girince bu 
performansa ilişkin sorunlar da geçecektir. Şu anda bildiğim kadarıyla bazı noktaları, her 
tarafının değil, sistem bazı komponaliklerde üst sınırlara gelmek üzeredir, gördüğünüz 
odur. Normalde bu tür sistemleri yüzde 70, yüzde 80 olarak belirlemezsiniz, yüzde 50’ye 
göre belirlersiniz, çünkü anlık iş yükünü karşılaması için yer bırakmanız gerekir, şu anda 
oradaki yedek alandan kullanıyor sistem, ama planlar var. Detayları Sayın Başkan eğer 
uygun görürse daha fazla açıklayabilirim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, bir soru daha alalım.

AHMET FAİK KAPLAN (Kadıköy Cumhuriyet Savcısı / UYAP Birim Sorumlusu)-  
Ben arkadaşımın bu müştereken paylaştığımız sorusuna bir ek olarak şunu yönelteceğim. 
Bu büyük adımlar atılırken ki burada bulunduğumuz sabahtan bu yana olan konuşmalarda 
paylaştığımız müşterek heyecanı, geçmişten bugüne ve geleceğe dönük beklentileri 
büyük bir coşkuyla, hevesle birlikte yaşama fırsatı bulduk. Ancak vatandaşın uç noktada, 
sistemle buluştuğu noktada ve tarafların, ilgililerin buluştuğu noktada çok acil, dakik ve 
onları memnun eder çözümler geliştirmek zorundasınız. Bu sistemin psikolojik bünyesini 
o buluştuğunuz noktada inandırıcı olmak adına, her ne kadar bazı mazeretlerimiz, 
gerekçelerimiz varsa da şöyle bir kolaylık geliştirilebilir mi? Bu muhtemelen sistemle ilgili 
bağdaşacak bir yazılımla çözülebilir diye düşünüyorum, bir duruşma yapılıyor, sistemde 
bir sorun oldu ya da cumhuriyet savcısı o anda bir tedbir talebinde bulunuyor. O anda 
kişisel kullanıcıların kendi kullanımları alanında işlemi sürdürebilecekleri herhangi bir 
yakınmaya, sızlanmaya, o anda duraksamaya yer verilmeyecek, ancak sonradan sisteme 
uydurulacak, işlenecek bir düzen oluşturulabilir mi? Bankaların çoğunun bunu böyle 
yaptığını, böyle çalıştığını görüyoruz. Bizde de sistemi bütün etkileyen kesintiler sırasında 
bireysel kullanıcıların böyle bir fırsatı olabilirse kendi işlemcilerinde önemli ölçüde bu 
sızlanmaları, sıkıntıları giderecektir diye düşünüyorum. Hiç duraksamadan lazım gelen 
işlem bitirilecektir, duruşma bitirilecektir ve sonrasında sistem müsait olduğunda bu 
aktarmalar yapılacaktır.

MÜJDAT TİMURÇİN- Anladım, şimdi bu teknik olarak tabii ki mümkün. İdari ve 
uygulama açısından, yasal mevzuat açısından bunun ne kadarı yapılabilir, ne kadarı 
yapılamaz konusu bakanlığın mevzuat ve kanunlar dahilinde takdirindedir. Muhtemelen 
gündemlerinde olduğunu düşünüyorum.

ALİ KAYA- Ben bilgi vereyim isterseniz. Bu konuda akıllı bazı sistemler var, bu akıllı 
sistemlerin merkezi veri tabanıyla çalışıyor. Örneğin bir kişi duruşmaya geldiği anda bu 
kişinin gıyabi tevkifi var mı, başka bir yerde başka bir soruşturması var mı, bu kişinin 
geçmişiyle ilgili bizim bilgi alanımız olan bir şeyler var mı, hep hâkimlerimizin bilmesi 
gerekiyor. O hat kesildiği anda hâkimin bundan haberi olması gerekiyor, eğer vatandaş 
gıyabi tevkifi olduğu halde hâkim bu kontrolü yapmayıp o kesinti anında normal işine 
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devam ediyor olursa o kişiyi bir şekilde aklamış, hâkimi de töhmet altında bırakmış oluruz. 
Bunun alternatif olarak şöyle bir sistem kurduk, bir UYAP’ın içinde çalışan editör var, 
ikincisi UYAP’ın dışında çalışan editör var. UYAP’ın dışında çalışan editöre geçmesinin 
hiçbir mahsuru yok, ancak bu tür yeteneklerden artık muaf olduk, artık o yetenekleri 
kullanamadığını bilmesi şartıyla ve o sistem dışarıda çalışıyor, bütün yapabildiği UYAP’ta 
yapabildiği şeyleri manuel ortamda yapabiliyor. Sistem geldiği zaman buradakini sisteme 
yalnız atması gerekiyor, ama dosyadaki hâkimiyetini kaybetmemesi, yapabileceği başka 
kontrolleri yapması şartıyla ve bu otomatik olarak geçiş yapılabilir mi? Datal editörden 
merkezi editöre, bu konuda bizim zaten Havelsan’dan taleplerimiz de var, Havelsan 
bunu bir bu yönden, iki teknik sıkıntılardan dolayı hep şu ana kadar karşı durdu. Mantık 
itibarıyla farklı şeylerde değerlendiriyoruz. Bunun bir alternatifi ne olabilir? Lokal 
serverları kurmamız olabilir merkez server’ların karşılığında, fakat bu sistemdeki en 
büyük yetenek veri bütünlüğü. Eğer verileri parça parça çeviriyor olursa bu yapı olmaz, 
artık otomasyona dönüşür, yani lokalin ihtiyacını karşılayan bir otomasyon projemiz olur, 
ama Türkiye genelinde bütün dosyalardan haberdar, o bilgideki mutlak doğruya ulaşan, 
devletin gücünü yansıtan bir projenin dışına çıkarız. Dayanabildiğimiz kadar bu şekilde 
ve sizleri mümkün olduğu kadar kesintisiz bir altyapıya ve mümkün olduğu kadar hızlı bir 
yapıya taşımaya çalışıyoruz. Bizim ideal yapımız kullanıcının iki saniyelik tahammül sınırı 
içinde kalmak, yani şu andaki tasarımların tamamı da bu kapsamda.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. Peki, son bir soru alalım, süremizi geçiyoruz, 
buyurun.

Sav. İSMAİL ONARAN (İstanbul UYAP Sorumlusu)- Bizim sıkıntılarımız Aralık 
15’le başladı, şu an devam eden bir sıkıntımız var. Şimdi Başkanım gelişmelerden, sizler 
de sistemden bahsettiniz, bizim kullanıcılardaki sıkıntımız şu, UYAP’ın sistem dışındaki 
editörden çalışmaya imkânımız var, biliyoruz sıkıntıları. Ancak biz şu anda şunu yaşıyoruz, 
o ne şekilde giderilebilecek, gelirken herkes bize onu sordu. Sistemde durma yaşandığı 
anda bilgisayarda olan tüm şeyi kapatamıyoruz, bilgisayarları kapatıp yeniden açmak 
bile güç hale geliyor. Son 15, 20 gündür bunu yaşıyoruz, biz bunu aşabilirsek sistem çok 
rahat çalışacak, bunu aştığımız anda hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle burada büyük bir 
çoğunlukla hepimiz hâkim, savcıyız, Aralık ayı itibarıyla çok büyük bir iş yükümüz oluyor. 
Temmuz ayı sonrasında zaten Bakırköy ve birçok ağır ceza merkezi de işletime katıldı, az 
önce söylediler. Kullanıcı sayısı iki misli, giren doküman sayısı 2,5 yaklaşık 3 misli arttı. 
Olabilecekleri düşünebiliyoruz, biz 2004’den beri, ilk ayaktan beri bunun içerisindeyiz, 
biliyoruz, ama şu 15, gündür, yaklaşık 20 gündür yaşadığımızı hiç yaşamadık. Özellikle 
UYAP sorumlularının ki Başkanım da bizim sıkıntılarımızı çok iyi biliyor, birebir çok büyük 
sıkıntılarla karşılaşıyoruz, bu donmaların biran önce engellenmesi halinde sistem çok daha 
rahat olacak. Çünkü insanlara birçok şeyi alıştırdık, buraya kadar getirdik, özellikle pilot 
bölgelerdeki yetişenler çok daha iyi bir şekilde geldi. Dış, yan kuruluşlarımıza, yan eğitimler 
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verdik, onları da sisteme kattık, ama son 15 günlük sıkıntı, 20 günlük sıkıntı bizleri de çok 
zora soktu. Bunun ne zaman giderilebileceğini öğrenirsek biz çok rahatlayacağız. Teşekkür 
ederim.

MÜJDAT TİMURÇİN- Demin söylediğim çalışma sürüyor.

ALİ KAYA- İstersen bir-iki adım da ondan bahset, çünkü disk ilavesi ve 595’lerden de 
bahsedildi.

MÜJDAT TİMURÇİN- Şimdi çok büyük adımlar atmak, hedefler büyük, yapılan 
planlar da son derece büyük, çok iddialı şeyler var. Çünkü hakikaten vizyonel bir proje, ilk 
aşamada bu sorunların kaynaklandığı yerlere kaynak eklemek için iki tane büyük makine 
ve bir tane de disk sistemi sisteme eklenmesi konusunda birtakım çalışmalar var. Şu anda 
ticari olarak izah edemeyeceğim noktada bu işler, onlar neticelendikten çok kısa bir süre 
sonra sanıyorum bütün bu sorunlarınız kalkacak. Yani sorunun nerede olduğu, yani bu 
demin bahsetmeye çalıştığım şeyin nerede olduğu biliniyor, o noktaya tedavi yapılacaktır. 
Dediğim gibi süreç işliyor.

ALİ KAYA- Ben bir ekleme yapmak istiyorum, şimdi buradaki donmanın sebebi şu, 
siz merkeze bir talep iletiyorsunuz, merkezin veritabanında bunun sorgulamasını yapıp 
size netice vermek zorunda. Onu lokavt yapsanız bile, bilgisayarı açıp kapatsanız bile, 
o programı kapatsanız bile o bilgisayarda çalışmaya devam ediyor. Sizin tekrar o sürece 
girmiş olmanız sistemde varolan o çalışmaların üzerine bir çalışma daha eklemesi demek, 
zaten sistem ağı büyük ve o dediğimiz okumadaki hıza yetişememe sıkıntısı vardır. Çünkü 
benim en son aldığım bilgiler 10 bindi bu geçen ayın ortaları civarında, Sedat Hoca biraz 
önce 15 binleri söyledi. Bu belki yıl sonu devirlerinden kaynaklanan büyük bir şey de 
olabilir.

SALONDAN- Herkesin duruşması aynı güne geliyor; ondan kaynaklanıyor.

ALİ KAYA- Şimdi duruşmalar aslında bizim bu yetenekleri kapatıyor olsak belki çok 
hızlı yaşıyor olabiliriz, bunun meselesi o disklerdeki okuma, IBM’de Mehmet Beyin bana 
en çok şikâyet ettiği şey şu, diyor ki ben size garanti verirken bu kadar çok disk yakacağımı 
söylememiştiniz. Yani diskler artık kafa itibarıyla okurken yetişemiyor, yakmaya başladı.

OTURUM BAŞKANI- Bu gibi sıkıntılar herhalde böyle büyük sistemlerde olacak, 
birkaç yıl evvel üniversite sınav sonucunu Internetten öğrenmek isteyen öğrenciler 
öğrenemiyordu, ama son bir iki yıldır rahatlıkla öğreniyorlar, bekleme olmuyor. Tabii Adalet 
Bakanlığının projesi gerçek zamanlı bir proje, beklemeye tahammülü yok. Öğrenci bekler, 
2 saat sonra öğrenir, ama davanın sürmesi gerekecek. Tabii birtakım palyatif çözümler 
bulunabilir, bunlar projelendirilebilir, işte siz de hemen cevabı verdiniz duruşmalar aynı 
güne geliyor. Belki bir ülke içerisinde duruşma tarihlerinin ayarlanması yapılabilir, tek 
günlerde İstanbul, çift günlerde Ankara, ne bileyim, adli sistemi bilmiyorum. Bu dava 
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tarihlerini sistem atıyor değil mi? Hâkim belirlediği zaman artı eksi bir gün oluverir, 
birtakım çözümler olur.

Yani ben sizin alanınızda değilim, ama buna benzer çözümler muhakkak ki yapılabilir, 
yani tek çift trafikte uygulamayı Ankara bir zamanlar yaptı. Çok kısa bir dönem de olsa 
Türkiye’de tek çift trafik uygulaması yapıldı, buna benzer şeyler, sistem geliştirme zaten 
projelendirilmiş, yaşanacak, öğrenilecek, çözümler bulunacak, bu sistem hayata geçecek diye 
düşünüyoruz herhalde hep birlikte. Bu duruma gelmesi bile çok güzel, tabii kullanıcı sayısı 
bir anda tepeye çıkacak, daha da yaygınlaşacak UYAP projesi. Avukatların dava açmaları 
başlayacak, vatandaşlar belki devreye girecek, şu anda vatandaşın dava takibi Internet 
üzerinden ne derece oluyor bilmiyorum, dolayısıyla sistem daha da kalabalıklaşacak. 
Umuyoruz ki daha iyi yollara, daha iyi yönlere gideceğiz, tabii siz problemin içinden 
geliyorsunuz, çok haklısınız, tabii karşı taraf da, biz de onların yanındayız bir bakıma, 
onların da haklı olduğu yanları biliyoruz, hep birlikte bu sistem gelişecek.

Ben Müjdat Beye tekrar teşekkür ediyorum. Biraz da güvenlik konuşacağız herhalde, 
McAfee’den Armağan Zaloğlu arkadaşımızı dinleyeceğiz. Sizin sürelerinizden biraz çaldık, 
15’er dakikaya indirebilirsek teşekkür ederim.

ARMAĞAN ZALOĞLU- Ben de öncelikle bu nazik davet için teşekkür ediyorum. 
McAfee birçoğunuzun bildiği, duymuş olabileceği gibi ağ ve bilgisayar güvenliği alanında 
faaliyet gösteren bir firma, bugün size temelde üç farklı konuda bilgi sağlamayı hedefledim. 
Bunlardan bir tanesi karşı karşıya bulunduğumuz tehditler nelerdir, yani bir bilgi güvenliği 
meselesinden bahsediyoruz, Sedat Bey konuya değindi, bilgi güvenliğinden neler 
anlamalıyız ve UYAP’ta kullanılan McAfee sisteminin çalışma yapısı, çalışma mantığı 
nedir, çok kısaca size bunlarla ilgili bilgi sağlamaya çalışacağım.

Ağ ve bilgisayar güvenliği alanındaki gelişmelere baktığımız zaman öncelikle Internetten 
gelen tehditleri tanımlamak önemli. Internette bugün bilenen tehditlerin sayısı yaklaşık 
180 bin ve her gün bu tehditlerin sayısı artmakta. Her gün derken her günü mecazi anlamda 
kullanmıyorum, her gün gerçekten bu bilinen tehditlerin farklı türeleriyle karşılaşıyoruz, 
yeni saldırı türleriyle karşılaşıyoruz. 180 bin adet farklı tehdit biliniyor ve ayrıca bilinmeyen 
tehditler kimi durumlarda karşımıza bir sürpriz olarak çıkabiliyor. İkinci konu karşılaşılan 
Internet tehditlerinin yapılarının karmaşıklaşması; bundan 10 sene öncesine bakacak 
olursanız virüs dediğiniz şey sözlük anlamıyla kendini diğer programlar içine kopyalayan 
ufak programcıklarken bugün çok komplike yapılarla karşı karşıyayız. Birkaç farklı tehdit 
mekanizmasını içeren virüs, solucan ve sahtecilik mekanizmalarını örneğin içeren ataklar 
görüyoruz. Bu ataklar örneğin network içinde belli bir segmentte saklanıyor, trafiği 
dinliyor, trafikte istediği bilgiyi Internet üzerindeki bir oluşturulan gizli kanal üzerinden 
dışarı taşıyabiliyor örneğin ve bu her zaman yakalanması çok kolay bir tehdit olamıyor.

Internet tehditleriyle ilgili diğer bir önemli konu bunların yayılma hızının çok hızla 
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artmış olması ve bunun temel sebebi de hem sohbet programlarının hem de temel olarak 
e-posta kullanımının çok hızla yaygınlaşmış olması. Yani Tayvan’da, Singapur’da çıkan 
birçok virüsün dakikalar içerisinde bizim bölgemize de ulaştığını artık görüyoruz. Bu 
tehditler de artık bizim bilgisayarımız için önlenmesi gereken tehditler haline geliyor. Bu 
yapı aslında bize şunu söylüyor, bu yapının karmaşıklaşması artık bu işler amatör kişilerin, 
çocukların, öğrencilerin yaptığı işler değil. Bunlar kendi çalışmalarına devam ediyorlar, 
ama tem olarak baktığımız zaman birtakım örgütlenmeler, suç şebekeleri bunun arkasında 
görüyoruz. Temelde finansal gelir elde etmeyi hedefleyen insanlar var, siyasi amaç güden 
kişiler var ya da kimi kızgınlık durumlarında, örneğin Türkiye İsviçre maçından sonra 
UEFA’nın web sayfasının Türk bayrağıyla kaplanması gibi başarılı çalışmaları bazen 
Türkiye’den de görebiliyoruz. Bu tip çalışmalar olabiliyor, ama temelde bilinmesi gereken 
şey artık spesifik olarak belli bir hedefe yönelen ataklar yapılıyor. Yani ben 50 bin tane 
mesaj göndereyim, insanları rahatsız edeyim, vesaire tarzı ataklar artık yavaş yavaş önemini 
kaybetmeye başladı.

Diğer bir önemli konu spam konusu; bugün Internetteki e-posta trafiğinin yüzde 80’i 
spam. Aslında çok korkutucu bir istatistik. Çünkü bize gelen mesajlar böyle bir kötü niyetli 
trafik içinden süzülüp geliyor. Yani size gelen trafikler kötü niyetli insanların gönderdiği 
kötü niyetli trafik içinden süzülerek size ulaşmakta. Diğer bir önemli konu Sedat Beyin de 
bahsettiği iç kullanıcılardan kaynaklanan tehditler, istatistikler yüzde 30 oranında gelen 
tehditlerin iç kullanıcılardan geldiğini söylüyor. Bunlar kasten olabilir, işten ayrılmıştır, bir 
şeye kızmıştır, bir şeye zarar vermek ister ya da istem dışı da olabilir. Bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan birtakım tehditlere de, açıklara da yol açabilir kullanıcılar.

Şimdi buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz, aslında güvenlik işi bir strateji işi, bugün 
ben size buraya gelip McAfee’nin ürünleri çok güzel, korunuyorsunuz, gönlünüz rahat 
olsun demek isterdim. Yani aslında çok iyi ürünler kullanılıyor, sistem çok iyi çalışıyor, 
vesaire, ama güvenlik işi bir strateji işi ve her zaman bir süreç halinde ele alınmalı ve her 
gün yeni birtakım politikaların gerektiği, güvenlik politikalarının gerektiği unutulmamalı. 
Bunu yaparken aslında birtakım geliştirilmiş metotlar var, standartlar var, örneğin ISO 
27001–2005 standardı var, KOBİH, HİBİT, İKİL gibi birtakım standartlar var. Bunlar 
sektördeki birtakım standart uygulamaları kullanıcılara, kurumsal kullanıcılara sunuyor. 
Kurumsal kullanıcılar kendi önceliklerine göre beğendiklerini uygulayabiliyorlar, kendi 
politikalarını da geliştirebiliyorlar. Bunu yaparken izlenmesi gereken yol aslında çok kabaca 
şu şekilde, her kurum mutlaka kendi varlıklarının envanterini çıkartmak durumunda. 
Biraz önce, benden önce arkadaşlar Oracle sisteminden, IBM sisteminden bahsettiler, 
birçok farklı donanımdan bahsediyoruz, yüzlerce farklı yazılımdan, işletim sisteminden 
bahsediyoruz. Bunlar nelerdir, kaç kullanıcı var, kaç bin tane bilgisayar kullanılıyor, 
bunlardaki yama standartları nelerdir, açıklar var mıdır, bütün bunları bilmek gerekiyor. 
Bunları bildikten sonra, bu bilgiye eriştikten sonra yapılması gereken şey bu veriler içinde 
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benim için kritik olanlar hangisi, öncelikle ben hangilerini korumalıyım bilgisine karar 
vermek gerekiyor. Daha sonrasındaysa bu sistemlerin sürekli bir zafiyet tespit sistemiyle 
incelenmesi gerekiyor, her gün yeni güvenlik açıkları duyuyoruz yazılımlarla ilgili, bu 
güvenlik açıkları gerçekten var mı, yok mu, benim sistemimi etkileyebilecek türden açıklar 
mı, eğer bu türden açıklarsa otomatik bir yama sistemiyle ben bunları kapatabilir miyim 
gibi birtakım önceliklerin dikkate alınması gerekiyor.

Sonuncu, ama belki de bu konuşla ilgili en önemli söyleyeceğim şey, insan faktörü çok 
önemli, insan faktöründen kaynaklanabilecek hataları önlemek için de yapılması gereken 
şey mutlaka ve mutlaka kurumsal güvenlik politikasının dokümante edilmesi gerekiyor. 
Bizim kurumsal güvenlik politikamız budur ve her farklı birim için dikkate alınması 
gereken hususlar da bunlardır diye kurum çalışanlarıyla mutlaka paylaşılması gerekiyor ki 
herkes aynı öncelikle, aynı düşüncelerle sorumlu kurum çalışanları olarak davranabilsin.

Hemen çok kısaca, uzatmadan McAfee hakkında biraz bilgi vereyim. Nasıl bir sistem 
kullanılıyor? Bütün uç noktalardaki bilgisayarlar üzerinde McAfee’nin anti virüs ve 
antispaware yazılımları çalışıyor. Bunlar merkezdeki bir merkezi anti virüs yönetim 
sunucusuyla periyodik aralıklarla konuşuyorlar. Bu yönetim sunucusunda bir güvenlik 
güncellemesi varsa bu bilgisayarlar bu güvenlik güncellemesini belirtilen noktalardan 
çekiyorlar. McAfee güvenlik güncellemelerini günlük olarak çıkartan bir şirket, dünyada 
26 farklı şehirde güvenlik araştırma merkezleri var, yani farklı bölgelerden yayılan 
virüslerle ilgili güncellemeler hemen UYAP sistemine de diğer müşterilerimize olduğu 
gibi ulaştırılıyor ve sisteme otomatik olarak ekleniyor. Kimi birtakım virüs salgını olan 
günlerde birden fazla virüs güncellemesi yapıldığı da olabiliyor. Bu tip durumda UYAP 
merkezindeki sistem yöneticisi arkadaşlar kullanıcıların girip merkeze bağlanmasını 
beklemeden hemen bu güncellemeleri bilgisayarlara yollayabiliyorlar. Buradaki en önemli 
konulardan bir tanesi de raporlama konusu, McAfee altyapısıyla çok gelişmiş bir raporlama 
sistemiyle çalışılıyor. Anlık olarak bu sistemdeki virüs aktiviteleri neler olmuş, örneğin 
sisteme bulaşmaya çalışmış, ama etkisiz hale getirilmiş virüsler, casus programlar neler, 
en fazla virüs aktivitesi yaratmış ilk 10 kullanıcı ya da ilk 10 bölge neresidir, dünyadaki 
durumla karşılaştırmak amacıyla birtakım trend analizleri bu sistem aracılığıyla alınabiliyor. 
Yaklaşık 90’a yakın raporu McAfee sisteminden alma şansınız var.

McAfee’nin kullanıldığı diğer bir alan e-posta sisteminin korunması, dediğim gibi 
Internette dolaşan elektronik postaların yüzde 80’i spam ve Internette yapılan tehditlerin 
yayılmasına baktığınız zaman yüzde 87’yle e-postalar birinci etken olarak görülüyorlar. 
Dolayısıyla e-postalar için bir spesifik koruma sistemi çok önemli. McAfee’nin sistemi 
bu noktada üç farklı fonksiyon yerine getiriyor. Bir tanesi bu gelen ve giden, www.adalet.
gov.tr domainine gelen ve giden mesajları bilinen virüslere karşı, casus programlara karşı 
tarıyor. İkincisi spamlere karşı bir taramadan geçiriyor ve üçüncüsü kurumsal birtakım 
politikalar geliştirilmiş durumda, bunlara karşı koruyor. Bunlar nedir? Bu e-mailin içinde 
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şu kelimeler, şu kelime grupları, şu dosyalar varsa bu e-mail alınmasın ya da bunlar içinden 
çıkartılarak gönderilsin, vesaire tarzı birtakım güvenlik politikalarıyla bu e-postalar 
filtrelenerek sisteme geliyor ve sistemden gidiyor. Sistemden giden e-postaların da temiz 
olması kurum itibarını korumak adına gelen postaları korumak kadar önemli bir konu. 
Çok kısaca hızlıca anlatmaya çalıştım, sorularınız varsa alabilirim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz Armağan Bey.

Güvenlikle ilgili soru varsa alabiliriz, birkaç dakikamız var. Güvenliğin de ayrı bir grup 
tarafından Adalet Bakanlığında ele alınıp herhalde gruplar kurulup, bölgesel gruplar 
çalışmalara başlaması lazım. Sadece hakikaten McAfee’yi koymakla olacak işler değil. 
Geçen gün burada güvenlikle ilgili bir Microsoft’un sunumuna, dersine katılmıştım, 
bayağı korkunç neticeler var. Bankacılık sektöründe büyük tehditler var, ama buna karşı da 
tabii bilgisayarcılar, bilişimciler gerekli önlemleri alıyorlar. Kullanıcıların bilinçlenmesi de 
önemli, hepimiz bilgisayarımız açtığımızda günde 70, 80 tane e-postayla karşılaşıyorum, 
hakikaten bunun yüzde 80’i spam dediğimiz işe yaramaz, tehlikeli, delete tuşuna basmaktan 
parmaklarımız delete tuşunun yerini çok iyi öğrendi, sürekli onları siliyoruz. Yanlışlıkla 
kabul edenler de oluyor ve onların tabii başına bela geliyor, bilgisayarları tehdit altında 
oluyor. Buyurun.

SALONDAN- Diyarbakır’da il bazında ilk kez tarafları duruşmaya SMS’le, cep 
telefonuna gönderdiğimiz kısa mesajla çağırıyoruz. Bir program satın aldık bu konuda, 
programı kurduk, bu programın da, bu sistemin de bu korumadan, UYAP’taki bu 
korumadan yararlanmasını isteriz.

ARMAĞAN ZALOĞLU- Yani nasıl bir sistem olduğunu görmek lazım. Benimle 
paylaşırsanız, hangi işletim sisteminde çalışıyor, nasıl bir yapı, koruyabiliyorsak McAfee 
sistemiyle neden olmasın. Yani nasıl bir aplikasyon, hangi altyapıda çalışıyor, bütün bunları 
bilmek lazım, ancak bu şekilde gerçekten…

SALONDAN- Onu UYAP’a entegre edip aynı korumadan yararlanmasını sağlayabiliriz 
o zaman, yani sistemi öğrendikten sonra.

ARMAĞAN ZALOĞLU- Dediğim gibi nasıl bir uygulama olduğuna bakmak lazım.

OTURUM BAŞKANI- Evet, uygulamanız da aslında çok sevindirici, herhalde bu 
duyulduktan sonra yaygınlaşır. Peki, bir soru daha alalım, onan sonra son konuşmacımıza 
geçelim.

MUSTAFA NEVHAN AKYILDIZ- (İzmir Cumhuriyet Savcısı) Şimdi güvenlikten 
söz ettiniz, ama bizim arkadaşlarımızdan da yansıyan bir sıkıntımız da var. Şimdi en ufak 
bir programın bilgisayarlara yüklenmesinde tabii engellerle karşılaşıyoruz ve bunları 
yüklemek mümkün değil. Yine birtakım Internet sitelerine girmek de mümkün değil. 
Bunların sebepleri malum, siz de açıkladınız, daha başka sebepler de eklenebilir, ancak biz 
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aynı zamanda soruşturma yapan ve davasını yürüten kişileriz. Bunlarla kısıtlanmak kimi 
zaman bu işlerin yürümemesine de neden oluyor. Örneğin youtube sitesinde yayınlanan 
bir görüntüyle ilgili şikâyet geldiği zaman bizim bunu sistemin engellemesi nedeniyle 
görmemiz de mümkün olmuyor. Bu konuda acaba birtakım ara çözümler, birtakım ara 
yetkiler verilerek bu sorunun giderilmesi gerekmez mi? Yani tamamen bu kısıtlamalara, 
özellikle hâkim, savcı yetkileri açısından bu kısıtlamalara, bu kadar çok kısıtlamaya 
gerek var mıydı, yoksa birtakım yetkiler verilmesi daha doğru olur muydu, bu konuda 
düşüncenizi öğrenmek istiyorum.

ARMAĞAN ZALOĞLU- Aslında güvenlik konusu şu anlamda kritik ve insanların 
biraz evvel de sizin ifade ettiğiniz sebeplerle biraz yüzünü ekşiterek baktığı bir konu, çünkü 
özgürlüğünüz bir anlamda belirttiğiniz sebeplerle, Internet tehditleri sebebiyle kısıtlanıyor. 
Bu aslında tamamen idari bir konu, ama ben bizim McAfee’de işler nasıl yürüyor, nasıl 
bir sistemle biz çalışıyoruz, ondan bahsedebilirim. Bizim de bilgisayarlarımıza dokunma 
şansımız yok, benim herhangi bir yazılım yükleme, hatta bir IP atama, vesaire herhangi 
bir şansım yok bilgisayara, ama böyle bir ihtiyaç duyulduğu zaman bir form var, bu 
formu dolduruyorum, kendi yöneticime gidiyor, yöneticim evet derse bizim bilgiişlem 
departmanındaki arkadaşlar uzaktan bağlanıp ya da bana bunun nasıl yapılacağını 
anlatarak bunu yükleyebiliyorlar. Bu işlem kimi zamanlarda bir gün alabiliyor, kimi zaman 
daha kısa olabiliyor, ama bir günü çok da fazla aşmadan bu şekilde aşabiliyoruz ve ben 
işimi yaptıktan sonra eğer kurumsal güvenlik politikasına aykırı bir program değilse 
program bilgisayarımda kalmaya devam ediyor. Eğer değilse programın kaldırılmasını 
istiyorlar, kimi zaman birtakım flash demolar, vesaire, müşterilere yaptığımız demolarla 
ilgili birtakım ihtiyaçlar olabiliyor.

Bizim kullandığımız sistem bu, kimi durumlarda şöyle bir şeyler olabiliyor, McAfee’nin 
host tabanlı atak önleme sistemleri var örneğin, host tabanlı derken istemci tabanlı, 
bilgisayarlarda çalışan, gelen giden trafiği protokol bazında inceleyen bir sistem. Bu 
sistemi sizden gelen talep doğrultusunda örneğin belli bir süre kapatma şansına merkezi 
olarak merkezdeki arkadaşlar sahip, yani dediğiniz gibi birtakım ara yöntemler geliştirmek 
mümkün, ama iyi tasarlanması lazım. Hangi web sayfalarına erişim hangi aralıklarla 
verilmeli, kime verilmeli, hangi kullanıcı gruplarına verilmeli, bu şekilde tasarlanırsa 
aslında bana kimi durumlarda ihtiyaç çözülebilir gibi geliyor.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyoruz, buyurun.

MUHİTTİN KIRICI- Bilgiişlem Dairesi Başkanlığında başkan yardımcısıyım. 
Kullanıcıların program yükleme sınırlamaları tamamen güvenlik amacıyla ve 
bilgisayardaki işletim sisteminden tutun diğer uygulamaların güvenliği içindir. Ancak 
birimde bulunan bilgiişlem personelimiz UYAP politikalarına uygun olan programların 
yetkili şifrelerle girilmesine yetkilidir. Belki bunu hâkim, savcı ya da personelimizin 
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şifreleriyle yükleyemiyorsunuz, ancak biriminizdeki bilgiişlem personeliyle bu ihtiyacınızı 
görebiliyorsunuz. Internete girme üzerinde de proxy üzerinde tanımlı kullanıcılara hiçbir 
şekilde kısıtlama olmadan çıkma imkânı sunuyoruz. Örneğin Ankara Adliyesinde de 
bildiğim kadarıyla çocuk istismarına ilişkin yürütülen soruşturma savcılarına da bu 
şekilde talep üzerine gerekli açık yol verildi. Yani bu tamamen talebe uygun getirdiğimiz 
çözümlerdir, çözümsüz değil ihtiyacınız, teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Ben teşekkür ederim bu açıklamaya, Armağan Beye teşekkür 
ediyoruz. Oturumumuzun son konuşmacısı Vedat Bey, Vedat Tüfekçi Bey Cisco’dan, 
Cisco Ankara Temsilcisi. Bakalım savcılarımızın sorunlarına karşı geliştirdiğiniz Cisco 
ürünleri var mı?

VEDAT TÜFEKÇİ- Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başta Başkanım olmak üzere bu 
davet için çok teşekkür ediyorum. Konuşmamdan önce belki şunu söylememde fayda var, 
bazı yerlerde, özellikle güvenlik hassas olan yerlerde kurumlar şunu yapabiliyorlar. İki farklı 
network de kullanabiliyorlar, askeriyede örneğin biliyorsunuz iki tane farklı bilgisayar ve 
network kullanılmakta, hani çok kritik yerlerde, belki izin veremediğiniz yerlerde ya kiosk 
benzeri bir makine veya sadece Internete çıkan yerlerde yaptığımız uygulamalar olmuştu, 
belki bir fikir olsun diye söyledim. Onun dışında gene bazı yerlerde sadece kablosuz ağlarla 
Internete çıkış verilebiliyor, o da yine bu tür ihtiyaçları karşılamak için kullanılabiliyor.

UYAP dedik, aslında hepimizin UYAP geçmişi var, benim de 2000 yılından itibaren 
UYAP1A olarak başlayan eski binada çalışmalarımız olmuştu. Cisco olarak biz UYAP’ın 
altyapısında ürünlerimizle destek veriyoruz. Proje gerçekten bakıldığı zaman dünya 
üzerinde örneğine az rastlanan bir proje, Türkiye’deki değerleri karşılaştırdığımız zaman 
güzel projeler var, ama bu kapsamda gerçekten işi, kritik işini networke online aktaran 
projeler baktığımız çok az. Karşılaştırmak gerekirse bakıldığında Maliye Bakanlığının 
VEDOP projesi olsun, MERNİS projesi olsun, bunların hepsi genelde sorgulama esasına 
dayanan şeyler, ama hâlâ yüzde 100 bir orana ulaşmış değiller. Dolayısıyla UYAP projesi çok 
iddialı bir vizyonla bir kere aslında başlamış ve herkesin acaba dediği bir şekilde başlamış 
ve zaman içinde gördüğümüz de gerçekten o vizyonun altının doğru doldurulmasıyla 
yapılan bir proje.

Şimdi teknoloji konuşuyoruz, ama teknoloji bir şekilde aslında engelleyici değil, 
teknoloji zaten var. Bir şekilde sisteme daha fazla disk eklenir, daha hızlı hatlar kullanılır, 
birtakım hatlar hızlanmış durumda, onlar arttırılabilir. İki network kurulur, güvenlik 
sorunu çözülebilir. Ancak genelde gördüğümüz şöyle bir şey var, e-devlet uygulamalarında 
en büyük problem aslında kişilerde çıkıyor, kullanıcılarda çıkıyor. İnsanları alıştıkları 
sistemden, kullandıkları sistemden artık bunu kullanacaksınız demek ve diğer sistemi 
de kullanmamak çok çok daha zor bir şey. Teknolojik olarak cidden çözümler var, öyle 
olmazsa böyle olur, ama insanlara bu süreci yaşatmak uzun bir süreç almakta ve Adalet 
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Bakanlığının bunu bence çok hızlı bir şekilde başardığını düşünüyorum. Bizim başka bir 
sektörde yine kamuda yaptığımız benzer çalışmada bu kadar hızlı bir başarıyı göremiyoruz, 
çünkü kullanıcılar reaksiyon gösteriyorlar bu sistemi kullanmaya, kendilerine daha çok iş 
çıktığını iddia ediyorlar. Örnek vermeyeyim, ama doktor camiası kullanma konusunda 
sıkıntılı.

UYAP tarafına baktığımız zaman aslında gerçekten de tüm e-devlet projelerinde temel 
hedefi şudur, üretkenliği arttırabilmek. Eğer UYAP sayesinde bi davanın süresi gerçekten 
azalıyorsa bunun Sedat’ın da söylediği gibi karşılığında maddi bir şey beklenemez, aslında 
bakıldığı zaman sisteme çok önemli bir girdidir ki şu anda benim bildiğim UYAP’ın kendi 
içerisindeki yaptığı başarılardan sonra bunun diğer sistemlerle, diğer uygulamalarla, 
örneğin KPS, vatandaşlık bilgilerinin gelmesiyle birlikte, yapılmasıyla birlikte emniyete 
olan bağlantıyla birlikte, tapuya olan bağlantıyla birlikte bu sistemlerin çok hızlı bir şekilde 
artık sistemler konuşmaya başlıyorlar. Biraz BtoB anlamında düşünülebilir, konuştukları 
sürece ne oluyor? sistem çok daha hızlı bir şekilde cevaplar alabiliyor ve karar verebiliyor. 
Normalde adaletin gecikmesi en istemediğimiz şeydir aslında bakıldığında, bilemiyorum 
bununla ilgili bir çalışma yapıldı mı, ama keşke yapılsa, eski sistemle şu zamanki sistem 
arasındaki süreçler ne kadar azaldı, bunlar herhalde yapılmıştır Sayın Başkanım, bunların 
gerçekten ülkeye katkısının çok büyük olduğu görülecektir. Çünkü kamuda maalesef bir 
üretkenlik ölçümü yapılamadığı için bunların karşısında getirildiği katkı da maddi olarak 
aslında tam ölçülemiyor.

Cisco olarak biz UYAP projesinde tabii ki tüm adliyelerin, uzak alanların merkeze 
bağlantı noktalarında çözümlerimizi sunuyoruz ilk aşamada. Daha sonra merkezde 
kullanılan, bu bahsedilen yedekli sistemlerin, sunucular tarafında gerek IBM olsun, 
gerek diğer sunucular olsun, onların entegrasyonunda data merkezinde ürünlerimiz 
kullanılıyor. Şu andaki veri merkezine gittiğiniz zaman böyle şımbıl şımbıl uzay üssü gibi 
cihazlar bu sistemliliği sağlamak için orada bulunuyorlar. Sistem tamamen yedekli olmak 
zorunda, çünkü soru da geldi, merkezi yaptığınız zaman bir sistemi tamamen altyapıya 
güveniyorsunuz demektir. Bazı diğer uygulamalarda hâlâ merkezi olmayan yerlerde 
dediğiniz gibi server’lara yazılıyor, daha sonra merkeze gönderiliyor, ama o zaman da 
senkronizasyon sorunu büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor, hatta onlar da ona geçmeye 
çalışıyorlar. Dolayısıyla merkezi yaptığınız bir uygulama varsa network altyapınızın da, yani 
otoyolun çok hızlı olması lazım ve güvenli olması lazım ve yedekli olması lazım. Dolayısıyla 
UYAP’ın şu andaki üzerine uygulamalar geliştiriliyor, yeni sistemler ekleniyor, ama altyapı 
tarafının da buna uygun yapılıyor olması gerekiyor. Burada tabii cihazların yedekliliği 
bir unsurdur, yedeklenebilir, kolay bir yöntem. İkincisi hatların yedeklenmesi; sonuçta 
Türkiye’deki şartlarda hatlarımız Türk TELEKOM tarafından sağlanıyor genel anlamda 
ki UYAP’ta bir de uydu bağlantısı yedeği olarak kullanılıyor şu anda. Yani bu teknolojik 
gelişmelerle birlikte yavaşlamalara karşı önerilebilecek çözüm olarak aklımıza gelen şey bu 
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hatların daha hızlanması, yedeklenmesi ve sistem merkezi olduğu için bunu kullanıcılara 
bırakmadan otomatik olarak sistemlerin kendisini hangi yerden gidebilecekse oradan 
gidebiliyor olmasını sağlamak gerekiyor. CİSCO olarak bir de uzaktan erişim tarafında 
çözümlerimizi sunuyoruz, WPN dediğimiz bağlantılarda da yine sisteme dışarıdan girişleri 
destekleyebiliyoruz.

CİSCO’nun çözümlerine baktığımız zaman aslında sadece iletişimin altyapısı olarak 
değil, aynı zamanda şimdi bu UYAP uygulaması hepimizin bildiği gibi şu anda belki siz 
de katılacaksınız, daha başlama aşamalarında. Çünkü bu daha çok gelişecek, çok daha 
fazla kullanıcı buraya girecek, bahsedildi, emniyetin girişi söz konusu, avukatların girişi 
söz konusu. Dolayısıyla bu sistemin yaşayan bir sistem olduğu unutulmamalı ve gelişen 
teknolojiyle beraber hem ürün hem de TELEKOM altyapısı olarak sürekli güncellenmesi 
gerekmekte ve uygulamaların sadece bilgi olarak değil de kurumların içerisindeki personelin 
de iletişimi arttırabilecek şekilde geliştirilmesi gerekmekte. Burada bizim konuştuğumuz 
başka bir yaklaşımda da artık video konferans haberleşmelerinin adliyeler üzerinde 
hâkimlerin veya savcıların sisteme girişlerini yaptıktan sonra bunları kendi aralarında bir 
bilgi paylaşımını, veri alışverişini sağlayabilecek sistemlerin de hem sesli hem görsel olarak 
da sağlanabileceğini bu sistem üzerinden düşünüyoruz. Bu sayede de inanıyoruz ki UYAP 
projesi tamamen entegrasyon haline gelebilecektir, çünkü işin biraz da sosyal tarafını da 
burada vurgulamak istiyorum. Çünkü her şirkette veya kurumda siz iletişimi arttırdığınız 
ölçüde daha fazla verim elde edebiliyorsunuz. Sadece UYAP uygulaması olarak değil, 
UYAP’ta çalışan insanların, UYAP’ı kullanan insanların da bu kapsamda değerlendirilmesi 
ve bunların da, iletişimi arttırabilecek çözümlerin de buna entegre edilmesinde büyük 
fayda olduğunu düşünüyoruz.

Dünyaya baktığımız zaman gerçekten örnek bir proje ve biz de bunu çok yerde 
kullanıyoruz ve anlatıyoruz, anlatmaktan büyük keyif alıyoruz. Onların da hepsinin 
dedikleri şey çok zor bir süreç, nasıl başardınız, dolayısıyla bu konuda herkese, başta Ali 
Kaya olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabilirim.

OTURUM BAŞKANI- Vedat Beye teşekkür ediyoruz. Bir soru alalım.

SALONDAN- Benim sorum WPN kullanımıyla ilgili, ben özellikle en başından beri 
WPN kullananlardan birisiyim. Bu kullanımımım günde 2, 3 saat, hafta sonları 7, 8 saate 
kadar çıkıyor ve son yapılan gelişmelerden sonra son derece memnunum. Özellikle 
ağdaki kesilme ve yavaşlamalar nedeniyle bu aradaki açığı kapatmak anlamında çok yararlı 
olduğunu söyleyebilirim. Ancak ben bu erişimi kullanırken kendi ağımı kullanıyorum, kendi 
erişimimi kullanıyorum. Bunu kullanırken diğer adliyede yaptığım bağlantı açısından bir 
güvenlik farkı var mı, onu hep merak ediyorum. Yani kendi erişimimi kullanmak nedeniyle 
bir güvenlik farkı var mı? Çünkü ileride şunu düşünüyorum, belki bu bilgisayarlarımızda 
wales bağlantı yok, ama wales bağlantıyla belki otopsiye gittiğimizde bile bu yöntemle 
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bağlanma şansımız olacak. Yine bir güvenlik zafiyeti olacak mı, yoksa hiçbir fark yok mu, 
bu konuda düşüncenizi öğrenmek isterim.

VEDAT TÜFEKÇİ- Şimdi güvenlik konusu gerçekten çok sübjektif bir konu, WPN 
bağlantısı aslında size şunu sağlıyor, doğru konfigüre edildiği zaman sizin bilgisayarınızdan 
çıkan her trafiğin öncelikle sizin Adalet Bakanlığının merkez sisteminde bulunan o bizim 
WPN cihazlarına gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla sizi aslında Internete çıkartmıyor ve 
sadece size, hatta onun üzerinden sanal bir tünel açıyor, siz sanki masanızdaymışsınız gibi 
çalışmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla sizin girdiğiniz yer yine sistemin size izin verdiği, 
haklarının olduğu yer aslında aynı zamanda, sadece ne oluyor? Sizin trafiğiniz bir boru 
düşünün, onun içerisinden geçiyor ve Türk TELEKOM veya dış dünya sizin o trafiğinizi 
göremiyor, sadece sizin sisteminiz görüyor. Dolayısıyla eğer UYAP altyapısındaki güvenlik 
önlemi yeterliyse WPN de yeterli olacaktır. Tabii burada mesela biz de WPN kullanıyoruz, 
biz her yerde WPN’le şirkete bağlanıyoruz, ticari bir şirket sonuçta, çok gizli bilgileri içeren 
yerlere bağlanıyorsunuz, otelde, havalimanında, arkadaşınızın evinde, Adalet Bakanlığına 
geldiğimizde belki kablosuz bir şey bulabilirsek Internete bağlanabiliyoruz ve güvenli.

Burada tabii ki şey çok önemli, sizin o WPN kullandığınız bilgisayar ele geçirilebilir, 
oradaki şifresi ele geçirilebilir. Doğru çalıştığı sürece WPN her şekilde son derece güvenli 
bir yapı, biz hatta şu anda WP üzerinden telefonla da görüyoruz. Mesela ben Amerika’da 
olduğum anda herhangi bir otelden bağlanıp Ankara ofisimdeki normal telefon numarasıyla 
çalışabiliyorum gayet normal bir şekilde, ama güvenlik önlemlerine baktığımız zaman 
genelde politikaların çerçevesinde kurulduysa bir sıkıntı yaşanmıyor. Özellikle kapısında 
“Adalet Bakanlığı” yazan her yerde bence bu bağlantıların yedekli olması hem Türk 
TELEKOM üzerinden mümkünse networternet gibi hızlarda artık yapılabiliyor olması, 
yedeğin mutlaka düşünülüyor olması, yapılacak olan disaster recorder çalışmasında 
özellikle hatların çiftlenerek merkeze ulaşılamadığı anda diğer tarafa da ulaşılabiliyor 
olması da sağlanabilir. Teknoloji şu anda bunu müsait, dediğim gibi doğru tasarımlarla, 
doğru konfigürasyonlarla, doğru cihazlarla, sonuçta cihaz doğrudur, ama işletmekte 
büyük problem vardır. O konuda da şunu söylemek istiyorum, bu projenin hassasiyeti 
dolayısıyla gerçekten tasarımı doğru yaparsınız, ama optimizasyon işlemlerinde işletmede 
sıkıntılar çıkartabilirsiniz. Bu konuda da olayı biraz daha farklı görmek gerekiyor, sürekli 
birisinin, birilerinin bu şebeke üzerinde sistem çalışıyor, çok güzel demek yerine altyapı 
olarak konuşuyorum, nasıl gidiyor, eksik bir şey var mı, kutuların, özellikle güvenlik olarak 
yazılımları eskimiş mi diye sürekli optimizasyon yapması gereken bir şey var. Bununla 
ilgili de zaten konuşuyoruz, şu an için çalışmalar devam ediyor. Özetle diyeceğim şey 
bundan artık vazgeçemeyiz, vazgeçmemeliyiz, tam tersine çıkabilecek o diğer problemleri 
de çözecek teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum Vedat Bey, bilgi sistemleri açısından UYAP’ı 
çeşitli yönleriyle inceledik. Sayın kullanıcılarımızın şikâyetlerini, önerilerini herhalde Ali 
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Bey de not almıştır, bunlara çözümler aranacaktır. Ben bu ikinci oturumumuzu kapıyorum 
ve aradan sonra öğleden sonraki oturuma hepinizi davet ediyorum. Teşekkürler.

SUNUCU- Bilişim teknolojileri açısından UYAP oturumu sona ermiştir. Yemekler için 
yemek konusunda dışarıda yardımcı personel arkadaşlarımız size eşlik edecektir. Yalnız 
bundan önce Sayın Profesör Doktor Ali Yazıcı Beye ve diğer konuşmacı arkadaşlarımıza 
plaket verilmek üzere arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum.

(Plaket töreni yapıldı)
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UYAP GÜNLERİ

BİRİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“AVUKAT VE VATANDAŞ PORTALI”

Oturum Başkanı: V. AHSEN COŞAR (Ankara Barosu Başkanı)

FARUK EREM SALONU, 09 Ocak 2008

 

OTURUM BAŞKANI Av. V. AHSEN COŞAR- Hoş geldiniz. Hepinize hem Ankara 
Barosu adına hem de kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında sanıyorum 
çoğunuz yargıç ve savcısınız, ben de aynı kültürün içerisinde büyüdüm, benim rahmetli 
babam Ahmet Coşar yargıçtı. Onun için avukat olarak aynı ailenin içerisindeyiz, ama 
böyle de bir ortak yönümüz var.

2004 yılında 15 Ekimde galiba ben Baro Başkanı seçildiğim zaman UYAP’ı biz 
kucağımızda bulduk, Ankara Barosu Başkanlık odası her gün basılıyordu, bir dolu sorun 
vardı. Biz de Sayın Başkanım Ali Kaya’nın kapısını çaldık, “Başkan, biz çok zor durumdayız, 
yardım talep ediyoruz” dedik O da, “biz daha evvel Ankara Barosuna bildirdik, Ankara Barosu 
kendi hazırlığını yapmış olsaydı, dolayısıyla artık biz start verdik, sizi bekleyemeyiz, siz başınızın 
çaresine bakacaksınız” dedi; değil mi Başkanım. O arada UYAP’la ilgili lütfettiler, bana bilgi 
verdiler, “çok yakın bir tarihte Internet üzerinden dava açma aşamasına kadar geleceğiz” dediler. 
Ben içimden herhalde bu birazcık büyük bir hayal dedim. O gün öyle görünmüştü, çünkü 
Ali Başkanın ufku, vizyonu bizimkinden daha büyük. Aradan geçen süre içerisinde de hep 
beraber ona tanıklık ettik, şimdi o aşamaya da geldik. Onun için biz o tarihten itibaren 
oturduk, kendi dersimizi çalıştık, Ankara Barosu olarak UYAP konusundaki eğitimimizi 
kendimiz tamamladık. O süreçte Sayın Ali Kaya ve Bilgiişlem Dairesindeki yargıç, savcı ve 
diğer çalışan arkadaşlarımız bize çok katkı yaptılar, yardımcı oldular. O tarihten bugüne 
kadar biz 22 baroya UYAP eğitimine gittik. Kendi meslektaşlarımızı, başka barolardaki 
meslektaşlarımızı da o konuda eğitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu projeye, bu önemli 
projeye katkı yapmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Tabii biz bütün bunların hepsini yaparken aslında bu işin yükünü çeken gizli kahramanlar 
vardır. Teşekkürleri Baroyu temsil ettiğimiz için hep biz aldık. İşte onlardan biri benim 
yanımda oturuyor, Sevgili Özgür Eralp; diğeri de karşımda, Çağatay Cengiz. Eğer onlar 
olmasaydı Ankara Barosu olarak biz UYAP konusunda bu noktaya kesinlikle gelemezdik. 

Bir de bunun dışında iddia ediyorum, Ankara Barosu, iletişim ve bilişim teknolojileri 
konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyadaki en önde gelen Barodur. Çünkü diğer 
barolarla da iletişimimiz olduğu için, onların pozisyonunu da biliyorum. Onun için 
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huzurunuzda onlara da teşekkür etmek istiyorum. 

Şimdi oturumla ilgili arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum. Genel olarak UYAP avukat 
portalı konulu oturumumuzda Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı Tetkik 
Hâkimi Sayın Muhammet Polat, buyurun.

MUHAMMET POLAT (BİDB Tetkik Hâkimi)- Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 
Süremiz kısıtlı olduğu için biraz hızlı giriş yapacağım, kusura bakmayın. Bugün burada 
sizlere UYAP’ın vizyonu olabilecek bir projeden bahsedeceğiz, aslında UYAP tamamen 
vizyonlar üzerinden gidiyor, ama hedef olarak biz yargının şeffaflığı, dosyalara avukatların, 
vatandaşın hiç kimseyle muhatap olmadan erişebilmesini hedefledik. Bu kapsamda da 
vatandaş portalı, avukat portalı gibi uygulamalar yaptık. Ancak şu anda size sunumunu 
yapacağım proje bitme aşamasına gelmiş olan ve protokollerinin imzalanmasıyla hayata 
geçecek bundan bir sonraki aşama olan SMS projemiz. Bu projenin temel mantığı 
vatandaşın ve avukatın dosyasındaki tüm bilgilere cep telefonundan erişebilmesi ve 
kendisiyle alakalı herhangi bir işlem gerçekleştiğinde otomatik olarak cep telefonuna 
sistem tarafından mesaj gönderilmesi.

Konular genel olarak SMS modülünün hedefleri nedir, nasıl bir sorgulama mantığımız 
var, avukatlar bundan nasıl faydalanabilir, abonelik işlemleri nasıl yapılır ve hangi 
operatörlerle çalışıyoruz, altyapımız nedir, bunlardan kısaca bahsedeceğim. SMS 
projesinde hedefimiz tarafların UYAP sistemindeki bilgiye her an her yerden ulaşabilmesi. 
Herhangi bir operatörden, çekim alanında bulunduğu herhangi bir yerden UYAP’taki 
bilgisine erişebilmesi, amacımız bu. Ek olarak tarafların kendisi dosyası olduğunu bilmese 
bile, yolda yürürken örneğin kişi hakkında icra takibi başlatıldıysa,  hiç adliyeye gitmemiş 
bile olsa, cep telefon numarası sistemde olmasa bile “hakkınızda şu mahkemede veya şu 
icra dairesinde şöyle bir takip başlatılmıştır” gibi o kişinin cebine gidecek bir mesajla 
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Temel olarak sistemin mantığı bilgi SMS ve sorgu SMS 
olarak ikiye ayrılıyor. Bilgi SMS’in amacı biraz önce bahsettiğim gibi, kişilerin abone 
olduğu bir yapı ve ilk mesaj olarak, ücretsiz olarak gönderilecek ilk mesajla kişilere 
hakkındaki dava tarafından sistem tarafından otomatik mesaj oluşturulup gönderilmesi. 
Örneğin nedir? Kişinin taraf olduğu bir dosyada eğer kişi bu dosyada abonelik kaydı varsa, 
duruşma günü verildiği anda kişinin cep telefonuna anında “şu dosyanızda şu güne duruşma 
günü verilmiştir” gibi bir SMS gidecek.

Sorgu SMS’se herhangi bir abonelik gerektirmeyen kişilerin özellikle dosyası az olan 
kişilerin kullanabileceği belli bir formatta 4060’a üç operatör için de mesaj gönderip 
cevap alabildikleri, sistemdeki dosyaların tüm safahatıyla ilgili cevap alabildikleri bir yapı. 
Temel yapımız şu: Kişinin TC kimlik numarası ve dosya numarası üzerine kurulu bir yapı 
geliştirildi burada. Kişinin çok fazla detay bilmesine gerek yok, dosyası hangi birimdedir, 
mahkemenin numarası kaçtır, hangi mahkemededir, bunu bilmesine gerek yok ki aslında 
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sürenin kısıtlılığından dolayı buraya koyamadığımız şeyler var. Kişinin aslında hakkında 
dava açıldığını bilmesi yeterli, dava tüm açık yazıp TC kimlik numarasıyla gönderdiğinde 
sistem zaten ona hangi mahkemelerde, hangi icra dairelerinde dosyası olduğunu anında 
döndürüyor. Burada ekranda gördüğünüz örnek bir SMS içeriği var, kişi TC kimlik 
numarasını, dosya numarasını yazıp keşif gönderdiğinde Türkcell, Avea ve Vodofone 
için GMS operatörleri bunu iletiyor UYAP’a, UYAP’ta veri tabanından sorgulanıyor 
ve kullanıcıya, mesajı gönderen kişiye 2007/15 sayılı dosyada 27.11.2007 saat 8.30 
tarihinde keşif günü verilmiştir şeklinde bir mesaj döndürülüyor ve bu mesajın dönme 
süresi operatörlere göre değişkenlik gösterse de ortalama 10 saniyeyle 30 saniye arasında 
değişkenlik göstermekte.

Bilgi SMS’in temel mantığıysa şu, tabii bilgi SMS için öncelikle sistemde kişinin kayıtlı 
olması gerekiyor, bunun için de abone mekanizması yapılması gerekiyor, biraz sonra ondan 
da bahsedeceğim. Bir dosyada herhangi bir işlem yapıldığı anda ki UYAP’ta bu safahat 
400 civarındadır şu an bizim uygulamaya aktardığımız, bu 400 olaydan herhangi birisi 
gerçekleştiğinde, bu detaya göre değişebilir, temyiz başvurusunda bulunmuştur, karar 
verilmiştir, duruşma günü verilmiştir, keşif günü verilmiştir, bunu detaylandırabilirsiniz, 
herhangi birisi gerçekleştiğinde otomatik olarak sistem bu dosyada abone olan herhangi bir 
kişi var mı kontrol etmekte ve kişiye abone olduğu SMS içeriyle anında cep telefonundan 
mesaj geçmektedir. Üç operatörle de bu şekilde göndermekte, örnek bir mesaj içeriğimiz 
var yine, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2007/856 dosyasında dava ret kararı verilmiştir. 
Bu neyi sağlayacaktır? İnsanların “benim davam ne oldu, şu anda hangi aşamada, ne zaman 
bitecek?” gibi kalem kalem dolaşmasının önüne geçecektir ve şeffaflık sağlayacaktır.

Avukatlar bu sistemi nasıl kullanacak? Sistemin kullanımı temel olarak vatandaşa göre 
yapıldı, ama avukatlar da isterse bunu kullanacak. Ancak avukatlarda şöyle bir fark var: 
Vatandaş TC kimlik numarasını yazıp gönderdiğinde kendisinin taraf olduğu dosyaları 
alabiliyor. Ancak avukatlarsa TC kimlik numarasından sonra dosyayı yazıp aynı mesaj 
kodunun başına “Av” yazdığında avukatın vekil olduğu dosyalar sorgulanıyor ve vekil 
olduğu dosya, 2007/15 dosyasındaki keşif günü geliyor. Eğer başına “Av” yazmazsa 
avukatın kendisinin kişisel olarak taraf olduğu bir dosya varsa, o bilgi yine vatandaş 
standardında kendisine gönderilir.

Abonelik için vatandaş nasıl bir yol izliyor? Burada tamamen cep telefonu üzerinden 
yapılan bir yapı kuruldu. Vatandaş abonelik için TC kimlik numarasını, abone olunacak 
paket adını ve abone yazarak her üç portörde de 4060’e mesaj gönderiyor. Burada tabii 
mesaj içeriklerini, paket içeriklerini biz oluşturuyoruz. Sürem az olduğu için burada canlı 
olarak gösteremeyeceğim, ama ben şuraya sadece bir ekran resmi aldım. Şu an vatandaş 
için oluşturduğumuz üç tane paket var. Temel pakette herkes için her dosyada ihtiyaç olan 
duruşma günüdür, keşiftir, dava sonucu gibi çok temel şeyler var. Daha üstte, gümüş paket 
dediğimiz paketteyse biraz daha detaylı, “temyiz dilekçesi verildi, tebligat yapıldı” gibi bilgiler 
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veriliyor. Bir de vatandaş “altın paket” dediğimiz her safhasından haberdar olmak istiyorsa 
bu 400 aşamanın tamamını gerçekleştiği anda bilgi olarak görebileceği paketlerimiz var. 
Bu paketleri biz arttırabiliriz, azaltabiliriz. Şu anda uygulamaya geçmediği için bunlar test 
amaçlı yapılmış paketler. Vatandaş bu paketlerden herhangi birine cep telefonundan mesaj 
göndererek abone olabilir ve tekrar aynı formatta 4060’a “abone iptal” yazıp gönderdiğinde 
aboneliğini sonlandırabiliyor ve bu aboneliği vatandaş dosya bazında yapıyor. Yani ben bir 
defa abone oldum, benim 10 tane dosyam var, tamamından bana mesaj gelsin gibi bir 
yapımız yok. Dosyasını yazıyor, gönderiyor, dolayısıyla dosya bazlı geliyor.

Avukatlarımız için nasıl bir yapı öngördük? Vatandaşla avukatın ihtiyaçları burada 
tabii biraz daha farklı. Çünkü vatandaş için belki iki dosyası vardır, en fazla üç dosyası 
vardır, bunlardan belli standart verilerin gelmesi onun için yeterlidir, ama avukatlar için 
dosyalarda kendilerinin seçmesi, buna göre de dosyaları takip etmesi önem arz ettiğinden 
dolayı farklı bir yapı kuruldu. Biraz sonra Özgür Beyin göstereceği avukat portalında -şu 
an bağlanabilirsem ben de uygulamayı göstereceğim- şu an ekrana yansıdı zannedersem, 
ben baştan açmıştım. Tabii bu sadece şu an test avukat, bizim kullandığımız testte var. 
Burada avukatın sistemdeki bütün dosyaları listeleniyor, avukat dosyalarından herhangi 
bir tanesini seçiyor. Şu anda ben “Test Bölge İdare Mahkemesi” adı altında bir dosyamı 
seçiyorum, dosyamı seçtiğimde bana bütün SMS içerikleri geliyor ve buradan hangi 
SMS’lerin o dosya için bana gelmesini istiyorsam seçiyorum. “Kaydet” dediğimde dosya 
bazında abonelik yapıyorum. Dolayısıyla avukat için bir dosyada birleştirme kararı önem 
arz ederken, diğer dosyada temyiz süresi önem arz edebilir. Avukat tamamen kendi 
ihtiyacına göre bunu özelleştirip dosya bazlı bir abonelik yapabiliyor. Ama tabii diğer türlü 
paket aboneliğe de engel değil bu, istenirse yine paket abonelik de yapılabilir.

SMS yönetim modülü olarak da biz günün ihtiyaçlarına göre şu anda kurmuş olduğumuz 
o 400 içerik standart bir içerik değil, içeriklere göre herhangi bir yeni kod yazmadan 
vatandaştan gelecek taleplere göre, avukatlarımızdan gelecek taleplere göre yönetim 
ekranlarını kullanarak yeni SMS içerikleri buraya ekleyebiliyoruz. Tabii bunun için de çok 
çarpıcı olan şeyler de olacaktır. Bunun için ilgili makamdan onay bekleniyor. Örneğin, 
“cezaevinde yakını olan bir kişi yakınının cebinde para var mı yok mu, sağlık durumu nedir?” 
gibi bilgilere de SMS’le erişebilecektir. Tabii burada farklı bir yapı var, güvenlik katmanları 
var, mahkûm tarafından sadece şu numaradan gelen SMS’lere cevap dönsün gibi yapılar 
kuruluyor. Şu an bunların onayı çıkmış değil, ama onaylar çıktığında buna varana kadar 
UYAP’taki her aşamadan bilgi vatandaşa döndürülebilir. Cezaevinde görüş günü ne 
zamandır, “TC kimlik numarası, görüş” yazıp gönderdiğinde direkt akrabası veya yakınının 
bulunduğu cezaevindeki görüş günü mesaj olarak cebine dönecektir.

Şu anda geldiğimiz aşama nedir, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Üç operatörle 
de biz eşzamanlı bir çalışma yürüttük. Şu anda Türkcell ve Avea’yla testleri tamamladık, 
Vodofone’la yaptığımız testlerde herhangi bir sorun yok, ama bütün testler başarıyla 
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tamamlanmış diyemiyoruz, çünkü Vodofone biraz daha sonra sürece dahil oldu. Ancak 
şu an üç operatör için de bu mesajları attığımızda karşılığı bize dönüyor. Başlaması için 
önümüzde bekleyen süreçten biraz bahsedeyim: Aslında, burada belli bir ücretlendirme 
olacağı için kurumlar arası protokol yapılması gerekiyor. Şu an üç operatörle de protokol 
imzalanma aşamasına gelindi, protokol metinleri hazırlandı, ilgili makamların onayından 
sonra sistem işlemeye başlayacak. Tabii burada yönetim paketinden bahsettik. Bazı 
SMS’lere belki biz ücret almayacağız. Vatandaş için belki en önemli nokta bu, ilk SMS 
ücretsiz olacak. Başta bahsettiğim örnek, vatandaş yolda yürürken cebine gelen bir 
mesajda açıp baktığında “hakkınızda şurada savcılığın şu esas numaralı iddianamesiyle şu 
mahkemeye şu suçtan dava açılmıştır” gibi bir mesaj gelecek. Bu tür ilk mesajların tamamı 
ücretsiz olacak. Eğer vatandaş veya avukat daha sonra takip etmek istiyorsa, bunu abonelik 
sistemiyle takip edebilecek.

Şu anda vaktimiz az olduğu için aslında ben burada ekrana yansıtıp bir uygulama 
gösterecektim, ama 15 dakikalık bir süremiz var ve ben vatandaş portalından da 
bahsedeceğim için burayı biraz hızlı geçmek zorunda kaldım.

Tabii burada öngördüğümüz yapı şu, şu anda üç operatör de TC kimlik numaralarıyla 
kendi bünyelerinde bulundurdukları telefon numaralarını eşleştiriyorlar. O eşleştirme 
tamamlandığında ki UYAP’ta hâkim ve savcılarımız çok iyi bilecektir, her işlemde 
TC kimlik numarası zorunlu. Dolayısıyla dosyada TC kimlik numarasıyla eşleştirme 
yapıp ilgili operatöre gönderilecek, operatör de TC kimlik numarasının ait olduğu cep 
telefonu numarasına ilgili mesajı gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın herhangi bir yere 
başvurmasına şu aşamada gerek yok. Özellikle icra takiplerinde yine çok yaşanan bir 
olaydır, usulsüz olarak kişiler adına sahte belgelerle icra takipleri veya kişi hakkında icra 
takibi yapılıyor, belli süreler geçiriliyor, onun hiç haberi olmadan bir anda evine haciz 
geliyor. Süreleri geçirdiği içir herhangi bir işlem yapamıyor. Bunun çok örneği yaşandı, 
bununla kişi otomatik olarak sistemde herhangi bir şeye başladığında yansıma olduğundan 
dolayı herhangi bir suiistimal de olmayacaktır.

Tabii avukatlarımıza bakan bir yönü de var, bir mesaj içeriği de var, aslında ondan da 
bahsedeyim. Vatandaş SMS çekecek, avukatı duruşmaya geldi mi gelmedi mi, bunu da 
görebilecek. Bu aynı zamanda bir otokontrol de sağlayacak veya bu sisteme abone olursa, 
avukat gitmediğinde “şu sayılı dosyada avukatınız duruşmaya katılmamıştır” gibi otomatik 
olarak mesaj gidecek.

AHMET AKKAYA (Adana Cumhuriyet Savcısı)- GSM şirketlerinin altyapısı buna ne 
kadar uygun? Bunlar abonelik işlemlerini yaparken, o zamanlar TC numarası var mıydı; 
birinci sorum bu. 

İkincisi, bir şahsın adına kayıtlı 6, 7 tane cep telefonu var, hangisine gidecek?
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MUHAMMET POLAT- Şu anda ilk mesaj için zaten GSM operatörlerine TK bunu 
zorunlu hale getiriyor. Bir yıl içerisinde bunu tamamlamak zorundalar tamamen, kanunen 
eşleştirmek zorundalar. İkincisi, eşleştirme noktasında ilk mesajda zaten gidecek mesajların 
hiçbir tanesi kişisel verilere aykırı olmayacağı için, sadece dosya hakkında genel bir bilgi 
geliyor. Mutlaka kişi üzerine kayıtlı telefona gittiğinde herhangi bir yanlış olmayacaktır. 
Eğer 5 tane operatör varsa beşine de gönderecektir. Daha sonraki abonelik sisteminde -ben 
orayı hızlı geçtim belki, bir daha altını çizeyim- abone olan kişi, mesajı hangi telefondan 
çektiyse, kendisine ait olmasa bile diğer mesajlar o telefona gider. İlk mesaj sadece adına 
kayıtlı olana gidiyor.

MEHMET GÜNCAN- (Sivas Cumhuriyet Savcısı) Uygulamayı yaygınlaştırmak 
açısından söylediğiniz hususlar sabit telefonlar için de düşünülüyor mu?

MUHAMMET POLAT- Tabii işin doğrusu bu yeni bir soru oldu. Sabit telefonlarda 
böyle bir altyapı var mıdır bilmiyorum, eğer altyapı varsa, bu çok rahat kullanılabilir, ama 
sabit telefonlardan mesaj gönderip alma gibi bir altyapı olduğunu bilmiyorum. Belki şu 
olabilir: Sesli sistemlere dönüştürülebilir, bu bizim için de aslında yeni bir ufuk olur, arayıp 
belli bir numarayı tuşlayıp, dosya numarasını tuşlayıp sesli olarak yanıt alması gibi bir 
sistem kurabiliriz. Mevcut altyapı olduktan sonra, veri olduktan sonra bunu yapmaya engel 
yok. Eğer varsa öyle bir şey, şu ana kadar TELEKOM böyle bir şeyde talepkâr olmadı. Eğer 
varsa böyle bir hizmet zaten üç operatörün altyapısı birbirinden farklı olmasına rağmen 
biz üçünü de aynı çatı altında birleştirdik, bunu da çok rahat sağlayabiliriz.

METİN ÖZBEYLİ- (Diyarbakır Hâkimi) Şimdi ben öncelikle bu mesajların 
hukuki sonuçlarını sormak istiyorum. Yani cezada filan belki farklı olabilir, ama hukuk 
mahkemelerinde kişilerin öğrenmesi, tebligat, vesaire biliyorsunuz çok önemlidir. Bir kere 
bu mesajların gönderilmesiyle buna bağlanan hukuki sonuçlar nedir? İkincisi bu sistem 
kurulduğunda acaba mesaj gönderilmesi gerektiğini biz mi söyleyeceğiz? Yani hâkim 
diyecek ki, bu vatandaşa bir mesaj gönder kardeşim, öğrensin, yoksa diyelim ki bir icra, 
ödeme emri gönderildi, hakkınızda bir icra takibi başladı diye göndermek her zaman 
vatandaşın lehine veya en azından alacaklının lehine bir durum olmaz veya gönderilen bu 
tebligatın öğrenme açısından hukuki sonucu ne olacak, nasıl bir sonucu bağlanacak?

MUHAMMET POLAT- Öncelikle unutmama adına şunu söyleyeyim: Birincisi 
buradaki SMS’in temel içeriği şu anda bilgilendirme amaçlı, hukuki bir sonu doğurmaz. 
Yani buradaki SMS zaten Tebligat Kanununda nelerin tebligat hükmünde olacağı net 
bellidir, tebligat yerine geçmez, ama burada asıl önemli olan şey şu anda Ankara Adliyesine 
günlük giren çıkan kişilerin çok büyük bir oranı dosya kontrol etmek için giriyor bize 
yansıyan bilgilere göre. En azından adliyelere gelen bu trafiği kaldırmak ve vatandaşın bir 
dosyaya bakmak için saatlerce gelip orada kalemlerde sıra beklemesinin önüne geçmek, 
artı en önemlisi şeffaflık sağlamak. Birinci sorunun cevabı zannedersem bu. İkincisi de, 



484

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

sistem bu SMS’leri gönderirken tamamen otomatik gönderiyor. Yani siz dosyaya bir taraf 
kaydettiğinizde arkada SM gittiğini siz bilmiyorsunuz, sistem otomatik olarak gönderiyor, 
otomatik olarak da gelen cevapları cevaplıyor. Yani burada bizim personelimizin ekstra bir 
işi yok.

METİN ÖZBEYLİ- (Diyarbakır Hâkimi) Yani otomatik olmasının ileride birtakım 
sonuçlara yol açabileceğini düşünüyorum, en azından hukuk mahkemeleri açısından.

MUHAMMET POLAT- Şöyle, bizim buraya koyduğumuz içeriklerin tamamı tek tek 
gözden geçirilerek konuldu. Yani nedir? Bir kişi hakkında savcılıkta dosya açıldı, haydi 
sizin hakkınızda şurada dosya açıldı gibi bir SMS hiçbir zaman olmaz. Onların tamamı 
da hukukçu gözüyle gözden geçirildi, yani burada tek şey kişiye bilgi verecek, ama hiçbir 
zaman bir suiistimale yol açmayacak ve kişisel verilere zarar vermeyecek içerikler. Gitmiyor, 
bizim burada temel yaklaşımımız kesinlikle suiistimale açık şeylerle ilgili. Mesela, savcılık 
tamamen bunun dışındadır, savcılıkta sadece ne gider? Kişi hakkında herhangi bir dosya 
vardır, takipsizlik verilir ve iddianame yazılır, savcılık aşaması kapanırsa bu aşama gider. 
İcralarda bahsettiğiniz gibi veya mahkemelerde bu tür suiistimale açık şeyler tabii ki 
kişilere yansımıyor. 

Başka soru var mı acaba? Buyurun.

SALONDAN- Gıyabi tevkiflerde mesela arandığı hallerde ulaşılabilecek bir konu mu?

MUHAMMET POLAT- Yok, o tür şeyler zaten suiistimale açık şeyler olduğu için 
biraz önce söylediğim kapsamda. Bizim buraya koymuş olduğumuz safahatın tamamı 
UYAP’ta olan her şeyi buraya yansıtmıyoruz ki burada şöyle bir yapı da var. Eğer dosya 
gizliyse, mahkeme gizlilik kararı almışsa burada bilgi olarak mesaj çekilse bile dosya gizli 
olduğundan dolayı cevap dönmeyecektir. Yani bu tür altyapıların tamamı öngörüldü 
burada.

Başka bir şey yoksa ben vatandaş portalına geçmek istiyorum. Vatandaş portalı 
kamuoyundan herkesin takip ettiği bir portal. Yani iyi kötü herkes bilgi sahibi, ama burada 
sunumda ben vatandaş portalından şu anda size yansımayan yönlerinde neler hedefliyoruz. 
Biraz da onun üzerinde duracağım. Yani UYAP vizyonu olarak vatandaş portalının nihai 
hedefi nedir, bunu anlatacağım, ama daha öncesinde vatandaş portalının mevcut işleyişi 
nedir kısaca ondan bir bilgi vereceğim, daha sonra da vizyonumuzdan bahsedeceğim.

Vatandaş portalına Internet bağlantısı olan herhangi bir yerden herhangi bir şifre, 
vesaireye gerek kalmadan tüm vatandaşlar bağlanabilmektedir. Burada neleri biz vatandaşın 
hizmetine veriyoruz? Mahkemelerde ve icra dairelerinde taraf oldukları davaları takip 
etmelerini sağlıyoruz, kapsamında da şu anda idari yargı, adli yargı ve icra mahkemelerinin 
tamamı var. Yine biraz önce SMS’de olduğu gibi savcılık tarafı buraya gizli olduğundan 
dolayı konulmadı. Vatandaşlar bu kapsamda olan idari yargı, adli yargı ve icra kapsamında 
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olan bütün dosyalarının aşamalarını buradan takip edebiliyorlar. Buradaki bilgiler nasıl 
güncelleniyor? Biraz önce Savcı Beyin sormuş olduğu gibi SMS’deki aynı yapı, UYAP’ta 
herhangi bir işlem yapıldığı zaman vatandaş portalına birilerinin girip bu bilgiyi de 
yansıtması söz konusu değil. Zaten veri aynı platformdan kullanılıyor, dolayısıyla UYAP’ta 
herhangi bir işlem yapıldığında anında vatandaş portalına da bu yansıyor ve şu anda 
vatandaşlar bu hizmeti Türkiye’nin yüzde 97’sinde UYAP yaygınlaştı, Türkiye’nin yüzde 
97’si için kullanabiliyorlar. Farklı bir ilde duruşması olan vatandaş duruşmanın sonucu ne 
oldu, hangi karar verildi konularında SMS’i kullanabilir, vatandaş portalından bakıp bu 
sonucu öğrenebilir.

Bilgilere erişim için de hem belli bir güvenlik mekanizması öngördük, hem de vatandaşı 
böyle çok bilgi yumağı arasında boğmayacak bir yapı öngördük. Bunun için de vatandaşın 
sadece dosyasının hangi mahkemede olduğunu bilmesi ve dosyanın taraflarından birisinin 
TC kimlik numarasını bilmesi yeterlidir ki burada verilen bilgiler zaten dosyanın kapak 
bilgileri tabir ettiğimiz bilgiler olduğu için erişildiğinde de sıkıntı oluşturmayacak 
bilgilerdir. Buradan hangi bilgiler veriliyor? Davanın konusu, ceza mahkemelerinde suçun 
adı, davanın miktarı, dosyada yer alan taraflar, sıfatları, duruşma günü, dosyanın en son 
statüsü, hangi aşamadadır, temyize mi gönderildi, karar mı verildi, duruşma günü mü 
verildi, karar verilmişse de karar sonucu gözükmektedir.

Ben burada bir örneği süre kısıtlı olduğu için canlı gösteremeyeceğim, bir ekran 
göstereceğim. Tabii buradaki şeyler şu an salonda bulunan Hâkim Cengiz Beyin taraf 
olduğu bir dosyanın bilgileridir, kendi onayıyla ekrana yansıttık. Burada da görüldüğü 
üzere vatandaş girdiğinde dosyasında duruşma saatini, dosyanın taraflarını hangi aşamada 
olduğunu online olarak görebilmektedir. Bu şu anda bizim vatandaş portalında standart 
olarak sunmuş olduğumuz bir hizmet, ama vatandaşlarımızdan en çok gelen talep şu, biz 
ne için dosyanın evraklarını göremiyoruz? Çünkü buradaki bilgi tamam, bir kanaat veriyor, 
ama dosyada bilirkişi raporu döndü demekle bilirkişi raporunun içeriğini görmesi çok farklı 
sonuç doğuruyor. Bunun için de şu anda testlerini tamamlamış olduğumuz bir çalışmamız 
var, Özgür Beyin biraz önce bahsettiği bir yapı var, belki sunumda da gösterecek. Şu anda 
avukatlarımız avukat portalı aracılığıyla dosyaların içindeki evraklara erişebiliyorlar. 
Vatandaşlarda böyle bir yapımız yok, ama eğer mobil imza veya elektronik imza sahibi 
olan vatandaşımız, vatandaş portalına bu imzayla bağlanırsa, aynen avukatlarımızın 
gördüğü gibi Türkiye genelindeki tüm dosyalarının duruşma günlerini sorgulayabilecek 
ve dosyanın içeriğindeki tüm evrakları görüp bir kopyasını alabilecek. Bununla ilgili de şu 
anda iki operatörle çalışmalarımızı yaptık, tamamladık, test aşamasına geçildi ki üçüncü 
operatör buna destek vermiyor, eğer bir aksilik olmazsa altyapılar tamamlandığında yıl 
sonuna kadar uygulamaya geçeceğimizi öngörüyoruz. Teşekkür ederim, bununla ilgili de 
herhangi bir soru varsa sorulara cevap vereceğim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Esra Toros Akbank İşlem Bankacılığı Bölüm 
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Yöneticisi; buyurun.

ESRA TOROS (Akbank İşlem Bankacılığı Bölüm Yöneticisi.)- Sayın Başkanım, 
değerli konuklar; öncelikle Akbank olarak son derece verimli geçtiğini düşündüğümüz 
bu Uluslararası Hukuk Kurultayına UYAP vesilesiyle konuk olmaktan duyduğumuz 
mutluluğu dile getirerek başlamak istiyorum.

Adalet Bakanlığıyla işbirliği halinde yürüttüğümüz UYAP avukat ödeme sistemi 
avukatlarımıza Internet üzerinden otomatik olarak bilgi alışverişi imkânı sağlayan 
Ulusal Yargı Ağı Projesinin Akbank bireysel Internet şubeyle entegre otomatik ödeme 
bacağının adıdır. UYAP avukat ödeme sistemi sayesinde avukatlarımız UYAP üzerinden 
Akbank Internet şubeyle entegre ve otomatik olarak dava açılışına konu harç ve masrafları 
yerlerinden kalkmaksızın ödeme imkânına kavuşmuş bulunuyorlar. UYAP avukat ödeme 
sistemi, UYAP’ın temel felsefesi ve mantığıyla paralel olarak avukatlarımıza çok ciddi bir 
operasyonel maliyet yükünden kurtarmakta ve önemli bir zaman tasarruf sağlamaktadır.

Akbank olarak bizler UYAP sürecinin bir devamı niteliğinde dava açılışına konu 
ödemelerin de Akbank üzerinden kolaylıkla yapılması amacını gütmüş bulunmaktayız. 
Mevcut ödeme sistemimizde burada görebileceğiniz, belki de bizlerin bazılarının bankacı 
olmamız dolayısıyla atladığı pek çok manuel basamaktan sonra davayı açabiliyorken ki 
nedir onlar? Bazı temel olanları, dava dilekçesinin hazırlanması, dosya memurluğundan 
dosyanın alınması, davaya konu kişi sayısınca pul alınması, tevdi bürosuna gidilerek harç 
makbuzunun kestirilmesi, ilgili vezneye gidilerek harcın yatırılması, tevzi bürosundan 
dosyanın teslim edilmesi ve tevzi formunun alınması gibi basamakların tamamı atlanarak 
iki temel ve basit noktayla bulundukları yerden dava açılış sürecini tamamlıyor durumdalar. 
Bu da e-imzalı bir dava dilekçesinin hazırlanmasında ve dava türünün seçilerek davaya 
ilişkin masrafların ödenmesinden ibaret ve tüm bunlar Internet üzerinden kolaylıkla 
yapılabilir durumda.

Biz sizler için UYAP avukat ödeme sistemini gösteren birkaç tane ekran hazırladık. Çünkü 
burası avukatlarımız için, onlara özel hazırlanmış bir portal olduğundan biz bankacıların 
erişimi mümkün değil, ancak zaten Özgür Bey de sonlara doğru sanıyorum bir canlı dava 
açılışı gerçekleştirecek. Biz sadece bazı ekranlar üzerinden size örnekleme yapmak istedik. 
Burada UYAP’ın temel giriş sayfasını görüyorsunuz, avukatımız bu sayfaya bağlandıktan 
ve girişini yaptıktan hemen sonra görmüş olduğumuz bu dava seçim ekranına erişiyor. 
Dava seçim ekranında açmak üzere olduğu davaya ilişkin temel bilgileri girdikten sonra 
dava açılış tarihi, dilekçede belirtilen mahkeme, dava türü gibi temel bilgileri girdikten 
sonra sağ alt köşede görmüş olduğunuz harç miktarı hesapla butonuna basması gerekiyor. 
Şu anda bu davanın açılışı için ödemesi gereken toplam tutara erişmeye çalışıyor. Harç 
miktarını hesapla butonuna bastıktan hemen sonra görmüş olduğunuz harç hesap ayrıntılı 
listesi avukatımızın önüne dökülüyor.
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Burada tabii ki dava türüne göre farklılaşmak kaydıyla hangi masraf türlerinde ne 
kadar bir tutarı ödemesi gerektiği hem ayrıntı, hem de detay bazda görünür durumda. 
Aşağıdaki toplam tutarından bu davanın açılışı için avukatımızın ödemesi gereken tutar 
belli. “Tamam” tuşuna bastıktan sonra avukatımız tekrar dava seçim ekranına dönüyor ve 
burada sağ alt köşede bu sefer görebileceğiniz üzere harç miktarı hesaplanın hemen yanında 
ödenmesi gereken toplam harç tutarı da belirlenmiş durumda. “Bağlan” butonuna bastığı 
anda avukatımız bu sefer aranızda Akbank bireysel Internet şube kullanıcısı olanlarınız 
varsa bilirler, burası Akbank’ın bireysel Internet şubesinin bildiğimiz giriş ekranı, burada 
çok önemli bir noktaya vurgu yapmak istiyoruz. UYAP gerçekten bu anlamda son derece 
gelişmiş bir sistemdir ve bir devrim niteliğindedir. Burada gerekli girişleri yaptığı zaman 
avukatımız aslında Akbank bireysel Internet şubeye bağlanmış olacak, fakat Internet şubeye 
hiçbir zaman giriş yapmayacak. Bu bir ara yüz ve bu ara yüz avukatımıza UYAP üzerinde 
kalarak sadece Akbank’ın datasından beslenerek gerekli işlemleri her türlü ödeme işlemi 
de dahil olmak üzere yapma hakkı verecek. Yani aslında avukatımız UYAP’ta birtakım 
bilgileri girip, Akbank’a bağlanıp, oradan tekrar çıkıp tekrar UYAP’a girmek zorunda 
kalmayacak.

Burada gördüğünüz gibi müşteri numarasını girdikten hemen sonra yine son derece 
güvenli sistemler bunlar, SSL güvenlik sertifikalarıyla son derece güvenli bir biçimde 
oluşturulmuş alanlar, kullanıcı adı ve Akkart şifresini de girdikten sonra avukatımızın 
önüne böyle bir mesaj gelecek, bu da Akbank Internet şubesine girişini tamamladığını 
ve artık UYAP’a dönerek işlemlerine rahatça devam edebileceğini gösteren bir mesaj 
olacak. Sayfayı kapattıktan sonra geldiği ekran yine gayet tanıdığı bir ekran, dava seçim 
ekranı, şu anda artık önceki durumdan farklı olarak avukatımız Akbank’a da bağlı, yani 
sağ alt köşede harç miktarı hesaplanın altındaki ödeme butonuna bastığı anda Akbank’tan 
alınmış olan bu atalar önüne gelecek. Bu datalar nedir? Avukatımızın Akbank nezdinde 
bulanan vadesiz mevduat hesaplarının bir dökümü bu, burada mevcut bütün vadesiz 
mevduat hesaplarını, bu hesapların hangi şubelerde olduğunu ve hepsinden önemlisi 
bakiye durumlarını görüyor olacak. “Yeterli” ve “yetersiz” şeklindeki ifadeler avukatımızın 
dava açılışı için ödemek zorunda olduğu tutarın hangi hesaptan karşılanabilir durumda 
olduğunu gösteriyor ve burada önemli bir nokta da şu, eğer ilgili hesapta avukatımın 
tanımlanmış bir artı para kredisi varsa o da bu hesaplamaya dahil edilir. Yani avukatımız 
eğer arzu ederse, artı para kredisini kullanarak bu ödemeyi yapabilir.

Tabii ki burada şu anda biz bir geliştirme yapıyoruz, avukatımız herhangi bir bakiyesi 
yeterli görünen hesabını seçtiğinde ödemeyi oradan yapacaksa ve bunun için sistemde 
artı para kredisi kullandırılacaksa avukatımızın onayına getiriliyor. Yani az sonra artı 
para kredisi kullanmak üzeresiniz ibaresi geliyor ve eğer avukatımız buna onay verirse, 
gerekirse o hesaptan krediyi kullanarak ödemesini yapabiliyor. “Devam” butonuna bastığı 
anda onay ekranına erişiliyor, bu onay ekranında avukatımıza son bir kere işleminin özeti 



488

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

veriliyor, borçlu hesap ve ödenecek tutar. Eğer avukatımız onayla derse işlemin başarıyla 
gerçekleşmiş olduğuna dair bu mesajı alıyor. Burada da zaten özet bilgiler var, arzu ederse 
avukatımız bu özet bilgileri de yazdırabiliyor. Böylelikle dava açılış işleminin ödeme 
bacağını da UYAP avukat ödeme sistemi üzerinden avukatlarımız tamamlamış oluyor.

Bu sistemin önemli avantajları nelerdir? Bir kere biz Akbank olarak bu sistemin herhangi 
bir noktasında, UYAP avukat ödeme sisteminin herhangi bir noktasında işlem komisyonu 
veya masraf adı altında en ufak bir ücret talep etmiyoruz. Yine UYAP’ın bizce hep 
söylüyoruz, devrim sayılabilecek felsefesine ve mantığına uygun olarak mümkün olduğunca 
aynı hızda, aynı süratte ve yerinde işlem yapmak imkânını avukatlarımıza tanıyoruz. Son 
derece yoğun olduğunu bildiğimiz adalet işleri açısından zamanın verimli kullanımı adına 
çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Avukatlara özel kampanyalarımızdan faydalanma 
imkânı vereceğiz. Biz daha önce başlangıcında iki küçük kampanya yaptık. Bir miktar 
deneyseldi, fakat bundan sonra özellikle lansman çalışmalarına hız kazandırdığımız 
bu dönemlerden sonra Akbank olarak UYAP kullanıcısı olan ve UYAP avukat ödeme 
sistemini kullanan avukatlarımıza kendi ürünlerimiz üzerinden avantajlar sağlayan çok 
ciddi kampanyalar yapmayı planlıyoruz.

UYAP avukat ödeme sistemi kullanım şartları nelerdir? Aslında son derece basit iki şartı 
var: Sadece UYAP sistemi kullanıcısı olmak ve Akbank bireysel Internet şube kullanıcısı 
olmak. UYAP’ı kullanan bir avukatımız eğer Akbank bireysel Internet şube kullanıcısıysa, 
zaten bugün itibarıyla ödemelerini bu sistem üzerinden yapmaya başlayabilir. Eğer Akbank 
bireysel Internet şubesi yoksa, o zaman herhangi bir Akbank şubesine başvurarak kolaylıkla 
Internet şifresini alıp ve yoksa eğer bir vadesiz mevduat hesabı açtırıp yine işlemlerine 
hemen başlayabilir durumdadır.

Adalet Bakanlığıyla UYAP kapsamında birlikte çalışmamızın ve bu projedeki tek banka 
olmamızın, buna uyum sağlamamızın birkaç temel sebebi var, ben biraz da bunlardan 
bahsetmek istiyorum. Akbank olarak bizler çok uzun bir süredir çok ciddi bir altyapı ve 
gelişim çalışması yürütüyoruz. IT ekiplerimize ve IT donanımımıza çok ciddi bir yatırım 
yapmış durumdayız ve aslında UYAP gibi altyapı çalışmalarında çok ciddi desteğe ihtiyaç 
gösteren böyle bir önemli projede bu sayede rahatlıklar yer alabiliyoruz ve 1,5 yıldır 
Havelsan’la el ele çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Tabii ki Türkiye’nin genelindeki tüm 
avukatlarımıza yaymak istediğimiz UYAP için yaygın şube ağı çok önemli bir faktördü, 
Akbank şu anda 700’ü aşkın şube sayısıyla Türkiye’nin her yerindeki avukatlarımıza 
kolaylıkla hizmet verebilir durumda. Özellikle onlara sunacağımız bankacılık hizmetleri 
avantajlarından kolaylıkla yararlanabilecekler. Adalet Bakanlığının son dönemde gerçekten 
çok ibretle ve güzellikle izlemeye devam ettiğimiz yenilişçi gücüne aslında Akbank da 
uyum sağlıyor. Çünkü biz de böyle bir yenileşme süreci içindeyiz ve Adalet Bakanlığına 
bu anlamda biz de elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Akbank’ın aynı 
zamanda daha önceki portföyündeki mahkeme ve avukat hesapları dolayısıyla hukuksal 
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işleyişle de son derece aşina bir tarafı var, bu da bizim bir avantajımız olarak ortaya 
çıkıyor.

UYAP kapsamında biz bugüne kadar neler yaptık? 2007 başı itibarıyla özellikle lansman 
çalışmalarımızı bir miktar hızlandırmaya çalıştık. Çünkü teknik altyapı çalışmaları 
çok ciddi testlerle herhangi bir hata çıkmaması adına uzun süreler devam etti ve teknik 
altyapı çalışmalarını şu an tamamlamış durumdayız. 98 adet mahkeme veznesi hesabı 
açtık ve bu vezne hesaplarını açmayı Türkiye genelinde devam ediyoruz. Yoğun lansman 
faaliyetlerimiz var, özellikle bu kurultay lansman faaliyetleri açısından bir mihenktir. 
Bundan sonra sizlerin de takip edebileceği üzere çok daha yoğun bir biçimde devam 
edecek. Bugüne kadar kendi Akbank’ın portföyündeki avukatlarımıza SMS’ler, mektuplar, 
mailler göndererek kendilerini UYAP avukat ödeme sisteminden bilgilendirmeye çalıştık. 
Aynı zamanda ulaşabileceğimiz UYAP, Adalet Bakanlığı, www.akbank.com gibi adreslere 
banner’lar koyarak bilgilendirme mesajları verdik. Son olarak Ankara Barosuna, Ankara 
Adliyesinin içine avukatlarımızı hem bu sistem hakkında bilgilendirmek, hem de bireysel 
Internet şubeye kolaylıkla erişebilmelerini sağlamak için bir stand kurduk. Barolarımızla 
çok yakın bir işbirliği içinde olmaya çalışıyoruz, aynı zamanda Adalet Bakanlığı Bilgiişlem 
Dairesiyle ve Başkanlığıyla çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu noktada bu 
vesileyle Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Daire Başkanı Sayın Ali Kaya ve ekibine ve Ankara 
Barosu Başkanlığına bize verdikleri bütün desteklerden ötürü çok teşekkür etmek istiyorum 
ve diğer barolarımızdan da aynı destekleri bekliyoruz ve şu anda onlarla da çalışmalarımız 
sürüyor, İstanbul Barosu nezdinde birtakım girişimlerimiz var.

Sponsorluklarımız devam edecek, şu an içinde bulunduğumuz uluslararası hukuk 
kurultayının ana sponsoru olarak buna başladık ve çok iyi bir başlangıç yaptığımızı 
düşünüyoruz. Bu noktadan sonra da umuyoruz ki, Adalet Bakanlığıyla birlikte çalışma 
fırsatı bulacağız. Aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi avukatlara özel kampanyalarımız 
sizlere de duyurularak devam edecek. UYAP avukat ödeme sistemini kullanmak isteyen 
bir avukatımızın bilgi almak istediği noktalar da aslında son derece yakın ve basit. Biz 
Internetten bunlara erişim sağlayabilecek her yerde gerekli bilgilendirmeleri bakanlıkla 
beraber yapmaya çalışıyoruz. Adalet Bakanlığı, UYAP, Ankara Barosu, Akbank web 
sitesi, bunların tamamında UYAP avukat ödeme sistemiyle ilgili bilgilere kolaylıkla 
erişebilirsiniz. Aynı zamanda Akbank şubelerinden ve çağrı merkezinden her türlü bilgiyi 
alabilir durumdasınız ve UYAP çağrı merkezi de elbette ki bu konuda gereken desteği 
veriyor. Burada da görebildiğiniz gibi bu Akbank’ın bireysel Internet şubesi, sol alt köşede 
direkt bu konuyla ilgili detaylı bilgi veren, tıkladığınızda ulaşabileceğiniz bir banner’imiz 
var.

Bundan sonraki beklentilerimiz neler, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Açıkçası 
hem Adalet Bakanlığı tarafında hem de Akbank’ta UYAP’la ilgili çok ciddi ve çok önemli 
yatırımlar yapıldığını düşünüyoruz. Bu noktada bu sistemin etkin ve verimli bir biçimde 
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yürümesi hepimiz için çok çok önemli. Biz Akbank olarak bu konuda elimizden geleni 
yapmaya hazırız. Amacımız mümkün olduğu kadar fazla sayıda avukatımızı bu sisteme 
dahil edebilmek. Umuyoruz ki UYAP kullanımıyla beraber UYAP avukat ödeme sistemi 
de otomatik olarak gelişsin ve avukatlarımız amaçladığımız gibi UYAP üzerinden hiç 
çıkmadan bütün süreçleri tamamlayabilsinler. Belki de bundan daha önemli bir amacımız 
UYAP avukat ödeme sistemini geliştirip genişletebilmek, bu da ne anlama geliyor? Şu anda 
bu sistem üzerinden biz sadece dava açılışları için gerekli masrafları tahsil edebiliyoruz, fakat 
yine bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Bizim hayalimiz aslında Akbank olarak dava 
açılış sürecinde ve sonrasında, yani bu hukuki prosedürde avukatımızın ödemesi gereken 
ne kadar masraf varsa tamamının ödemesini bu sistem üzerinden gerçekleştirmesi, aynı 
zamanda içerikleri de genişletebilmek istiyoruz. Örneğin, icra tarafında da ödemelerin 
henüz alınmadığı, ama bu sistemle devreye alınması için şu anda ortak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sizlerden temel beklentimiz bu konuya gereken desteği vermeniz ve 
UYAP’ı hep beraber etkin bir biçimde kullanılan bir sistem haline getirebilmemiz. Bu 
fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Toros’a çok teşekkür ediyoruz. Affedersiniz, demin 
galiba Muhammet Beye bir sorunuz vardı, ben görmedim, özür dilerim, şimdi sorabilirsiniz, 
buyurun.

SALONDAN- Muhammet Beyden çok biraz sizi ilgilendiren bir konu. Muhammet 
Beyin konusuyla bağlantılı olmakla beraber malumunuz ceza yargılamasında uzunca bir 
süredir devam eden müdafiinin soruşturma evrakına ve ceza yargılamasındaki dosyaya 
erişim hakkıyla ilgili birtakım çatışmalı bir yasal mevzuatımız ortada. Sizin itirazlarınız var, 
talepleriniz var, her gün adliyede bununla ilgili birkaç tartışma yaşanır. Şimdi bu SMS bilgi 
sistemiyle muhakkakki ceza yargılamasının bazı erişilebilir bilgileri kısıtlanmış durumda, 
ancak hukuk yargılamasında vekile tanınmış olan yargısal tasarrufla ilgili erişim haklarının, 
kullanım haklarının dosyanın tarafı olan ilgiliye de yansıtılması ve duyurulması ve onun da 
e-imza kullanmak suretiyle doğrudan bu kendisine ilişkin, işte size tanımış olduğu feragat, 
kabul gibi birtakım hakları kullanmış olması halinde bir çatışma ortamı da kendiliğinden 
çıkacak. Bu mesleki tekelinizi birtakım bu SMS bilgi sistemi ve e-imza sistemiyle hukuksal 
çekişmelere götürecek birtakım sıkıntılar ortaya çıkacak. Bunlar için öncelikle vekili olan 
dava dosyalarının SMS bilgi sistemi içinde ancak vekile duyurulması ya da vekilin rızası 
halinde doğrudan asile duyurulması gibi birtakım seçeneklerin, alt seçeneklerin gündeme 
getirilmesi lazım.

Bir ikinci husus da, bugün bilinen bir gerçektir, hepimiz adına 4-5 tane kayıtlı, hatlı cep 
telefonu abonesi vardır ve bu yakınlarımız tarafından rızamız dahilinde kullanılır, birçoğu 
bu şekilde devredilmiştir. Dolayısıyla rızayla kullanılan adına hatlı her telefona ulaşacak 
bilginin de, o kişiye ait kişisel verinin korunmasına dönük bir özeni gösterebileceğini 
söylemek güç. O nedenle belli onay işlemlerinin bizzat kendisi tarafından, ilgili tarafından 
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yapıldığını gösterir onay işlemlerinin bu bilgi sisteminin kullanımı öncesinde alınması 
gerekir diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sayın Ersin Gülaçtı TÜBİTAK 
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, buyurun.

ERSİN GÜLAÇLI (TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü 
Kamu Sertifikasyon Merkezi Yöneticisi)- Sayın Başkan, değerli konuklar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. İlkönce ufak bir düzeltme yapayım, biraz erken terfi etmişim, 
müdür yardımcısı değilim, Kamu Sertifikasyon Merkezinin yöneticisiyim, aynı zamanda  
proje yöneticisiyim, belki ileride olabilir.

Bugünkü sunumlarda direkt olarak elektronik imzanın uygulama yönü, hatta bir 
canlı uygulamayla da gösterilecek. Ben biraz daha işin altyapı tarafında rol alıyorum ve 
vatandaşla ve avukatlarla aslında direkt ilgili değilim. Fakat bu sistemin elektronik imzayla 
beraber kullanılabilmesi için Adalet Bakanlığının da elektronik imza kullanması gerekiyor. 
Zaten bu 2006 senesi içinde başlayan görüşmeler neticesinde sözleşmeyle bağlanmış bir 
proje olarak elimizde var. Sayın Başkanım Ali Kaya Beyin başlattığı görüşmeler neticesinde 
şu anda bizim Adalet Bakanlığıyla 30 bin personel için nitelikli elektronik sertifika üretme 
yükümlülüğümüz var. Bunun bir kısmı üretildi, hak sahiplerine teslim edildi ve çalışmalar 
devam ediyor. Şimdi bu nedenle ben bugünkü konuşmaların uygulama ağırlıklı olması 
nedeniyle biraz sunuma sadık kalmaya çalışacağım, biraz onun dışına çıkabiliriz, sizden 
gelecek soruları yanıtlamaya çalışırım.

İsterseniz hızlıca elektronik imzayla ilgili mevzuatın tarihçesine şöyle bir bakalım. 
Ülkemizdeki elektronik imza düzenlemeleri Ocak 2004’de kabul edilen 5070 Sayılı 
Elektronik İmza Kanunuyla başlıyor. Bu kanunun devamı niteliğinde Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından hazırlanan ikincil mevzuat var, bunların paralelinde de bir Başbakanlık 
genelgesiyle Türkiye’deki kamu kurumlarının sertifika ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulması kararı yayınlandı, bu görev de bizim Enstitümüze 
verildi. Neticesinde bu düzenlemelere uygun olarak Temmuz 2005 yılında diğer elektronik 
sertifika hizmet sağlayıcılarıyla beraber faaliyete başladık, bunu birazdan biraz daha detaylı 
anlatacağım.

Elektronik imza elektronik verilerimizi normal ıslak imzaya denk bir şekilde elektronik 
ortamda imzalanmasını sağlayan bir araç. Ne işe yarıyor? Bilgi bütünlüğü, imzalanan 
bilginin bilgi bütünlüğünü koruyor, bu imzalamayı kimin yaptığın gösteriyor, böylece 
kimlik doğrulaması sağlanıyor ve işlemi yapanın bu işlemi inkâr etmesini engelliyor. 
Günlük hayattaki ıslak imzaya benzetebiliriz, fakat elektronik imzanın önemli bir farkı 
var, her imzalanan dokümanın altındaki elektronik imza birbirinden farklı ve dokümanın 
içeriyle ilişkili. Bu teknolojinin matematiksel bir altyapısı var, Kriptoloji Enstitüsünden 
geliyorum, bunun matematiğini uzun uzun anlatmam mümkün, ama tabii ki teknik 
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bir toplantı değil. Burada kanunda da tarif edildiği şekliyle kişilerin imza oluşturma ve 
imza doğrulama verileri var dememiz yeterli. Kişiler kendilerine ait, şahıslarına ait imza 
oluşturma verilerine sahipler. Bunların karşılığı olarak da bu imza oluşturma verisi 
dediğimiz uzun sayılardan oluşan bir küme, bunların karşılığı olan bir doğrulama verisine 
de sertifika içinde yer veriliyor.

Nasıl elektronik sertifika alınıyor? Kanun ve ilgili mevzuata göre, diğer ikincil 
mevzuata göre kişiler kimlik bilgileriyle, geçerli kimlik evraklarıyla bir sertifika sağlayıcıya 
başvuruyorlar. Burada kişinin açık anahtarı, yani imza doğrulama verisi adı, soyadı ve 
kimlik numarası birleştirilerek elektronik sertifika adını verdiğimiz elektronik doküman 
oluşturuluyor. Şu anda Türkiye’de faaliyet gösteren ve Telekomünikasyon Kurumundan 
onay almış 4 tane elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı mevcut. Bunlardan üçü özel 
sektöre hizmet verirken Kamu Sertifikasyon Merkezi kamu kurumlarına hizmet veriyor. 
Az önce bahsettiğim gibi bir elektronik sertifikada başlıca bilgiler kişinin adı, soyadı, TC 
kimlik numarası ve bu sertifikayı yayınlayan makamın ismi oluyor. Şu anda Türkiye’deki 
elektronik imzayla ilgili düzenlemeleri yapan Telekomünikasyon Kurumunun yayınlamış 
olduğu bir sertifika profili dokümanı var. Bu dokümana göre faaliyet gösteren tüm sertifika 
hizmet sağlayıcıların yayınladığı sertifikalarda ortak bilgiler bulunması gerekiyor. Bunlar 
kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası. Bundan daha fazla kişisel bilgiler bulunabilir, 
ama en az bunların bulunması zorunlu.

Şimdi elektronik imzayı nasıl kullanıyoruz, nasıl güvenli oluyor? Şöyle güvenli oluyor: 
Kişiye ait imza oluşturma verisi, buna kriptoloji terminolojisinde özel anahtar deniliyor, 
kişiye verilen akıllı kart cihazının içinde saklı. Bu cihazın içinde bulunan anahtarla işlem 
yapabiliyorsunuz, fakat anahtarı dışarıya çıkarmanız, okumanız, kopyasını almanız 
mümkün değil, sistemin bütün güvenliği buradan geliyor. Siz UYAP sistemi olsun veya 
farklı bir sistem olsun, elektronik imza kullanacağınız zaman size sunulan bir belgeyi 
bu kartın içinde bulunan, bu chipin içinde bulunan anahtarınızla imza işleminden 
geçiriyorsunuz. Sonuçta ortaya sizden başka kimse tarafından oluşturulamayacak bir 
elektronik imza değeri çıkıyor. Bu elektronik imzayı doğrulamak isteyen taraflar sizin 
sertifikanızda bulunan imza doğrulama verinizi açık anahtarınızı kullanarak sizin imzanızın 
geçerliliğini kontrol edebiliyorlar. Bu kontrolde sertifikanın kimin tarafından verildiğinin 
kontrol edilmesi gerekiyor, sertifikanın geçerlilik süresi içinde olup olmadığına bakılması 
gerekiyor, kullanım amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerekiyor 
ve sertifikanın yayınlandıktan sonra iptal edilip edilmediğinin de kontrol edilmesi şart. 
E-imzada bir sertifika sağlayıcı olması gerekiyor. Sertifikanın başvuran kişilere güvenli bir 
şekilde verilmesi lazım, ondan sonra da kullanım safhasına geçiliyor. Burada da elektronik 
imza oluşturan araçlar ve yazılımlar beraber kullanılıyor, bunlar işlemlerde geçerlilik 
taşıyorlar 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, uzun vadeli saklamak için de bu 
belgelerin arşivlenmesi lazım.
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Peki, bu görev niçin UEKAE’ye verildi ve Kamu Sertifikasyon Merkezi kuruldu? Burası 
esasında önemli, çünkü 2004 yılında e-dönüşüm icra kurulunda alınan bir tavsiye kararı 
neticesinde bu Başbakanlık genelgesi çıktı. Burada güvenlik göz önünde bulunduruldu, 
UEKAE’nin güvenlikle ilgili geçmiş proje tecrübesi ve bilgi birikimi ağırlıklı olarak etki 
etti. Artı, özellikle maliyet açısından bu tek bir merkez tarafından sertifika üretilmesi 
kararı verildi. Çünkü bir sertifika merkezinin kurulması ve yaşatılması oldukça masraflı. 
Eğer yurtdışında gördüğümüz örnekler gibi her bakanlığın, her kamu kurumunun kendi 
sertifika merkezinin kurmasına izin verilseydi, bütün bu sertifika tabanlı, elektronik imza 
tabanlı işlem yapmak isteyen kamu kurumları bu konularda yatırım yapacak ve birbirini 
tekrarlayan yatırımlar ortaya çıkacaktı. Burada ulusal bilgi ve tecrübe birikiminin de 
kullanılması hedeflendi. Burada ben sürekli olarak bu konu gündeme geldiğinde Yeni 
Zelanda örneğini veriyorum. Yeni Zelanda’da Elektronik İmza Kanunu çıktığı zaman devlet 
bu işlere girmemeli, özel sektör bu alanda yer alsın diye bir yaklaşım tercih edilmiş. Bunun 
üzerine iki tane özel kurum sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyete geçmiş, bir pazar 
ihtimali görülmüş. Devlet kurumlarının, kamu kurumlarının bir kısmı A kurumundan, diğer 
bir kısmı da B kurumundan sertifikalarını almışlar. Fakat bir süre sonra bu kurumlardan 
birisi mali yönden iflas ederek iş hayatından çekilmiş. Tabii bu durumda ortaya oldukça 
zor bir problem çıkıyor, mevcut işleyişin aksamaması lazım, sertifika hizmetlerinin devam 
etmesi lazım. O yüzden her ne kadar liberal bir bakış açısından olsak da, devlet için böyle 
bir merkezin kurulması gerekliydi diye söyleyebiliriz.

Burayı hızlıca geçebiliriz, biz bu görevi aldıktan sonra yaklaşık 10 aylık bir süre zarfında 
gerekli bütün hazırlıkları yaptık. Zaten yazılım olarak elimizde bir altyapı vardı, çünkü biz 
silahlı kuvvetlere benzer yazılım projelerini daha önceden yapmıştık. Bütün mevzuata 
uygun işlemleri gerçekleşirdik, denetimlerden geçtik, ISO bilgi güvenliği yönetim sistemi 
belgelerimizi aldık ve faaliyete geçtik. Kısaca bilgi vermek gerekirse, Ankara ve Gebze’de 
iki ayrı ofisimiz var, Gebze’de Enstitü içinde büyük bir bölümümüz var, yaklaşık 550 
metrekare alanımız bulunuyor. Toplam Kamu Sertifikasyon Merkezinin sertifika üretme 
ve dağıtma işleriyle ilgili 23 personeli var, kapasitemiz yılda 100 bini buluyor, bunu daha 
da arttırmak için uğraşıyoruz. Tüm yazılımlarımız milli olarak gerçekleştirilmiştir, ben aynı 
zamanda bu yazılımları geliştiren yaklaşık 20 kişilik ekibin de yöneticiliğini yapıyorum.

Şimdi burada Adalet Bakanlığı personeli veya bu sistemden UYAP’ta sertifika kullanmak 
isteyen kişileri ilgilendirebilecek bir alana geldim. Bu sertifika üretim ve dağıtım işi nasıl 
oluyor, bunu daha hızlı nasıl yaparız? Yapımız şöyle: Bir kamu kurumu bize sertifika için 
başvurduğu zaman kamu kurumuyla çeşitli yazışmalar gerçekleştirilerek iş bir sözleşmeye 
dönüştürülüyor. Daha sonra kamu kurumundan sertifika alacak personelin isim listesini 
alıyoruz, bu isim listesinin yanında e-posta ve TC kimlik numaraları da var. Bunların 
doğruluğu kontrol ediyoruz KPS sistemi üzerinden, daha sonra hatasız olanlara e-postayla 
bir parola ve girilmesi gereken bir web adresi yolluyoruz. Bu e-postayı alan çalışanlar ilgili 
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web sayfasına girip parolayı kullanarak bir başvuru formu dolduruyorlar. Burada şu açıdan 
bunu yapmak zorundayız: Elektronik imza sertifikasını biz kişinin adını, soyadını ve TC 
kimlik numarasını kullanarak üretebiliriz, ama kişinin rızası olmak zorunda. Aksi takdirde 
onun yerine imza atabilecek kartı ondan habersiz üretmiş oluyoruz, o yüzden işin en 
başında bir kez ıslak imzalı bir başvuru formu almak zorundayız. Bu formları dolduran 
insanlar, kişiler formları imzaladıktan sonra kamuSM’ye yolluyorlar, kamu kurumu bunu 
toplu bir şekilde bize ulaştırıyor. Biz bunların hızlıca kontrolünü yapıyoruz, sertifikalarını 
üretiyoruz, akıllı kartların içine koyuyoruz, kartları postayla gönderiyoruz, postayla 
dediğim kuryeyle gönderiyoruz. Kurye kimlik karşılığı teslimatı yapıyor, teslim fişini alıp 
bize geri veriyor, ardından da biz kişilere bu kartları kullanabilmeleri için gereken parola 
zarflarını tekrar kurye vasıtasıyla ulaştırıyoruz, sanki bir bankanın kredi kartı merkezi gibi 
çalışıyoruz.

Onun dışında e-imzayla ilgili farklı faaliyetlerimiz de var. Bu konuda zaten uzun 
süredir çalıştığımız için bir e-imza yazılım kütüphanemiz var. Bunu isteyen kamu ve özel 
kurumlara veriyoruz, bunu kullanarak e-imza kabiliyetlerini mevcut sistemlerine adapte 
edebiliyorlar, ekleyebiliyorlar. Danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz de var. Şimdi biraz 
da kısaca rakamlardan bahsedeyim ve onun dışında sorularınız varsa, onları alayım. Şu 
ana kadar Adalet Bakanlığına bizim Adalet Bakanlığı personeli olan 17 534 kişiye e-posta 
yolladık. Bu kişilerden yaklaşık 9 bini kendilerine gelen e-postadaki tarif edilen adımları 
yaparak başvuru formlarını doldurdular, bunlardan şu anda 3400 küsuru elimize ulaştı, 
bu kişilerin sertifikaları üretildi ve kurye yoluyla kendilerine gönderildi. Bu sayıyı kısa bir 
süre içinde 30 bine, ardından da ihtiyaç duyulan diğer seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. 
Bu rakamlar Türkiye’de toplam 2 milyon 100 bin kamu personeli olduğu düşünülürse, 
yaklaşık olarak küçük gibi gözükebilir, ama şu anda Türkiye pazarında, sertifika pazarında 
yaklaşık 16 binle 20 bin arasında sertifika olduğunu biliyoruz. Mevcut pazarın tamamından 
daha büyük bir rakam olduğu ve Adalet Bakanlığının yaygın, Türkiye’nin her yerinde 
birimleri bulunması göz önünde bulundurulduğunda oldukça kapsamlı ve büyük bir işe 
kalkıştığımızı söylemek mümkün. Bunu da Adalet Bakanlığının Bilgiişlem Başkanlığıyla 
koordineli bir şekilde en kısa sürede, en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik 
bunları söyleyebileceğim, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, biz de Sayın Gülaçlı’ya teşekkür ediyoruz.

CENGİZ TANRIKULU- Biliyorsunuz mobil imza çıktı ve yavaş yavaş yayılıyor da. 
Nitelikli elektronik imzayla mobil imza arasındaki benzerlikler, farklılıklar ya da aynı şey 
midir, o konuda biraz açıklama yapabilir misiniz? Teşekkürler.

ERSİN GÜLAÇTI- Mobil imzada az önce sunumda bahsettiğim şurada gördüğünüz 
chipin içine saklanan anahtar kullandığınız sim karta gömülüyor. Dolayısıyla teknolojik 
olarak benziyor, güvenlik açısından da benziyor, zaten Telekomünikasyon Kurumundan 
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onay almış bir sertifika hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla yapılıyor. Benzerlik taşıyor, bazı 
farklılıkları da var, mobil imza konusunda benim daha önceden hazırladığım üç sayfalık 
bir görüş yazısı var, bunu dilerseniz size ulaştırabilirim. Kamu personeline mobil imza 
sertifikaları vermenin güç olduğunu ben değerlendiriyorum, fakat vatandaşın elinde mobil 
imzanın bulunması ve bunu kullanması, işin hızlı olarak kullanıma girmesi ve yaygınlaşması 
açısından önemli ve çok pratik bir sistem; yurtdışında da örnekleri var. Bir yandan da bunu 
desteklemek lazım, yani kamu kurumları kendi içlerinde kendi personeline mobil imzayı 
vermekte zorlanırlar, Kamu SM’nin bu işi yapabilmesi için operatörlerle çalışması gerekiyor. 
Burada operatörlerin tekel pozisyonu nedeniyle sıkıntılarımız var, ama örneğin vatandaşa 
hitap eden portalda mobil imzayla işlem yapılmasının desteklenmesi bence gerekli, yani 
bu nitelikli elektronik imzanın bir versiyonu, bir çeşidi ve bu yazılım sistemleri, altyapı 
sistemleri dikkatli olarak gerçeklenirse, kullanılmasında bir sakınca yok. Ancak normal 
imzadan biraz daha titiz olmak gerekir, yani normal elektronik imzadan -çünkü bazı ara 
parçalar- biraz uzun teknik konulara girmek istemiyorum, isterseniz toplantıdan sonra 
konuşabiliriz.

SALONDAN- Maliyeti ne kadar oluyor?

ERSİN GÜLAÇTI- Şimdi bizim sertifikaları şöyle bir düşünce olabilir: Kamu kurumu 
Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK bunları ücretsiz olarak verse, tabii bu mümkün 
değil ve böyle bir sistemimiz yok. Ücret olarak 99 lira artı KDV olarak ücretlendiriliyor. 
Sertifikanın ömrü 3 yıl olarak veriliyor, dolayısıyla kart ve her şey dahil olarak fiyat bu, 
piyasadaki özel sektör firmalarına göre tabii çok çok düşük. Yani burada şuna bakmak 
lazım: Bu parayı veriyoruz, karşılığında ne alacağız? Bunun karşılığında birçok evrak 
masrafından, posta giderinden tasarruf etmek mümkün olacak. O nedenle yıllık olarak 
verilecek rakam ve bu mevcut posta masrafları kefeye konduğunda esasında pek de bir 
maliyeti olmadığını söyleyebiliriz.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Ersin Beye çok teşekkür ederim. 

Yan taraftaki salonda saat 16’da hem mobil imzayla, hem de elektronik imzayla ilgili ayrı 
bir çalıştay var. Eğer oraya katılırsanız, elektronik imza ve mobil imza konusunda orada 
bilgi edinebilirsiniz. Aslında zamanımız çok sınırlı, iki konuşmacımız daha var. Son soru, 
buyurun.

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savıcısı) Bu elektronik imzanın, imzanın 
muhatabı olan kişiler tarafından açık anahtar ya da özel anahtarın kullanılması suretiyle 
kontrol edilebileceğini, onaylanabileceğini söylediniz, bunun nasıl olacağını doğrusu çok 
merak ettim. Bu konuda açıklama yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ederim.

ERSİN GÜLAÇTI- Bu kontrol tabii ki bir yazılım vasıtasıyla oluyor. Yani örneğin 
UYAP’ta elektronik imzalı doküman kabiliyeti eklendiği anda siz önünüze gelen elektronik 
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imzalı bir dokümanın doğrulanması için bir düğmeye basacaksınız, dokümanı kimin 
imzaladığını, hangi tarihte imzaladığını UYAP’ın içindeki modül size gösterecek, imzanın 
doğru olup olmadığını, geçerli olup olmadığını söyleyecek. Onun dışında da harici 
yazılımlar kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Bizim bu amaçla ücretsiz olarak kullanıma 
sunacağımız bir çalışmamız var, onu da sanırım bu ay içinde web sitemizden yayınlayacağız, 
o da kullanılabilir. Esasında burada şu anda Türkiye’de davalık bir durum gerçekleşmedi, 
elektronik bir imzanın geçtiği bir dava konusu oluştuğunda elektronik imzalı dokümanın 
kontrol edilebilmesi için araç ihtiyacı var, yazılım ihtiyacı var, güvenli bir yazılım olması 
lazım. Özetle böyle bir yazılım kullanılması gerekiyor diyebilirim.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Ersin Beye çok teşekkür ediyoruz. Sayın Çağatay Cengiz, 
Ankara Barosu Bilgiişlem Merkezi Yardımcısı meslektaşımız.

Av. H. ÇAĞATAY CENGİZ (Ankara Barosu Bilgiişlem Merkezi Bşk. Yard.)-  Sayın 
Başkanım, sayın hâkim ve savcı büyüklerim; Ankara Barosuna kayıtlıyım, aynı zamanda da 
Adalet Bakanlığında tetkik avukatı olarak Özgür’le birlikte görev yapmaktayız. Şöyle bir 
şey söylemek istiyorum: Aslında bu proje bundan 10-15 sene önce Özgür’ün spektrum 
makinesinde bizim aklımıza gelmişti, ama maliyet hesaplamasını yaptığımız zaman 
gerçekten bayağı bir yekûn tutuyormuş, bayağı bir işgücü tutuyormuş. Çünkü bizim aynı 
zamanda hem okumamız, hem eğlenmemiz, hem gezmemiz, dolaşmamız lazım. Hepsini 
UYAP projesine vakfedemedik, o yüzden Adalet Bakanlığını bekledik.

Gerçekten avukat olarak ben memnunum, neden memnunum? Biliyorsunuz değil 
avukat, insan olarak en değerli şey zaman, UYAP bana zamanı satın aldırdı. İşte ben UYAP 
sayesinde ne yaptım? Duruşma tutanaklarımı gördüm, işte biliyoruz ki kâğıt maliyeti çok 
büyük bir maliyet. Her ne kadar Baromuz tarafından kâğıt dağıtılsa da her duruşmada 3-4 
sayfa kâğıt almak zarar oluyor, ikincisi ağaçları düşünmek lazım, biz bunları bilgisayarda 
otomatik olarak indirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Mazeretlerimizi gönderebiliyoruz ki 
artık anladığım kadarıyla SMS’le de mazeret gönderdiğimizde, giderse en azından 
müvekkillerimiz bizi vekalet akdini suiistimal ettik diye gelmesinler. Çünkü bazen gerçekten 
aynı anda 4-5 duruşmamız oluyor, aynı dakikada birisine giremiyoruz, öbür tarafa mazeret 
bırakmak zorunda kalıyoruz, ama UYAP SMS projesi gerçekten çok işimize yarayacak. 
UYAP’la ilgili her şey güzel, kötü bir şey her şey de olabilir, düşünsenize yeni bir ayakkabı 
alıyorsunuz, yeni bir ayakkabı ilk başta ayağınızı sıkıyor, daha sonradan açılıyor ve rahat 
rahat giyebiliyorsunuz, zaten bir daha bir başka ayakkabı aldığınızda da onu bırakmak 
istemiyorsunuz; insan olarak da öyle bir yapımız var.

Şimdi UYAP’la ilgili en büyük kaygı güvenlik, herkesin söylediği nasıl güveneceğiz, 
nasıl yapacağız? Ben başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Her ne kadar Ankara 
hâkimi ağabeylerimiz var, ama ben o hâkim ağabeyimiz olmadığı için rahat anlatabilirim: 
Bir duruşmada delil dilekçem kayboldu, hâkim bey haklı olarak dedi ki, “avukat bey, delil 
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dilekçeniz yok” ve kesin süre, ihtarat da yapılmış. “Nasıl olur? Ben delil dilekçemi verdim” 
dedim, o sırada karşı taraf “evet, delil dilekçesi bizde var” dedi. Şimdi karşı tarafa “nereden 
aldın?” diye sordu, “dosyadan aldım” dedi. “Sen dosyadan aldıysan bir havaleli örneğinin 
dosyada olması lazım” dedi. Ben ithamda bulunmak istemiyorum, ama kesinlikle 
fotokopisi düştü o sırada o kâğıdın ve bu şekilde başıma bir şey geldi ve ben ondan sonra 
cep telefonumla ne evrak verirsem, her birinin fotoğrafını çekmeye başladım. Böylece 
kendi güvenliğimi aldım ki UYAP’ta artık taratmalar başladığı zaman bunlarla ilgili güzel 
şeyler olacak.

Peki, avukat olarak biz dosyalara nasıl ulaşıyoruz? Biliyorsunuz avukat olarak sır saklama 
yükümlülüğümüz var, dosyalarla ilgili sır saklama yükümlülüğümüz var. Keza açılan 
davalarla ilgili olarak eğer ki gizlilik kararı verilmişse, yine bu sefer daha ağırlaştırılmış 
bir sır saklama yükümlülüğümüz var. UYAP bir şekilde avukatlara da açılmak zorunda 
ki sistem işlesin, çünkü bana göre UYAP’ın en büyük müşterisi, en büyük kullanıcısı 
avukatlar, aslında avukat kullandığı zaman bu sistem devam edecek. Adalet Bakanlığı 
da haklı olarak herkes herkesin dosyasını görmesin diye teknik anlamda sertifika denen, 
aslında bizim imza olarak algılayabileceğimiz bir şey, yani normal hayatta imza, bilgisayar 
ortamına girdiği zaman sertifika oluyor, böyle bir sertifikayı, varolan bir sertifikayı UYAP’a 
yansıttılar. Ben şimdi size bu sertifikayla ilgili olarak bir örnek vermek istiyorum. Biz bunu 
nasıl yapıyoruz? Şimdi ben burada aslında hem bilgisayar kullanıcılarının mutlaka bilmesi 
gereken bir şeyi anlatacağım, UYAP sertifikasını değil, UYAP sertifikası da devamında 
onu getirecek.

UYAP sertifikası bana şunu getirdi: Benim bağlandığım Internet sitesiyle benim 
bilgisayarımın arasında güveli bir bağlantı var mı yok mu? Yani üçüncü şahısların benim 
bilgisayarımla Adalet Bakanlığının bilgisayarına bağlandığım sıra ben enter’e bastığımda 
o bilginin güvenliğini sağlayan ve benim gerçekten Avukat Çağatay Cengiz olduğumu 
tanımlayan bir sertifika. Yani aslında klasik anlamda evet, bir elektronik imza denilebilir, 
ama nitelikli elektronik imza değil. Buna nitelik kazandıran az önceki arkadaşımızın 
da söylediği gibi 5070 sayılı Kanunun 9. maddesindeki unsurlar. Yani nedir? Türkiye 
Cumhuriyeti Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir kurum 
tarafından verilen bir sertifika. Bu sertifika bu sertifikanın son kullanma tarihleri, bu 
sertifikanın içeriği, bilgileri, bu sertifikayla ilgili seri numarası, kullanıcının TC kimlik 
numarası gibi bilgileri içeriyorsa, nitelikli imza oluyor.

Şimdi bakın; ben şu an Internet sitesine bağlandım ve UYAP sertifikamı yükleyeceğim, 
tıpkı hâkim ve savcılarımızın ve icra dairelerinin ve kalemlerin yaptığı gibi her şeyi 
görüyorum ben de. Sizler de aslında böyle bir sertifika kullanıyorsunuz, ama sizler kendi 
içindeki bir Internette olduğunuz için dışarıdan müdahale olmuyor veya WPN denen 
dışarıdan bağlandığınızda güvenliğinizi sağlayan mekanizmalar var. Ancak bu güvenlik 
sizin bilgisayarınızın güvenliğini sağlamıyor, sadece ve sadece bağlantılarınızın güvenliğini 
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sağlıyor ki bu da işte bankacı arkadaşların sabahki konuşmalarında değindikleri şey. Şimdi 
ben uzun yola gitmeyeyim, fazla zamanınızı almayacağım, şu benim bir sertifikam, buna 
ben tıklıyorum, bu sertifika bana Adalet Bakanlığı tarafından zimmetlendi. Biz Ankara 
Barosu olarak sertifikaları şu şekilde alıyoruz, listeleri veriyoruz, daha sonra bu sertifikalar 
imza karşılığında meslektaşlarımıza veriliyor. Meslektaşımızın ortağına bile biz bu 
sertifikayı vermiyoruz, çünkü neden? Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir cihaz.

Şimdi ben bunun üzerine tıkladığımda ileri ileri dedim ve bir parola geldi. Bu parola 
bu sertifikanın yüklenmesi için, ola ki yarın üçüncü şahıs sizin sertifikanızı ele geçirirse 
buradaki şifrenizi almadan bunu bilgisayarınıza yükleyemeyecek. Aslında böyle bir şey, 
birazdan Özgür size içeriğini gösterecek. Özgür birazdan kendi bilgisayarında anlatacak, 
belki of the record olacak, ama bir bilgisayarı hepiniz kullanıyorsunuz, acaba bağlandığınız 
Internet sitesi güvenli mi güvenli değil mi? Yani bağlantınız güvenli mi, değil mi, yani 
tıptık UYAP, aslında Özgür’ün göstereceği kısım da o şekilde olacak, onu gösterip ben 
Özgür’e vereyim ki Özgür’ün bilgisayarında zaten sertifikamız var. Bakın; mesela her 
birinizin yahoo’da mutlaka bir hesabı vardır, e-maili vardır. Ben şu an sain dediğim zaman 
lütfen şu kısma dikkat edin, bakın hemen bir kilit oluştu. Bu kilit bizim SSL dediğimiz 
bir katman oluşturuyor ve bu diyor ki, arkadaşım sen şuraya bilgilerini yazdığın zaman 
şuna bastığında senin bilgilerini ben şifreleyerek server’e alıp götüreceğim, bu şekilde. 
Lütfen ve lütfen, özellikle fishing dediğimiz dolandırıcılık ve benzeri şeyler insanlar 
Internet sitesini kopyalıyor, size aynı o Internet sitesi gibi geliyor, ama şuradaki bağlantıya 
baktığınız zaman buradan mesela “Özgür bağlandı” göreceksiniz Adalet Bakanlığı. Bakın; 
login.yahoo.com, yani benim bağlanmak istediğim Internet sitesini gösteriyor. İşte Adalet 
Bakanlığı da bana böyle bir şey veriyor ve benim sertifikama ilişkin bilgiler de bu. Lütfen 
ve lütfen, bağlandığınız ve kişisel bilgilerinizi gireceğiniz bilgisayarlarda lütfen şu anahtara 
dikkat edin. Anahtarın mutlaka ve mutlaka kapalı olduğundan emin olun, arkasından 
da tıklayarak bağlanmak istediğiniz Internet sitesinin bu olup olmadığına bakın. Çok 
teşekkür ederim, çünkü asıl avukat portalını tanıtacak Özgür, onda biraz daha sorularınızı 
cevaplayabilirim. (Alkışlar)

Av. ÖZGÜR ERALP (Ankara Barosu Bilgiişlem Merkezi Başkanı)- Evet, ben de 
mümkün olduğunca kısa bir sunum yapmaya çalışacağım, ama Çağatay arkadaşımızın 
da dediği gibi hep böyle şeyleri ben topluyorum, şifreleri bende, hatta diyorum bakın 
Baro kimliği de şu anda bende. Hoş, bunu biraz önce Internetten dava açılıyor mu 
açılmıyor mu konusunda açıkladık. Şu anda en son testimi yapmak için aldım TC kimlik 
numarası nedeniyle. Şimdi burada olmayan bir arkadaşımıza Çağatay tarafından 1250 
YTL bedelli bir davayı açtım test olaraktan. Eğer şu anda olmazsa en son tarafında şöyle 
yapıyorum: Her şeye rağmen bakın saat burada dururken 14.34 itibarıyla davamı Internet 
üzerinden ücretini de ödemek kaydıyla açtım. Şu anda bakalım bir de bunu canlı olarak 
gerçekten yapabiliyor muyuz? Avukat portalına ve vesaire içerisindeki bütün sistemlere 
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bu konuda çok değinmiyorum. Yine bundan iki sene önce yaptığımız uluslararası hukuk 
kurultayında UYAP’ta bunların hepsini göstermiştik; dosya görüntüleyebilme, evrakları 
görüntüleyebilme, vekaletname, bunların hepsi iki sene önceki kurultayımızda mevcuttu.

Şu an için gerçekten Internetten dava açabiliyor mu bir avukat açamıyor mu? Bizim 
ekranlarımızı az çok gördüyseniz Avukat Özgür Eralp Adalet Bakanlığı UYAP avukat 
bilgi sistemine hoş geldiniz, dava açılış kısmına geliyorum. Bugüne kadar 22 baroya gittik, 
her sunumdan önce inşallah Internette bir sıkıntı olmaz, inşallah UYAP’ta bir sıkıntı 
olmaz, inşallah portalda bir sıkıntı olmaz dedik. Bugüne kadar bir Zonguldak’ta oldu. 
Zonguldak’ta da onu cumartesi günü yaptık, 13’le 17 arasında bakım çalışması varmış. 
Benim sunumumu da öyle ayarladım ki tam 14’deki sunum, onun dışında hiçbir yerde 
sıkıntı olmadı. Bu dileklerimle beraber artık sitenin içerisine giriyoruz. Dava açmak 
bizim için neden çok önemli? Belki avukatlar için Internette açmak tabii daha farklı, ama 
biz bunların artık en son test çalışmalarını yaparken çalışan arkadaşlarımız biz her şeyi 
hazırladık, ama “dava yok” dediler. “Davayı açalım” dedim, “ama dava gerçekten açılacak” 
dediler. “Biz açalım” dedim, “ama bak, gerçekten mahkeme açılacak” dedi. “Açılsın tamam 
kardeşim. Biz avukatız, bizim işimiz bu, günde beş dava açarız, on dava açarız” dedim. 
“Ama ödediğimiz parayı geri alamayız” dedi. “30 milyon lira, 50 milyon lira feda olsun, 
sen bana Internetten dava açtır, ben başka bir şey istemiyorum” dedim. Hep orada şeyi 
düşünüyorum, yani avukat için dava açmak kolay, ama Internetten dava açmak çok 
farklı bir şey, teknikçi arkadaşlar, ama “dava açılır” diyorlar. Dava açılınca ne olur? Açılır, 
feragat edersiniz, müracaata bırakır, anlaşırsın, bir şeyler olur, keşke bütün davalar böyle 
sonuçlansa.

Bakın, sadece Ankara’da değil Türkiye’nin her yerinde davamızı açmak imkânımız var. 
Ben adliye olarak Ankara’yı seçiyorum. Hukuk davası şu an için yeni dava, devam dedim, 
çok basit bir şekilde 9 Ocak 2008, 15.44, bu arada mesai saatine de yetiştirelim, çünkü 
şu anda mesai saatinde sistem harçların alınma sistemi yüzünden kapanıyor. Dilekçede 
belirtilecek mahkeme sulh hukuk mahkemesi, genelde harç açısından burayı tercih 
ediyorum, daha ekonomik oluyor. Hatta bazen açarken Çağatay’la test olarak açtım, baktım 
aile mahkemesinden boşanma davasına gitmişiz, bu kadar da olmaz dedim. Şimdi ben 
test için kendim Çağatay’a dava açıyorum, en azından kendimi sulh hukuk mahkemesine 
alıştırayım da, aile mahkemesinde ben Çağatay’a boşanma davası açarsam, herhalde pek 
gerçekçi bir dava açılışı olmaz. Şimdi burada alacak nispi, seçtim, ileri, burada bir sıkıntı 
olmazsa şöyle yapıyorum: Davacımız dedim, biraz önce konuştuk, ama kimi davacı 
yapalım, kimi davalı yapalım dedim, dedim ki Baro Başkanımız burada, Bilgiişlem Dairesi 
Başkanımız da burada, biz Çağatay’ın dediği gibi ben tektim avukat ve Baronun avukatı, 
şimdi biz Barodan yana mıyız, Bilgiişlem Dairesi Başkanlığından yana mıyız? Ben yine 
diyorum ki, Başkanımızı davacı yapalım, Bilgiişlem Dairesi Başkanlığını da davalı yapalım, 
UYAP’ın bize getirdikleriyle ufak bir tazminat davası açalım. Nihayetinde biz mesaimizi 
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fazlasıyla UYAP’a yoğunlaştırdık. Başkanım, ben sizin TC kimlik numarasını alabilir 
miyim, sistem davacının TC kimlik numarasını zorunlu tutuyor, ama davalının kimlik 
numarasını zorunlu tutmuyor.

Bakın; TC kimlik numarası burada, şu anda taraf kişisini MERNİS’ten getirdi, hatta 
ilginç bir şekilde Başkanım iki kez girilmiş, “iki kayıt bulundu” diyor, MERNİS’te UYAP 
iki kez gözüküyor. “Taraf seç” dedim, ekle çok basit bir şekilde, bir de tabii her davanın 
bazı hasımsız olabilir, ama bir de davalısı var. Bu Amerika’da olsa, şu şekilde yapılır: Bizim 
yıllardan beri kurmaya çalıştığımız düzenek buydu, şimdi başkanın tarafına bir 500 bin 
YTL’lik bir tazminat davası açalım. Yıllardan beri çalışıyoruz Başkanım, biz böyle bir 
çözüm bulabildik. Evet, şimdi buradan da TC kimlik numarası, Ali Kaya, taraf seç, onay 
geldi, ekledik, davacımız hazır, davalımız da hazır, “ileri” dedik. Şu anda dava esas değerini 
1 250 YTL benim klasik, temyiz sınırını da geçiyorum ki ne olur ne olmaz diye. Şimdi 
davacı sayısı 1, davalı sayısı 1, vekil sayısı 1. Bakın, “harç miktarı hesapla” geldi. Şu anda 
25.80, tabii ki posta pulu ve dosya şu anda çözülüyor, çünkü dosya ve posta pulunun alınıp 
fiziki olarak verilmesi gerekiyor. İdare mahkemesinde çözüldü, adliyede de bu çözülecek, 
yani bir uygulama problemi var, ama teknik olaraktan paranın buradan ödenmesi de 
mümkün, biz harç kısmını buradan ödeyeceğiz. “Tamam” dedik, harç miktarını hesapladık, 
evrak ekleyeceğim, dava dilekçemi de şu an için hemen şurada “sadece UYAP test dava 
dilekçesidir, hukuk kurultayı 2008 içerisinde” diyeyim. Eğer önüne düşen hâkim “yok 
arkadaşım, sen davayı açtın” derse buradaki herkesi şahit gösteririm, deneme olsun diye 
açtık.

Şimdi bunu ben masaüstüne UYAP test dava diye kaydedilmiş farz edin; buraya 
elektronik imza kısmına girmiyorum çok uzatmayayım diye. Word’de yazdık, elektronik 
olarak imzaladık ki imzalamasak da şu an için sistemde gidebilir. Evrak ekle, aynı mail 
kutumuzdaki gibi göz at, masaüstündeki dava dilekçem, bunu attım, şuraya da “dava 
dilekçesi” diye bir açıklama yazayım. “Tamam” dedim, “evrakı kaydettim” dedi, harcımı 
hesapladı, evrakımı kaydetti, artık aşağıdaki bankaya bağlanacağım. Artık parayı ödeme 
aşamasına geldim, burada şimdi ekranda normalde daha uzun tutacaklar, ama Akbank 
sponsorlukları biraz kısa tuttu, o yüzden ben de buradaki Akbank görüntülerini kısa 
tutuyorum. Biraz daha yüksek tutarlarsa, tabii buraları biraz ballandıra ballandıra uzun 
uzun anlatırım. Şimdi buraya müşteri numaramızı giriyoruz, öncelikle Akbank Adalet 
Bakanlığıyla anlaşmalı olduğu için müşteri numaramı girdim. Şu anda Akbank’ı dışarıdan, 
Internet bankacılığına dışarıdan giriliyor, hayır, UYAP’ın içerisinden girip o tünele 
girmemiz lazım. Kullanıcı adını yazıyorum, orada herkes tabii şifremi görüyor, ben sadece 
Çağatay için test ediyorum, ama herkes benim şifremi biliyor burada size yansıttığım için. 
Artık belirli bir şifrem var, Başkanımla biz aynı zamanda hemşeriyiz, biraz da aramızdaki 
kaynaşma ondan, Gaziantep … 2706 benim şifrem, şimdi baştan söyleyeyim de boşu 
boşuna şey yapmayalım, 27 memleketimizin plakası, 06 da yaşadığımız yerin plakası, o 
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yüzden biraz da memleketimizin reklamını yapalım. Aslında bu UYAP’ta reklam yapacak 
çok bölüm var, ama bu arada şifre yazarken tepedeki şeye dikkat etmenizi istiyorum. 5TTP 
sonunda S işareti var, bu da o kilidin yukarıya çıkmış hali, yani güvenli hali, güvenli bir 
siteye bağlandığınızda 5TTP sonda da S harfi mutlaka olacak. Yoksa kesinlikle kişisel 
bililerinizi girmeyin oldu mu, 5TTP S mutlaka olacak.

Şu anda işlemin başı lütfen UYAP için ödeme butonunu tıklayıp işleminize devam ediniz, 
kapattım, şu anda son aşamaya geldik arkadaşlar. Davacı belli, davalıyı verdim, dilekçeyi 
gönderdim, bankaya bağlandım, bakın; hesap yeterliyse artık “bir tane hesabın var” diyor, 
“yeterlisin” diyor. Hiç Akbank da arkadaşlar demiyor ki bu çocuk gidiyor, buralarda test 
yapıyor, 1 000 gönderelim, 2 000 gönderelim. Geçen inanır mısınız İzmir’de yapacağım, 
27 lira kalmış, çok utandım, dava açıp gösteremedim. Yani burada özellikle para olmazsa 
arkadaşlar, davayı açamayız, ama belki bir kredi açarlarsa, banka herhalde bundan sonra 
böyle bir şey düşünür, kısmi yerlerde kredili hesabınızdan kullanırsınız. Hesabımı seçtim, 
“devam” dedim, bakın diyor ki “Ankara Adliyesi alacaklı hesabı, Ankara 4. nolu mahkemeler 
veznesine gidip 25,8 olan işlem yapılacak, onaylıyor musun?” onayladım. Evet, şu anda 
arkadaşlar Internetten davamızı açmış bulunuyoruz, alacaklı hesabı … 44391, ödenecek 
tutar 25,80, işlem tarihi 09.01.2008, 11.22, Akbank referans bu, sulh hukuk mahkemesi 
ve tevzi numaram 2008/3641. Şu anda Internetten davamı açtım, tevzi müdürünün 
ekranında bu iş emri olarak düştü. Tevzi müdürü okeylediği zaman direkt mahkeme ve 
dosya numarasını verecek ve işlem bitecek. Bu şekilde Internet üzerinden davamızı da 
huzurlarınızda açmış oldum. Sunumumu da bu şekilde bitireyim, teşekkürler. (Alkışlar)

Av. ARZU BAKIR ÖZTUNÇLAR- Şirket vekili olarak çalışıyorum. Dava dilekçesini 
hazırladıktan sonra masrafları biz yatırmıyoruz. Böyle bir durumda uygulama yöntemi ne 
olabilir acaba? Yani avukat olarak masrafları, harçları ben yatırmıyorum, şirketim yatırıyor. 
Bu durumda nasıl bir uygulama yöntemi izledik?

ALİ KAYA- Özgür’ün şöyle göstermiş olduğu, bir de bizim bunu iyileştirmek için, 
daha ilerilere götürmek için yaptığımız çalışmalar var. Mesela, sizin dediğiniz kurumsal 
portal olarak adlandırdığımız kurumların da avukatları vasıtasıyla açtıkları davaları burada 
kurmakla görevli bir yapı şu anda bitti, yakında onu da faaliyete geçireceğiz. Bu kapsamda 
para yatırma işlemleri için Akbank’taki arkadaşların önerdiği bir yapı var, kurumlar adına 
bir hesap açılması, paranın orada tutulması ve belli kişilere yetki verilmesi, en önemli nokta 
da bu hesaptan sadece belli bir yöne, belli hesaplara para aktarılmasına izin verilmesi gibi 
bir yapı öngörülüyor. Eğer kurumlar bunu yaparlarsa, belli parayı bir hesapta bloke edip 
oradan da belli avukatlar için sadece vezne hesaplarına para aktarmaya izin verirlerse aynı 
yapıyı kurumlar da kullanabilecekler.

Bir de aslında kurumsal portaldan kurum avukatları için bahsetmek lazım. Kurumsal 
portala şu an avukatlar girdiğinde sadece kendi dosyalarını görür, vekil olduğu dosyaları, 
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kurumsal portalda örneğin Akbank Genel Müdürlüğü girdiği zaman kaç tane şubesi varsa 
şube olarak bağlanırsa, şube müdürü kendi şubesiyle ilgili tüm davaları görebilir. En üstte 
genel müdürlük bağlanırsa, Türkiye genelinde Akbank’la ilgili ne kadar dava varsa, hepsini 
aynı portal üzerinden takip etme imkânına sahip olacak. Bu hem özel kurumlar için hem 
de kamu kurumları için yakın zamanda faaliyete geçecek bir portal. Teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, Başkanım ve değerli konuklar; UYAP teknolojisini en 
iyi kullanan baro ödülünün Ankara Barosuna verilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda 
ödülü vermek üzere Sayın Müsteşarımız Mustafa Kökcan Beyi davet ediyorum efendim.

MUSTAFA KÖKÇAM- Sayın Başkanım gayet iyi bir sunum yaptılar. Gerçekten 
UYAP’ın yaygınlaşması için Ankara Barosu çok büyük gayret sarf etmiştir, gözlemlerimiz 
budur, ben kendilerine, tüm avukatlara teşekkür ediyorum ve bu plaketi veriyorum.

OTURUM BAŞKANI- Çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız, hem kendi adıma, 
hem Barom adına saygılar sunuyorum.

SUNUCU- Sayın Müsteşarımıza teşekkür ederek tekrar Ankara Barosu Başkanı Sayın 
Vedat Ahsen Coşar Bey ve katılımcılara plaket verilmek üzere Sayın Başkanımı davet 
ediyorum.

ALİ KAYA- Sayın Başkanım, bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum, 2004 
yılında küçük bir diyalogumuzun bir kısmını burada anlatmıştınız, geri kalan kısmını 
da ben anlatmış olayım. Çünkü hakikaten o zaman yeni seçilmiştiniz, avukatlar sizi 
odanızda durdurmamışlardı ve gelip UYAP’ın özellikle Ankara Adliyesinde ertelenmesini 
talep etmişlerdi. O zaman ben size bazı şeylerden bahsetmiştim ve o gün sizin mahzun 
boynunuzu büküp ayrılmanız hakikaten beni de çok üzmüştü. Tereddüt geçirmiştim 
ertelesek mi ertelemesek mi diye, ama sonradan sizin “mademki bu noktaya geldik, artık 
dönüş yok” demeniz ve bu noktaya kadar bu olayı sahiplenmeniz bizleri mutlu etti. Size ve 
arkadaşlarınıza bu emeklerinden dolayı, gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. 
Bu günleri hatırlamanız adına da vereceğimiz bu plaketleri saklamanızı istiyoruz.

Çağatay Bey de bu işin tetkik avukatlarından, ilk günden beri, hatta bazen sözlüsünü, 
nişanlısını, daha sonra da hanımını bile bu işlere koşturduğu zamanlar oldu. Bu süreçte 
gerçekten çok büyük emekleri var. Bu gayretlerinin eksilmeden devam etmesini istiyorum 
ve bunu da belgelemek istiyorum.

Evet, Özgür Bey benim hemşerim, bütün sıkıntıların bir noktasında belki fedakârlığın 
bir basamağı da buydu. Nerede bir sıkıntı varsa, ben Özgür Beye pas ettim, gerektiği zaman 
cebinden çok büyük maliyetler karşıladı, Çağatay Beyle birlikte 22 tane baronun eğitimini 
üstlendi. Karda, kışta, hatta yolda kaldığı zamanlar bile oldu. Başkanım da bilir, yani bu az 
bir fedakârlık değil, çoğu yargı camiasındaki arkadaşımızın bile bu fedakârlığı yapmadığını 
düşünüyorum. Bu kapsamda özellikle teşekkür ediyorum, bugünleri hatırlamak adına 
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kendisinden bunları saklamasını istiyorum.

Esra Hanım Akbank da bu projenin gerçekten ciddi bir yerinde durdu, bu projenin 
teknik boyutu çok karışık. Bir devlet uygulamasının en ince noktasına kadar girmek ve 
Türkiye’nin seçkin, büyük bir bankasının gerçek uygulamasının içinde de bunlar arasında 
irtibatlar kurmak ve bunu gerçek alana yansıtmak kolay değildi. Bunun projelendirilmesi 
altı ay sürdü, bunun detayına katılması, mühendis altyapısı ve diğer süreçler 18 ay buldu, 
18 aylık bir uzun çalışma oldu, artık son noktalardayız. Bu kapsamda da Akbank’a çok 
teşekkür ediyoruz, umarım 2008 bu kapsamda verimli ve güzel bir yıl olacak.

Ersin Beyle TÜBİTAK olarak bu devletin içinde gerçekten bir ilki gerçekleştiriyorlar. 
Devlet biliyorsunuz yoğun bürokratik yapı içinde çalışıyor, ama bu bürokratik yapıyı 
vatandaş odaklı hale çevirmenin tek şartı e-devlet ve e-devletin tek güvencesi elektronik 
imza. Bu kapsamda gerçekten büyük bir gayretleri var. Sorumluluk üzerine verdikleri zaman 
o günkü yüzlerini hatırlıyorum ben, bu işin içinden kaçmak istediler, ama kaçamadılar. 
Bugün gelinen nokta itibarıyla iyi ki kaçamamışlar. Devleti gerçekten vatandaş odaklı 
bir hale getirecek çalışmanın merkezindeler, bu yıl içinde ilk 6 aylık dönemde bizim 30 
bin sertifikaya ihtiyacımız var. Bunun maliyet kalemi çok büyük, yani posta gideri olarak 
hesapladığınızda milyonlarca YTL yapan bir kalem, bu kapsamda desteklerini istiyoruz ve 
kendilerinden bunu hatırlamalarını istiyoruz.

Muhammet Bey bir tetkik hâkimi, yani bir hâkim nasıl programa bu kadar hâkim 
diyebilirsiniz, ama Muhammet Beyin kendisi aynı zamanda programcıdır, bu portalların ve 
pek çok şeyin içinde kendi dahil ettiği kodlar da vardır. Bu projenin bu noktaya gelmesinde 
büyük bir emeği vardır, vizyona bakan, vatandaş odaklı pek çok projenin de şu andaki 
koordinatörlüğünü yapıyor. Bu kapsamda da kendisine teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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UYAP GÜNLERİ

BİRİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

“UYAP UYGULAMALARI, MEVZUATTAKİ GELİŞMELER VE E-İMZA”

Oturum Başkanı: MUSTAFA KÖKÇAM (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

FARUK EREM SALONU, 09 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanım ve değerli 
konuklar; Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu uluslararası hukuk kurultayında yer alan 
4. oturum olan UYAP uygulamaları, mevzuattaki gelişmeler ve e-imza programına hoş 
geldiniz. Ulusal yargı ağı projesi adalet sistemimizde yaşanan gecikmeleri ve aksamaları 
gelişen teknolojik imkânlardan faydalanmak suretiyle ortadan kaldırmayı amaçlayan 
e-adalet sisteminin adı. Adalet sisteminin işleyişinde gerek usul kanunlarından, gerek 
yargı mekanizmalarının, gerekse yargılama sırasında sisteme dahil olan diğer kamu 
kuruluşlarının işleyişinden kaynaklanan ve yargılama sürecinin uzamasına neden olan pek 
çok etkeni ortadan kaldıracak bir sistemdir.

Sayın Müsteşarım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur, Trabzon Adana 
İdare Mahkemesi üyeliği, adalet müfettişliği, başmüfettişliği yapmıştır. 26 Ocak 2005 
tarihinde müsteşar yardımcılığı görevine başlamıştır. UYAP’ı uluslararası boyuta taşıyan 
ve bu süreçlerde desteğini başkanlığımızdan esirgemeyen Sayın Müsteşarımız Mustafa 
Kökçam Beyi UYAP uygulamaları, mevzuattaki gelişmeler ve e-imza konulu oturuma 
başkanlık etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim.

OTURUM BAŞKANI MUSTAFA KÖKÇAM- Herkese iyi akşamlar değerli 
katılımcılar. Öncelikle Ankara Barosuna düzenlediği bir sempozyum, kongre nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Gerçekten toplum olarak bir kendimize gelmemiz, yenileşmemiz, 
bazı unuttuğumuz konuları yenilememize vesile oluyor bu tür toplantılar, bu nedenle 
Ankara Barosuna teşekkür ediyoruz ve özellikle bunun dışında UYAP’ın tanıtılması, 
UYAP uygulamalarla ilgili olarak bu sabahtan beri devam eden toplantılarda çok değişik 
görüşler, fikirler, tanıtımlar yapıldı. Tabii bu günün son oturumu, herkes yoruldu, ben de 
fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi yine UYAP uygulamaları ve elektronik imza konusunda 
arkadaşlarımız sunum yapacaklar. Öncelikle Ceza İşleri Genel Müdürümüz Nizamettin Bey 
ceza işlerinde UYAP uygulaması olarak bizlere bilgi verecek, buyurun Genel Müdürüm. 
(Alkışlar)

NİZAMETTİN KALAMAN (Ceza İşleri Genel Müdürü)- Sayın Müsteşarım, Sayın 
Başkanım, değerli katılımcılar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabahki oturuma bir süre 
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katılmıştım, zamanın çok sınırlı olduğunu biliyorum, hazırladığım slaytlar bir hayli fazla, 
ama hızlı bir şekilde geçeceğiz. Bir iki noktada aklınızda bir fikir bırakabilirsek ne mutlu 
bize.

Şimdi bana verilen konu ceza yargılaması açısından ulusal yargı ağı projesi hakkında 
sizleri özet bilgilerle bilgilendirmeye çalışacağım. Tabii sabahtan beri sürekli UYAP’ın 
hedefleri konusunda size bilgiler verildi, biz de kendi açımızdan bir tanım yapalım. Hızlı, 
etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması 
oluşturmak, her türlü idari faaliyetlerle denetim, teftiş ve soruşturmanın hızlı ve etkin bir 
şekilde yürütülebilmesini sağlamak hedefindedir. UYAP’ın amacı dönüşüm ve e-devlet 
sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-adaleti kurmaktı, bunun için 
Adalet Bakanlığı teşkilatı bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla tüm yargı ve yargı destek birimlerinin 
donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu sağlamak. Benzer şekilde bilgi otomasyonunun 
sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşlarıyla dış birim entegrasyonunu, dış 
otomasyonu sağlamak. Avukat ve vatandaşların Internet aracılığıyla yargı hizmetlerinden 
daha hızlı ve daha kolay yararlanmalarını sağlamak amacındadır.

Sisteme katılması talep edilen veya uygulamada tereddüt doğuracağı şüphesi oluşan 
konuları değerlendirmek üzere bakan onayıyla kesinleştirme kurulları oluşturulmuştur, 
çeşitli kurullar yansıda görülmektedir. Uygulama birliğini sağlamak üzere bir kısım 
konularda bakanlığımızın ilgili birimlerinden cumhuriyet başsavcılığı ve ceza 
mahkemeleri uygulamaları için Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzden ve bazen de Teftiş 
Kurulu Başkanlıklarından görüşler alınmıştır. Bugüne kadar cumhuriyet başsavcılığı 
uygulamalarıyla ilgili 19, ceza mahkemeleri uygulamalarıyla ilgili 25 adet görüş alınmış ve 
Genel Müdürlüğümüzden de bildirilmiştir. Bu görüşleri tek tek sayacak değiliz, yansıda 
görüldüğü gibi çeşitli konularda görüşler bildirilmiştir.

Yardım masası tarafından çözülemeyen yazılımsal sorunların çözümü, UYAP 
uygulamalarının iyileştirilmesi ve mevzuat değişikliklerinin yazılıma yansıtılması, 
kullanıcılardan gelen hata ve öneri taleplerinin değerlendirilmesi ve buna göre yazılımda 
gerekli değişiklik çalışmalarının takibi amacıyla hata takip sistemi oluşturulmuştur. Bu 
sistemde öncelikle söz konusu talep hukuksal açıdan değerlendirilmekte, gerekirse Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğümüzle Teftiş Kurulu Başkanlığından görüş sorulmakta, bu hukuki 
açıdan değerlendirme tamamlandıktan sonra hata takip sistemine girilmekte ve daha 
sonra yazılımsal açıdan yapılacak değişiklikler için teknik ekiplerle toplantılar yapılarak 
talebin karşılanmasının teknik olarak mümkün olup olmadığına bakılmakta ve talebin 
önem derecesi de dikkate alınarak yazılımda gerekli çalışmanın yapılması sağlanmaktadır. 
Bununla ilgili olarak sisteme 8187 talep gelmiş, 6451’i sonuçlandırılmış, 1736 talep 
inceleme aşamasında.

UYAP’ın organik kapsamını, sabahtan beri birkaç defa bu şemayı belki göndünüz, çok 
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geniş bir alanı kapsamaktadır, tekrar etmemize gerek yok. Uygulama UYAP’ın fonksiyonel 
kapsamını yine görüyorsunuz, bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatları, diğer birimler, 
avukat bilgi sistemi, vatandaşlık bilgi sistemi şeklinde kapsamı görmektesiniz. Bu yansıdaki 
UYAP’ın cumhuriyet başsavcılığındaki modülü, örnek olarak gösteriyoruz, UYAP’ın ceza 
mahkemeleri modülü. UYAP’ın ceza yargılamasına katkılarını kısaca değerlendirirsek 
bu sayede bilişim teknolojisine sahip olmak sağlandı. Yargı birimleri bilgisayar ve yan 
donanımlarıyla donatılmıştır, tüm hâkim ve cumhuriyet savcılarına laptop bilgisayar 
verilmiştir, şu anda bildiğim kadarıyla hâkim adaylarına da laptop verilmiş olması lazım. 
Bilişim teknolojisini kullanma, UYAP’la merkezi bir bilgi sistemi kurulmuş ve bu sistemde 
yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP 
işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu 
sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Kâğıtsız ofis ve e-yazışma; yargı birimleri aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini 
bilgisayar ortamında ve anlık denilebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedirler. 
Yazışmalar kâğıtsız ofis mantığında elektronik ortamda hızlı bir şekle yapılabilmektedir. 
Soruşturma ve davalarda delillerin hızlı ve sağlıklı bir biçimde toplanması sağlanmaktadır. 
Davalarda ve soruşturmalarda posta yoluyla istenen ve aylarca sürebilen talimat işlemleri 
UYAP’ta online bağlantı sayesinde karşı birime iletilebilmekte, talimatı alan birim işlemi 
yaptıktan sonra anında cevabını gönderebilmektedir. Yargı birimlerinde karar verme 
sürecinde etkili olan adli tıp raporlarının sistem üzerinden talep edilmesi ve yine bu 
raporların sistem üzerinden hazırlanarak isteyen yargı birimine gönderilebilmesi imkânı 
sağlanmıştır. Temyiz edilen dosyaların Yargıtaya, itiraz edilen dosyalarınsa üst dereceli 
mahkemeye gönderilmesi ve geri dönmesi elektronik ortamda anında sağlanabilmektedir. 
Görevsizlik, yetkisizlik ve birleştirme gibi nedenlerle başka yere gönderilmesi 
gereken dosyalar elektronik ortamda anında gönderilebilmektedir. İnfaz edilecek ceza 
miktarı, harç ve yargılama masrafları gibi bazı hesaplamalar sistem yardımıyla kolayca 
yapılabilmektedir. Ayrıca bu işlemlerde sistemin otomatik kontrolüyle insan unsurundan 
kaynaklanacak hataların en aza indirilmesi, yapılan yanlışlıkların daha işlemi yaparken 
anında görülebilmesi ve bu işlemlerin denetimli sağlanmaktadır.

Mahkemelerin yıl sonlarında günlerce süren devir işlemleri çok kısa sürede yapılabilmekte 
ve iş cetvelleri de birkaç dakikada alınabilmektedir. Sistemde gerçekleştirilen iş akışları, 
belgeler ve formlar açısından ülke genelini kapsayan standart ve tutarlılık sağlanmış ve işlem 
süreleri kısaltılmıştır. Soruşturmalarda ve davalarda müzekkere, iddianame, takipsizlik, 
tensip ve duruşma zaptı, karar, tebligat ve benzeri belgeler sistemde bulunan ve önceden 
hazırlanan standart şablonlara yine sistemde bulunan gerekli bilgilerin otomatik getirilmesi 
suretiyle kolayca standart ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmektedir. Yargı birimlerinin bilgi 
ve belgeleri elektronik ortamda tek bir yerde tutulmakta, bu bilgi ve belgelerde doğruluk 
ve tutarlılık sağlanmaktadır. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda 
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tutulan arşivi sayesinde doğru ve tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta 
hâkim ve savcılarla yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. 
Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmektedirler.

Davalarda bir kişiyle ilgili Türkiye’deki tüm dosyalar hâkimlerimizin ve savcılarımızın 
online elinin altındadır. Bu bilgilere anında ulaşılabilmesiyle hem daha doğru, hem de 
daha hızlı karar verilebilmektedir. Bu sistemle mükerrer davalar da takip edilebilmektedir. 
Merkezi yapı ve dahili entegrasyonla veriler bir kez girilmekte, aynı verinin yeniden 
girilmesine gerek kalmamakta, sisten içinde veri tek yerde tutulduğundan eksiksiz, doğru 
ve güncel veriye ihtiyacı olan hâkim, savcı ve diğer yargı personeli tarafından yetki dahilinde 
anında ulaşılabilmektedir. UYAP’ta sağlanan rapor alma ve sorgulama imkânlarıyla aranan 
bilgi ya da dosya kolaylıkla bulunabilmektedir. Cumhuriyet başsavcılığı modülünden 
alınabilecek raporları sıra halinde görüyorsunuz yansıda, ceza mahkemeleri modülünden 
alınabilecek raporlar da yansıda görüldüğü gibi bir hayli fazla, birkaç dakika içerisinde bu 
raporlara ulaşmak mümkün.

Çok değişik parametrelere göre doğru ve tutarlı bilgilere dayalı olarak alınan raporların 
yorumlanmasıyla isabetli kararlar verilmesi için istatistik raporları hazırlanabilmektedir. 
Daha önce aylarca süren yazışmalar neticesinde toplanabilen istatistik verileri sistem 
üzerinden otomatik olarak çok kısa sürelerde alınabilmektedir. Ceza infaz kurumlarının 
takibinde bu ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûm ve tutuklu sayıları anında, şu 
anda bile bir tuşa basarak tespit edilebilmekte, bunların kaçının kadın, kaçının erkek ya 
da kaçının çocuk olduğu, suçlarının ne olduğu gibi hususlarda merkezden anlık raporlar 
alınabilmektedir. Böylece ceza infaz kurumları etkin bir şekilde takip edilebilmektedir.

Bu yansıda UYAP’ın bağlantılı olduğu kurumları görüyoruz, Ali de bu slaytı hazırlarken 
çok teferruatlı hazırlamış. Tabii genel olarak görün diye dedik, yansıda görülen tüm 
kurumlarla bağlantı kurulmuş vaziyette, anında bu kurumlardan bilgi alınmaktadır. UYAP 
kamu kesimi de diğer bilgisayar ağlarıyla bütünleşmiş, bilgi ve belge akışının en kısa 
zamanda gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Örneğin adli sicil, MERNİS, Polnet ve Merkez 
Bankası veri tabanlarıyla sağlanan bütünleşme sayesinde nüfus kaydı, sabıka kaydı, ehliyet 
kaydı ve döviz kurları birkaç saniye içinde yargı makamlarının önüne getirilebilmektedir. 
UYAP içerisinde bu kapsamda fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen 
veya bu uygulamalar dahilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, 
onay işlemlerini gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini ve aranabilmesini sağlayan ve 
elektronik imza altyapısına uygun olarak çalışan doküman yönetim sistemi bulunmaktadır. 
Bu sistemde belge, yazışma ve doküman şablonları tanımlanmış ve şablonlar üzerine veri 
tabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirip daha sonra izin verilen 
alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılabilecek bir kelime işlemci UYAP editörü 
geliştirilmiştir. Bu editörün lisansı bakanlığımıza aittir, müstakil olarak çalışabilmektedir 
ve elektronik imza kullanımına da açıktır. Kelime işlemciyle ilgili yansıda bir örnek, 



508

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

iddianamenin hazırlanmasının şablon olarak gösterilmesi.

UYAP uygulamaları içerisinde yargının hızlanması için mahkemelerde ve cumhuriyet 
savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa değişikliği ve benzeri hususlardan kaynaklanan maddi 
hata ve usul hatalarının asgari seviyeye indirilmesi için tüm süreçlerde öneri ve uyarılarda 
bulunacak karar destek sistemi de bulunmaktadır. Burada bununla ilgili yansıları görüyoruz 
ve sistem kendiliğinden uyarmaktadır. Diğer bir konu UYAP mevzuatı ve programı 
içerisinde sürekli güncellenen UYAP mevzuatı programı bakanlığımız web sitesinden 
isteyen herkesin erişimine ücretsiz olarak sunulmuştur. İstediğimiz mevzuata bu sistem 
sayesinde son şekliyle girme imkânımız bulunmaktadır.

Avukat bilgi sisteminde biraz önce avukat arkadaşlarımız sunum yaptıkları sırada 
göstermişlerdi, artık avukatlarımız duruşmaya girme dışında tüm işlemlerini bürolarından 
yapar hale gelmişlerdir. Ayrıca vatandaşlarımız da vatandaş bilgi sistemi sayesinde şu an 
itibarıyla dosyalarının hangi aşamada olduğunu, neyin beklendiğini, duruşma gününün 
ne zamana bırakıldığını, karar verilip verilmediği gibi basit safahat bilgilerini öğrenmek 
için adliyeye gitmek zorunda kalmadan bu sistem sayesinde bilgi edinebilecektir.

Son olarak UYAP uygulamaya geçtikten sonra cumhuriyet başsavcılıklarından ve 
mahkemelerden alınan istatistikî bilgiler ve özellikle devir işlemleriyle ilgili zamanlama 
tablolarını getiriyoruz. UYAP olmadan önce ve UYAP’tan sonraki zamanlamaları 
takdirlerinize sunuyorum, saygıyla arz ederim efendim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Ceza İşleri Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bize 
UYAP’ın ceza yargılaması yönünden uygulanmasıyla ilgili bilgiler verdiler. Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğünün evraklarını bilgisayar üzerinden Genel Müdürüm bana gönderiyor, 
şimdi UYAP’ı bakanlıkta kullanan en üst düzey yönetici zaten benim, daha çok ben 
kullandım, şu dönemler en çok evrak Nizamettin Beyden geliyor.

Bu arada ben tabii UYAP’a WPN üzerinden evden bağlanıyordum 2, 3 sene önce, fakat 
iş fazla olmadığı için sonradan WPN’i bıraktım, bilgisayarlar değiştirildi, vesaire, ama bu 
toplantı olmadan önce geçen hafta dedim ki WPN’i yeniden kurun arkadaşlar, gerçekten 
akşam gittim, evrakları evde saat 11’den sonra açtım, evraklarımı onayladım, okudum, 
gönderdim, yani fiilen şu anda da evden çalışmaya yeniden başladım. Tabii bunu niye 
anlatıyorum? Zamanı satın alabiliyorum, yani zaman satın alınamaz bir şeydi, diyelim ki 
günümü başka işlere ayırmıştım, işlerim kalmıştı, ama aksam gittim, evraklarımı kontrol 
ettim ve onayladım. Bugün de aynı şeyi yapacağım, çünkü bu öğleden sonra buradayım, 
evraklarım kaldı, akşam eve gittiğim zaman açıp saat 11’den sonra yapacağım. Tabii UYAP 
gündüzleri yavaş olduğundan Ali Beye söyleyeyim, gece çok hızlı, ama gündüzleri yavaş.

Efendim, şimdi UYAP uygulamaları teftiş konusunda Adalet Bakanlığı Başmüfettişi 
Sayın Mehmet Arı Bey bize bilgiler verecek UYAP’taki uygulamalar olarak. Fakat Mehmet 
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Bey anlatmadan önce Mehmet Bey yerine geçsin, hazırlığını yaparken ben bir anımı 
anlatmak istiyorum. 1997 yılında henüz daha müstakil denetime çıkmamıştım, müfettişlik 
yapıyordum, Erzurum’da Mustafa Kılıçhan Bey, şimdi Danıştayda, onun refakatinde 
denetime çıktık. Tabii biz o dönemde daktilo kullanıyorduk, yani bilgisayar Adalet 
Bakanlığında hiç yoktu, Mustafa bey bana sabahtan akşama kadar dedi ki Mustafa, şu 
hâkim Naci Çit’in, şimdi emekli oldu, ismini de söyleyebilirim, Naci Beyin hal kâğıdını sen 
yaz dedi. Olur dedim, ben sabah 9’da başladım, akşam 5 oldu hal kâğıdını hâlâ yazamadım, 
böyle kan ter içinde kaldım, Mustafa Ağabeye dedim ki ben Ankara’ya döndüğümde 
kendime bir bilgisayar edinirim veya bu müfettişliği bırakır giderim, çünkü yapamayacağım 
dedim. Yani günde bir tane hal kâğıdı yazamadım, şimdi düşünün ki gittiğiniz yerde 30 
tane hâkim savcının olduğu yerde her gün bir tane hal kâğıdı yazarsanız demetim bitmez. 
Yazarsın, vesaire dedi, ben Ankara’ya döndükten sonra bilgisayar alırım, oysa bilgisayarın 
B’sini bile bilmiyorum, uygulamasını da bilmiyordum. Ankara’ya döndüm, ondan sonra 
ilk müstakil denetimimi Aydın’a verdiler, Aydın’da bilgisayarı da öğrendim, hal kâğıtlarımı 
da bilgisayarda yazdım, ondan sonra zaten müfettişlik hayatım boyunca hep bilgisayar 
kullandım, öyle bir anı. Evet, Mehmet Bey şimdi UYAP uygulamalarında teftişin neler 
yaptığını bize anlatacak, buyurun Mehmet Bey.

MEHMET ARI (Adalet Müfettişi)- Teşekkür ediyorum Sayın Müsteşarım. Öncelikle 
ben konuşmamı denetimlerde karşılaştığımız birkaç soru ve sorun üzerine oturtmak 
istediğimi belirtmek istiyorum. Şimdi 2003 yılından beri, 2003 yılının sonlarından 
beri belirli fasılalarla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı adına UYAP çalışmalarına 
katılmaktayım. Tabii burada bize denetim sırasında genel olarak şu çerçeve içerisinde 
değerlendirebileceğim bir soru soruluyor. Efendim biz neden UYAP’a geçtik, bize hep şu 
gerekçe olarak gösteriliyor, işte biz bilgi teknolojisine uymak zorundaydık, yargı olarak da 
bu bir zorunluluktu, uymasak ne olurdu, ilk soru böyle.

Şimdi isterseniz bu soruya ben vaktiyle birinden duyduğum veciz bir temsille cevap 
vermek istiyorum. Zifiri karanlıkta yol alan bir geminin işaretçisi tam karşı istikametten 
süratle gemi ışığına benzer bir şeyin kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu görüyor ve 
uyarı gönderiyor. Diyor ki, bu bir uyarıdır, yanlış rotadasınız, lütfen rotanızı 10 derece 
kuzeye çevirin. Karşı taraftan bir cevap geliyor, ben neden çevirecekmişim, sen rotanı 10 
derece güneye çevir. Tabii işin ciddiyetini ve mesafenin giderek daraldığını fark edince 
işaretçi doğrudan kaptana haber veriyor, bu sefer kaptan doğrudan kendisi uyarı gönderiyor. 
Diyor ki, bu gemiden kaptan konuşuyor, rotanızı lütfen 10 derece kuzeye çevirin. Karşı 
taraftan tekrar bir cevap, sen kaptansan ben birinci sınıf denizciyim, sen rotanı 10 derece 
güneye çevir. Tabii bu cevaba karşı kaptanın verdiği son uyarı şu oluyor, bu gemi nükleer 
bir savaş gemisidir, derhal rotanı 10 derece kuzeye çevir. Karşı taraftan cevap geliyor, ben 
deniz feneriyim, sen rotanı 10 derece güneye çevir.

Şimdi burada sabit bir gerçeklik var, yani denizcilik kuralları gereğince siz nükleer bir 
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uçak gemisi de olsanız, savaş gemisi de olsanız mutlaka uymak zorundasınız. Uymazsanız 
ne olur? Mutlaka karaya oturursunuz. Şimdi denetim sırasında biz bunun ilk belirtilerini 
bizzat kendi gözlerimizle gördük, çok belirgin örnekler vereceğim. Bundan birkaç yıl önce 
büyük bir ilde denetimdeyiz, 4 ay 10 günlük denetim süresinin 4 ayı geçmiş olmasına 
rağmen cumhuriyet başsavcılığı iş cetvelini alamadık. Ben ekip başkanına dedim ki, 
başkanım en iyisi denetim dosyasına bir yazı bırakalım, diyelim ki, bu birimde iş cetveli 
alınamamıştır. Böyle bir şey olmaz, mutlaka almamız lazım dedi. Denetimin bitmesine 
tam bir hafta kala iş cetvelinin hazırlanmasıyla ilgili ekipte çalışan bir bayan arkadaşımız 
bizim topluca çalıştığımız odaya geldi, ama tek geldi, diğer arkadaşlarından bağımsız 
geldi. Biz anladık ki bir derdi var, yani bir şeyler anlatacak. Dedi ki, efendim biz size iş 
cetveli veremeyiz bu şartlar altında. Neden veremezsiniz? Çünkü biz dosyaları bir taraftan 
UYAP’a kaydediyoruz, çünkü daha yeni geçmişler, kayıt sırasında şunu fark ettik, yaklaşık 
bin kadar dosyanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani bu dosya çalındı mı, kayıp mı oldu, 
kimde, bilemiyoruz. Peki, bu birimde iki yılda bir olağan denetim yapılıyor, daha önce 
iş cetvellerini nasıl hazırlayıp veriyordunuz dedim. Efendim biz 10 yıldır bu durumu 
biliyorduk, ama bir şekilde müfettişe denkleştirip iş cetvelini, çok affedersiniz, yani tabiri 
yerinde olursa yutturuyorduk. Biz de onları bir güzel denetim dosyasına koyuyorduk, bu 
arkadaşlarımız diğer kanaldan yıl sonlarında Bakanlığa sürekli olarak düzenli iş cetveli de 
gönderiyorlardı. Şimdi tabii biz ne yaptık? Oradaki bütün dosyaların tek tek sayılması 
yoluna gittik, şimdi bu faaliyet şunun da çok faydasını gördük, bu sayım neticesinde en 
azından bu dosyaların UYAP’a sağlıklı bir şekilde kaydedilmesini de garanti altına almış 
olduk.

Şimdi teftiş kurulu olarak gözlemlediğimiz kadarıyla UYAP gibi bir projeye UYAP’tan 
önce de ihtiyaç olduğunu zaten savcı ve hâkim arkadaşlarımız önceden kestirmişlerdi ve 
bu konuda birtakım yerel çözümler bulmuşlardı. Çok yerde biz şunu görüyorduk, birtakım 
birimlerde kendi yerel imkânlarıyla hazırladıkları programları kullanıyorlar. Bu bahsettiğim 
birimde de yine zamanaşımı bürosundaki müdür bey çok iddialı olarak dedi ki, zaten şu 
anda benim kullandığım bir yazılım var ve bu yazılım hiçbir zaman hata vermez. Öyle mi, 
madem bütün dosyaları sayacağız, senin dosyaları da bir sayalım, stajyerler vasıtasıyla biz 
bu dosyaları da saydık. Yaklaşık olarak 70 bin dosya, sonunda şunu fark ettik, müdür beyin 
kayıtlarına göre o birimde olması gereken yüzlerce dosyanın olmadığını gördük. Olmaması 
gereken yüzlerce dosyanın da rafta beklediğini gördük. Neticede biz bir iş cetveli aldık, 
fakat savcılığa da şöyle bir yazı bıraktık, şu aşağıda numaraları belirtilen yaklaşık şu anda 
aklımda kaldığı kadarıyla 1300 dosyanın sonuçlarını araştırın, teftiş kuruluna bilgi verin.

Şimdi tam iki sene sonra aynı birimi ben ekip başkanı olarak denetledim. Müdür beye 
dedim ki, müdür bey iş cetvelini kaç günde verebileceksin bana, dedi ki, efendim bugün 
akşam veririm. Bu ne sayesinde oldu? Sadece ve sadece bu sistem sayesinde oldu ve getirdi 
akşamleyin bize teslim etti, dedi ki, bir önceki iş cetveliyle arada çok fazla çelişki olduğu 
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için bize müsaade edin bu çelişkiler nereden kaynaklanıyorsa biz bir tutanak tutalım, birkaç 
gün sonra o tutanakla beraber size teslim edelim. Tamam dedik, birkaç gün sonra aldık, 
hatta ben bu olayı başka bir seminerde dile getirdiğimde şimdi ilk gün aldık demekten 
de biraz çekindiğim için ilk hafta sonunda alabildik dedim. Bu bile alay konusu olmuş, ya 
gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar diye, ama bu bir gerçek. Ben geçen hafta 
aynı müdürle görüştüm, dedi ki, efendim bugün denetime gelin, bugün ben iş cetvelini 
size verebilirim ve şu anda 2007 sonu itibarıyla bana gelen hazırlık soruşturma evrakı 
sayısı 227 bini geçti dedi.

Durum bu, şimdi aynı dönemde bu iş cetvelinin alınması sırasındaki yaşadığımız 
o zorluklar sırasında şöyle bir olayla da karşılaştık. Yine başka bir birim, bağlantılı bir 
birimden iş cetveli alıyoruz, yaklaşık olarak 500 tane dosyası var. Efendim biz öldük 
bittik dedi. Ne oldu? UYAP yüzünden bütün çalışmalarımız durdu, size de iş cetveli 
de veremiyoruz dedi. Problem ne? Şu, şu dosyaların sistemden düzeltilmesi lazım, şu 
kararların iptal edilmesi lazım, fakat bize bu kolaylığı göstermiyorlar. Bunun üzerine biz 
Havelsan’la görüştük, oradan proje yöneticisi geldi, mühendisler geldi, yaklaşık olarak bu 
şekilde kalem 37 gün kadar aklımda kaldığı kadarıyla oyaladı. Neticede şunu fark ettik ki, 
UYAP’ta düzeltilmesini istediği kaydın UYAP’a hiç girmediğini tespit ettik.

Şimdi bu sorunlar var, bu sorunlar hâlâ da devam edecek, fakat burada bizim yapmamız 
gereken bir şey var, bunun başka bir alternatifi yok. Bu vesileyle ben ikinci bir soruyu da 
değerlendirmiş olayım. Şöyle bir soru var, çok genel sorulan bir soru, bunun, böyle bir 
sistemin dünyada örneği var mı? Şimdi bizim araştırmalarımıza göre böyle bir sistemin 
örneği, biraz daha gelişmiş şekli bildiğim kadarıyla Singapur’da var. Fakat onlar hem dava 
sayısı açısından hem de birim sayısı açısından bizimki kadar yoğunluk arz etmiyor, fakat 
19 – 30 Kasım 2007 tarihleri arasında Hollanda’nın Den Haag Şehrinde adalet yönetimi 
isimli bir seminer oldu. Biz de Türkiye’den 7 arkadaş bu seminere katıldık. Orada seminerin 
konularından bir tanesi de IT teknolojisinin kullanılması, ecastis konusu, Hollanda bize bu 
uluslararası bir seminer, çıktı bu konuyu anlattı. Ecastis olarak bize sundukları şey şu oldu, 
bizim şu anda UYAP’ta mevcut olan UYAP mevzuat sistemine benzer bir sistemi tanıttılar. 
Yok efendim şuraya tıklarsan yasa metni şöyle çıkıyormuş, sağdaki ülke bayraklarının 
üzerine tıkladığınızda her ülke kendi diliyle bu mevzuata ulaşabiliyormuş, en sonda oradaki 
bir Bulgar hanımefendi Yargıtay üyesi dedi ki, sizin teknoloji diye bize anlatıyorsunuz, 
ne gibi özellikleri var, mesela kendi birimleriniz içerisinde bir entegrasyon var mı? Yok, 
bizde öyle bir şey dedi. Peki, elektronik dosya transferi, o da yok. Diğer yargı üniteleri, 
mesela adli tıp olsun, icra daireleri olsun, bunlarla arasında bir irtibat var mı, o da yok. 
Peki, ne var? İşte bizde böyle bir şey var. Biz orada bizim UYAP sisteminin fonksiyonlarını, 
yapabildikleri şeyleri anlatınca sadece şunu söyledi, bir tek cümle söyleyeceğim, sadece 
sizi kıskanıyorum dedi.

Şimdi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu altyapı başlamış durumda, hatta orada bütün 
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katılımcı ülkelerden eve döndüklerinde uygulanacak bir proje geliştirmeleri istendi. Şunu 
gördük ki hemen hemen bütün ülkeler bu bilgi teknolojisi üzerinden dönme başlamış 
ve projeleri de bunun etrafında örgüleniyor. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum, 
burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum, bütün meslektaşlar olarak ne olursun şuna 
bir el atalım, sahip çıkalım, yani bizden sonra gelecek nesil şunu söylemesin. Bu şiir tamam 
olmamış, bu beste tamamlanmamış demesinler, çünkü yolun sonuna geldik. Bugüne kadar 
gerek Bilgiişlem Dairesi Başkanımız, gerekse o birimde çalışan arkadaşların böle sağlam 
duruşlarını, muhalif bir rüzgar karşısında devrilecekmiş gibi durmamalarını da candan 
kutluyorum ve bu projeye gerek kullanarak, gerek başka şekilde destek veren bütün 
katılımcılara, bütün meslektaşlarıma da tekrar buradan kutluyor, teşekkür ediyorum. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Başmüfettiş Mehmet Beye çok teşekkür ediyoruz, somut, canlı 
örnekler verdiler. Tabii ben de bahsettiği birimlerin neler olduğunu biliyorum, kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Şimdi de üçüncü konuşmacı olarak Cengiz Tanrıkulu Bey, Adalet 
Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi, fakat şu anda Cengiz Bey 
Başbakanlığa transfer oldu, UYAP’ı Başbakanlıkta temsil edecek. Bize UYAP ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulamasıyla ilgili olarak bilgi verecek. Buyurun Cengiz 
Bey.

CENGİZ TANRIKULU (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, Sayın Genel 
Müdürüm, Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar; bu fırsatı verdiği için Ankara Barosuna 
öncelikle teşekkür ediyor, saygılar sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Aslında 
birçok şey anlatıldı, günün son saatlerine doğru geldik, bayağı dikkatle izlemeye de devam 
ediyorsunuz, ama ben kısaca yine çok fazla uzatmadan özellikle biliyorsunuz sabahtan beri 
konuşuldu, teknik olarak UYAP bir yerlere doğru hızla gidiyor ve gerçekten dünyada örneği 
olmayacak bir şekilde örnek bir proje olarak gösteriliyor. Fakat aynı zamanda mevzuat 
açısından da bazı düzenlemeler ister istemez gündeme geliyor. Elimizde birtakım mevzuat 
hükümleri var, ama yeterli mi derseniz mutlaka mevcudu götürüyor, ama önümüzdeki 
günlerde çok daha dikkatli bir şekilde mevzuat çalışmalarına da ağırlık vermemiz gerektiği 
anlaşılıyor. Biraz sonra sunacağım sunuda da bunu biraz daha beraber, Almanya örneğiyle 
beraber görmüş olacağız.

Özellikle e-dönüşüm, e-devlet, e-adalet gibi bir sürü kavram var. Şimdi eskiden hep 
e-adalet, e-govarment deniyordu, ama bu sadece bir otomasyon projesini daha çok 
çağrıştırıyordu. Yani siz herhangi bir adliyeye gidiyorsunuz, o adliyenin mevcut işleyişini 
süreçlere çok fazla dokunmadan elektronik ortama taşıyorsunuz ve elektronik ortamda aynı 
işler bir şekilde daha hızlı, daha seri bir şekilde yapılmaya çalışılıyor, ama zamanla anlaşıldı 
ki bu yetmez. Yani e-devlet çalışmaları tek başına mevcut sistemi otomatize etmek değildir, 
daha ilerisi olması lazım. Gereksiz bazı süreçlerin ortadan kaldırılması lazım. Örneğin, 
biraz önce avukat arkadaşlar anlattı, Ankara Barosunda kendim de bizzat görmek için dava 
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açtım, babamın veraset davasını açmak için gitmiştim. Tam 4 tane ayrı yere gidiyorsunuz, 
işte ilkönce vezneye gidiyorsunuz, tevzie gidiyorsunuz, tevzi sizi vezneye gönderiyor, 
vezneden tekrar tevzie geliyorsunuz ve daha sonra pul için PTT’ye gidiyorsunuz gibi bir 
sürü aşamalar var ve bu aşamaları bizzat herkes günde, özellikle avukatlar çok sık bir şekilde 
yaşıyorlar. Ancak elektronik ortama taşıdığınızda bütün bu aşamalar bir şekilde sıfırlanmış 
oluyor ve 5-10 saniye içerisinde bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz.

Hatta açtığım davanın sonucunu da söyleyeyim, normalde davayı Turgutlu’da açacaktım. 
Babam Manisa Ahmetli’de vefat etmişti, orada annemler, diğer akrabalar gittiler, 3 ay kadar 
süründükten sonra “yahu Cengiz, biz bu davayı beceremedik, sen hâkimsin, biran önce araya 
gir de artık hallet” dediler. Ben de Ankara Adliyesinde bu davayı açmaya karar verdim, ama 
dedim ki, bir taraftan biz aynı zamanda bilgiişlemde çalışıyoruz, bir de orada işler nasıl 
yürüyor, hani uzaktan davulun sesi hoş gelir, ama acaba uygulama nasıl, bir de onu göreyim, 
tek tek aşamalarda sıkıntı varsa onları da tespit edeyim istedim. Sonra biraz önce anlattığım 
şekilde Ankara Adliyesinde bu davayı açtım. Ertesi gün artık gidip hâkimi bulayım dedim, 
çünkü dava 10. Sulh Hukuk Mahkemesine düşmüştü. 10. Sulh Hukuk Mahkemesine 
gideyim, oradaki hâkimle konuşayım, benim davayı biran önce bitirsin dedim. Çünkü 
çok uzadı, 3-4 ay oldu, hemen de istiyorlar bir iş için, ama dedim ki, dur bizim vatandaş 
portal var, oraya bir bakayım, belki de dava bitmiştir ya da hangi aşamadadır onu göreyim, 
şu aşamadaymış deyip hâkime öyle talepte bulunayım dedim. Sonra UYAP’a TC kimlik 
numaramla girip baktığımda orada şöyle bir şey yazıyordu: Davanın şu tarihte duruşması 
yapıldı, kararı çıktı ve artık hâkimle de görüşmeye gerek kalmadı, gidip kararımı aldım ve 
işleme devam ettim.

Ancak işte dediğim gibi artık bu yapılan ya da yaşanan kolaylıkların bir şekilde mevzuata 
da yansıması gerekiyor, mevzuatın da teknikteki UYAP’ın gelişmelerine ayak uydurması 
gerekiyor. Elimizde mevcut bazı mevzuat hükümleri var demiştim, örneğin HMUK’un 
değişik maddeleri var, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu var, Borçlar Kanununda 
bazı hükümler var, Mahkemelerin Yazı İşleri Yönetmeliğinde bazı maddeler var ve 124 
nolu Bakanlığımızın çıkarmış olduğu Genelge var. HMUK 295/a maddesi usulüne göre 
güvenli elektronik imza gibi devam ediyor, artık elektronik imzanın önünde hukuksal 
anlamda bir engel gözükmüyor. Aynı şekilde Borçlar Kanunu 14. madde de benzer bir 
hüküm düzenlemiş ve Elektronik İmza Kanunu da aynı şekilde elektronik imzanın artık 
gerçek imzanın yerini birkaç istisna haricinde aldığını hükme bağlamış. Diğer taraftan Yazı 
İşleri Yönetmeliği bilgisayar kullanılan adliyelerde dava açılmasıyla ilgili 18/a maddesi 
bilgisayarda dava nasıl açılır ve burada davanın açıldığı saat ya da tarih hangi tarihtir 
şeklinde aslında oldukça ileri düzeyde bir hüküm içeriyor. Yine 124 nolu Genelge kâğıt 
ortamında yapılan birçok işlemlerin ne şekilde elektronik ortamda yapılacağı, defterlerin 
ne şekilde tutulacağı, işte normal elektronik ortamda tutulan defter kayıtlarının esas 
olduğu ve bunların günlük çıktılarının alınarak bir tarafta saklanacağı şeklinde bir genel 



514

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

düzenleme var.

Örneğin Ankara Adliyesinin savcılığı artık defter tutmaktan da tamamen vazgeçmiş 
şekilde, hatta geçen İngiliz heyetiyle beraber oraya gittik, UYAP’ı yerinde görelim dediler. 
İngiliz heyetinden birisi çok merak etti, dedi ki, siz eskiden defter tutuyoruz dediniz, o 
defterleri bir gösterin de bir karşılaştırma yapalım, eskiden nasıl tutuyordunuz, şimdi 
nasıl yapıyorsunuz. Oradaki memurlar sağa sola gittiler, savcı bey bulun getirin dedi, fakat 
yok, ortada defter yok, defterleri tamamen kaldırmışlar. İkinci, daha sonra başka bir ekip 
gittiğinde artık önceden haber gönderdik, dedik ki önceden kullandığınız defterleri orada 
hazır ederseniz onları da gösterelim, eskiyle yeniyi kıyas anlamında.

Aslında UYAP’ın mevzuata yansıması açısından bazı imkânlar, bazı fırsatlar da önümüzde 
var. Örneğin Hukuk Muhakemeleri Kanun tasarısı şu anda Başbakanlıkta, tam bu aşamada 
da bu kanun tasarısı aslında UYAP açısından iyi bir fırsat olarak değerlendirilip UYAP 
uygulamalarının özellikle e-dönüşüm boyutu dikkate alınarak, yani birçok gereksiz iş 
akışları, birçok gereksiz iş yöntemleri ya da birçok gereksiz hükümler ayıklanarak ya da aynı 
zamanda elektronik ortamda yapılmasına imkân verecek şekilde bir değişiklik yapılması 
gerekiyor. Bu aslında kısmen yapıldı, HMK tasarısı Adalet Bakanlığından çıkmadan önce 
aslında biz biraz geç fark ettik ve konuya müdahil olduk, ama artık tasarının komisyon 
toplantıları bitmişti bize haber verildiğinde ve bizim o andan sonra müdahalemiz sınırlı 
oldu. Komisyon Başkanı Profesör Doktor Hakan Pekcanıtez Hocamız var, o bizi çağırdı 
Bilgiişlem Dairesi Başkanlığından ve bize dedi ki, UYAP’ta ne yapıyorsunuz onu bir 
anlatın da yansıtabildiğimizi kanun tasarısına yansıtalım ve o zaman şöyle demişti. Biz bu 
elektronik ortamda dava açılmasını, diğer birçok hususu anlattığımızda, birkaç sene önce 
İzmir’de bir hukuk kurultayı yaptıklarını ve orada bu elektronik dava açma konusunun 
da gündeme geldiğini söyledi, Hakan Pekcanıtez Hocamız da orada bunun ancak bir 50 
yıl sora olabilecek şeyler olduğunu söylemiş. Ancak şimdi siz bunu 2006, 2007’lerde bize 
anlatınca tabii demek ki bizim ufkumuz çok fazla geniş değilmiş dedi. Tabii normal bilişimin 
içinde olmayan insan için, yani biz bunu çok daha ilerideki zamanlar için bekliyorduk, bu 
kadar hemen kucağımızda bulmak açıkça bizi şaşırttı. Hatta biz kanun tasarısını da aslında 
toparladık, şu anda Başbakanlığa göndermek üzereyiz, ama bundan sonra Başbakanlıkta 
ya da Meclisteki Adalet Komisyonu çalışmalarında bu değişiklikleri yapmayı düşünüyoruz 
şeklinde bir beyanları oldu.

Daha önce de anlatıldığı gibi bu entegrasyonlar konusu özellikle gündeme geliyor ve 
örneğin Adalet Bakanlığı Bilgiişlem bütün birimlerle birebir mutabakat zaptı imzalıyor, 
protokoller imzalıyor ve karşılıklı olarak birbirlerine veri paylaşımı için birtakım 
anlaşmalar imzalıyorlar. Ancak aslında bu konuda da bir mevzuat açığı var ve bunu özellikle 
Başbakanlıktaki şu bir aylık dönemdeki toplantılarda diğer bütün kurumlar da söylüyor. 
Her kurum bir diğer kurumla birebir protokol yapıp bu işin içinden çıkılmasının çok 
zor olduğunu, çünkü biraz da idarelerin keyfine de kalabildiği, bunun bir üst mevzuatla 
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halledilmesi ve e-devlet kanunu gibi bir düzenlemenin yapılabileceği şeklinde de bazı 
görüşler var. Aslında tasarının amacı kısmında çok ilginç bir hüküm var, özellikle de 
UYAP’ı biz tarif ederken söylediğimiz birtakım şeylerle de uyuşuyor. Özellikle davaların 
hızlı basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesini sağlamak amacıyla bu HMK 
tasarısı yapılıyor ve yasanın tam da UYAP’ın amacıyla birebir örtüşen bir amacı var.

Bu arada acaba bu konularda Avrupa ülkeleri ne yapıyorlar, özellikle Almanya biliyorsunuz 
bizim yasaları etkileyen bir ülke. Almanya’da aslında UYAP benzeri bir sistem yok, yarın ya 
da yarından sonra zannediyorum Almanya’daki projelerle ilgili ayrıca bir sunum yapacağız, 
onun için Almanya’daki projelere şimdi değinmek istemiyorum. Almanya’da bizdeki kadar 
yaygın merkezi bir sistem olmamasına rağmen, bölük pörçük değişik eyaletlerde sistem 
olmasına rağmen 2005 yılında 22 sayfalık bir kanun kabul etmişler. Bu kanun, bütün 
Alman Usul Kanununu baştan sona değiştiren bir kanun ve oradaki mantık da şu, biraz 
sonra örneklerini, birkaç çarpıcı örneğini vereceğim. Bütün usul hükümlerini elektronik 
ortamda da işleyecek şekilde gözden geçirmişler, gereksiz olanları çıkarmışlar ve birçok 
işlemin elektronik ortamda yapılmasına imkân sağlamışlar.

Bu konuda Alman basını da aslında bize benzer bir süreç yaşamış. Alman Adalet 
Bakanlığının bu konuda açıklamaları var ve o açıklamalara baktığımızda bizim UYAP için 
düşündüğümüz ve yarar sağladığını düşündüğümüz konuların aslında onlar tarafından 
da bir şekilde dile getirildiğini görüyoruz ve Almanya da aslında bu konuda yavaş yavaş 
hızlanma gayreti içinde. İşte onlar da birtakım bu değişikliklerle yapabilecekleri ya da 
sağlayabilecekleri faydaları sıralamışlar, özellikle avukat bilgi sistemimize benzer bir 
sistemi onlar da kurma aşamasındalar. Örneğin, Essen Eyaleti var ve bütün Essen Eyaleti 
mahkemelerinde şu anda bizim Adalet Bakanlığına benzer bir sistem var, fakat o konuya 
şu anda çok girmek istemiyorum. Çünkü yarın ya da yarından sonraki sunumda daha 
ayrıntılı anlatacağımdan dolayı, federal bir sistem olduğundan dolayı, bizdeki gibi bir 
merkezi sistem kuramadıklarından dolayı ve özellikle de yargıdaki çalışanların dirençlerini 
bir türlü aşamadıklarından dolayı istedikleri seviyeye gelemediklerini söylediler.

Özellikle de Avrupa Birliği platformuna artık bu işi yaymaya başladılar, oraya doğru 
götürmeye başladılar. Çünkü Avrupa Birliğinde bütün üyeler birbirleriyle mahkemeler 
arası değiş tokuş yapmaları gerekiyor, örneğin Almanların birçoğu Antalya, Alanya’da 
olduğu gibi İspanya’nın Malorca Adasında yaşıyorlar, birçoğu orada mahkemelik oluyor. 
Dolayısıyla veri, onların sicil kayıtları, nüfus kayıtları gibi bir sürü sıkıntılar var ve artık 
onlar da Başkanımla geçen Mayıs ayı içerisinde beraber katıldığımız Bremen’de yapılan 
Avrupa e-adalet konferansına biz de katıldık ve orada herkes şu soruya cevap arıyor. 
Yani biz bu kadar insanların dolaştığı ve serbest dolaşımın olduğu bir yerde, bu kadar 
insanların birbirine karıştığı yerde bu adalet dosyalarını nasıl ülkeler arası dolaştırabiliriz 
ya da ülke içinde nasıl tek bir merkezi sistem içerisinde dolaştırabiliriz sorusunun cevabını 
aramak için böyle bir konferans düzenlemişler. Tam bu noktada da bizim ulusal yargı 
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ağı projesini gördüklerinde işte tam bizim istediğimiz proje de buna benzer bir proje, 
siz bunu başarmışsınız, biz daha henüz planlama aşamasındayız, henüz daha düşünme 
aşamasındayız. O açıdan olabildiğince sizden yararlanmak isteriz şeklinde de beyanları 
oldu. Özellikle Alman Adalet Bakanı bizim yaptığımız bir uygulamanın çok hoşuna gittiğini 
söyledi, Adalet Bakanlığının bütün hâkim savcıları birer laptop dağıtıldığını duyduğunda 
oranın müsteşarı bizi ziyareti sırasında dedi ki, efendim bunlar hâkim savcıların direncini 
kırmak için onlara birer laptop vermişler, isterseniz biz de Almanya’da böyle yapalım. Tabii 
Adalet Bakanı da biraz gülümseyerek aslında çok güzel bir fikir dedi, yani demek ki bir 
yerlerden başlamak lazım, bu da iyi bir başlangıç olabilir şeklinde beyanını dile getirdi.

Almanya’da özellikle göze çarpan Adli İletişim Kanununda 130/b maddesi var, bu kanun 
hâkime, hâkim yardımcısına, belge vermeye yetkili kişiye veya icra memuruna el yazısıyla 
imza atarak vermeye izin verdiği hallerde sorumlu kişiye elektronik dokümanın sonuna 
ismini yazarak eklemesi ve nitelikli elektronik imzayla imzalaması şartıyla kaydedilmiş 
elektronik doküman da verebilir ya da kullanabilir, bu geçerlidir şeklinde bir maddesi var. 
Yine 133. maddesinde 1. fıkrasının 2. cümlesinde eğer verilen doküman elektronik ortamda 
gönderilmişse veya verilmişse o zaman verilen belgelerin artık kopyasının verilmesine 
gerek yoktur şeklinde bir beyan var ki bunlar biraz benim dikkatimi çekti. Şu açıdan, 
bizim Usul Kanunumuza bakın, birçok yede işte dilekçeyle beraber bir kopyası da verilir, 
kanunun bağlayıcı hükümleri şeklinde gözümüze çarpıyor. Birçok yazılı belgeler şeklindeki 
ifadeler dokümanlar olarak, bütün kanun taranmış, yazılı olarak verilir şeklindeki bütün 
beyanlar doküman olarak verilir şeklinde elektronik ortama da uygunlaştırılacak şekilde 
değişiklik yapılmış. Aynı şekilde duruşma tutanaklarının yine elektronik ortamda 130/b 
maddesindeki şartlar çerçevesinde elektronik imzayla imzalanması şartıyla yapılabileceği 
şeklinde bir düzenleme var.

Yine protokol tahsisleri, protokol, yani tutanaklar elektronik ortamda tutulmuşsa 
bunarın düzeltilmesi değil, elektronik ortamda elektronik imzayla beraber yapılabilir 
şeklinde bir hüküm var. Başvuru evrakları eskiden vordrug dediğimiz basılı bir evrak 
anlamındaki ifadeler formlar şeklinde değiştirilmiş. Yani mantığı anlatmak için bunlara kısa 
kısa değiniyorum. Postayla gönderilir şeklindeki fiil yerine artık bütün usul Kanununda 
bunlar iletilir şeklinde, elektronik ortamda da iletilebilir şeklinde dönüştürmüşler. Yine 
ilanen tebliğ konusunda elektronik ortamda ilanen tebliğ yapılabileceğine dair bir kanun 
maddesi var ki bizim de UYAP açısından böyle hem resmi ilam hem de biraz sonra tebligat 
konusuna geldiğimizde bu konuda çalışmalar devam ediyor hem mevzuat açısından hem 
teknik açıdan.

Aslında Türkiye’ye baktığımızda Türkiye’de örneğin SSK gibi birçok kurum elektronik 
ortamda verilerini depoluyor ve bunlar acaba nasıl bunları depoluyor diye baktığımızda 
aslında yasalarında çok ilginç hükümlerle karşılaşıyoruz. Örneğin Türkiye İş Kurumu 
Kanunu 22. maddesi kurumca bu kanuna göre yapılacak işlemler Internet de dahil her 



517

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı, benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve 
arşivlenebilir, elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir 
şeklinde düzenleme yapılmış. Gördüğünüz gibi elektronik imzayı da şart koşmamışlar, 
gerçi bu eleştirilebilir, hani birtakım güvenlik sıkıntıları olabilir, ama artık kurumlar bu 
tür düzenlemeleri yavaş yavaş kanunlarına taşımaya başlamışlar ve örneğin SSK 89 yılında 
çıkardığı bir kanunda buna benzer hükümleri vardı ve karşılaştığımda bayağı dikkatimi 
çekmişti. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanununu incelediğimizde özellikle 
elektronik ortamdaki verilerle ilgili çok çarpıcı maddelerle karşılaşıyoruz. Bu kanuna 
göre yapılacak işlemler Internet de dahil her türlü elektronik bilgi, iletişim araç ve imkânı 
ve benzer araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir gibi bütün bunların elektronik 
ortamda yapılmasına izin veren şekle düzenlemeler yapılmış. Aynı şekilde Türkiye İstatistik 
Kanunu da var, hatta ben biraz Türkiye İstatistik Kanununu okuduğumda, Türkiye 
İstatistik Kurumu Kanununu okuduğumda çok zorlayıcı hükümler var. Yani elektronik 
ortamda birçok kurumu verileri vermeye zorlamış ve mecburen bunları siz elektronik 
ortamda vermek zorundasınız, aksi halde yaptırımlar öngörmüş.

E-tebligat konusunda özellikle Usul Kanununda, Alman Adli İletişim Kanununda da 
e-tebligat konusunda düzenlemeler var, elektronik ortamda elektronik imza kullanılarak 
yapılır diyor. Aynı şekilde bizim Türkiye’de de buna benzer çalışmalar var, ama daha 
henüz çok ham çalışmalar olduğu için burada çok bahsetmek istemiyorum. Aynı şekilde 
e-tebligatların ne zaman taraflara tebliğ edilmiş olacağı konusunda da Alman tasarısında 
çok dikkate değer bazı hükümler var. Artık şundan sonra bizim tasarıdaki bazı hükümler 
var, nasıl değişiklikler yapmamız lazım, neleri düzeltmemiz lazım, tasarıya nasıl eklemeler 
yapmamız gerekir şeklinde âcizane fikir vermesi açısından burada bazı seçimler yaptım. 
Örneğin madde 81’de diyor ki avukat açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde noter tarafından 
onaylanan ya da düzenlenen vekaletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına 
uygun örneğini dava ya da takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır diyor. 
Bunun genel olarak okuduğunuzda sanki bizzat oraya gidip o vekaletnameyi oraya vermek 
zorundaymış şeklinde anlaşılabilecek, kötüye yorumlanabilecek şekilde düzenlenmiş bir 
düzenleme. Bu aynı zamanda elektronik ortamda da nasıl yapılabilir, bunun bir fıkra olarak 
konulmasında fayda var diye düşünüyorum.

Örneğin yine bizim HMK tasarısının 159. maddesinde tutanak hâkim ve kâtip tarafından 
derhal imzalanır diyor. Tutanağa imza atamayacak durumda olan kimsenin parmak izi 
alınır, bunun hangi parmağa ait olduğu belirtilir gibi devam ediyor. Gördüğünüz gibi hiç 
elektronik imzadan bahsedilmiyor, yine yoruma bırakılmış, buranın yine tamamlanması 
gerekiyor, bu konuda bir ek düzenlemenin yapılması gerekiyor. Tutanak örneğinin verilmesi 
diyor, yine baktığımızda yazılı kâğıt ortamı düşünülerek düzenlenmiş bir madde, yine 
elektronik ortamda örnekleri nasıl verilir, o konuda hiçbir düzenleme yok, yine tasarının 
bu yönden de ele alınması gerekir ve örneğin şurada bu örneklere mahkemenin mührü 
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basılır ve aslına uygun olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza alınarak onaylanır diyor. 
Yani hâlâ kâğıt ortamı mantığıyla tasarıda onu görebiliyorsunuz. Dosyaya belge konulması 
ve dosyanın başka yere gönderilmesi yine elektronik ortam çok dikkate alınmadan, daha 
çok kâğıt ortamı üzerinde düşünülmüş. Havale ettirildikten sonra zabit kâtibi tarafından 
dosyasına konulur diyor. Oysa elektronik ortamdaysa o konu yine açıkta bırakılmış, 
sanki o mümkün değilmiş gibi ya da mümkünse bile açıkça maddeye yazılmamış. Bu tür 
değişikliklerin eklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Aynı şekilde bizim UYAP’ta artık dizi pusulaları sistem tarafından otomatik oluşturuluyor, 
ama hâlâ tasarının 164. maddesi bunu bir dizi listesi düzenlemek zorundadır ve dosyaya 
ibraz edilen veya çıkarılan belgeler derhal bu listeye kaydedilir diyor ki bizim zaten UYAP’ta 
sistem bunun birçoğunu otomatik olarak sisteme kaydediyor. Yine dosyanın taraflar 
ve ilgililerce incelenmesi yine kâğıt ortamında nasıl inceleneceği şeklinde bir hüküm 
var tasarıda, fakat elektronik ortamda nasıl inceleneceği konusunda bir hüküm yok, bu 
konuda da bir ek yapılması zorunluluk haline gelmiş durumda. Yine imza atamayanların 
durumu, özellikle elektronik imzayı artık elektronik imza atamayanların örneğin parmak 
basma yerine ya da bir alet kullanmaları yerine tabii burada vatandaşlardan büyük 
ihtimalle imza atamayanların eğitim durumlarını da incelemek lazım, ama elektronik imza 
da seçeneklerden birisi haline getirilebilir ve devlet bunu bir şekilde sübvanse edebilir diye 
düşünüyorum ve bu konuda da maddeye bir ek yapılması gerekir.

Son olarak biliyorsunuz Adalet Bakanlığı Avrupa Birliğiyle beraber birçok proje 
hazırlıyor ve bu projelerden birisi de cort managmant projesi ve 2008 yılında uygulanmaya 
başlanacak ve bu projenin içinde de UYAP’la ilgili bütün süreçler masaya yatırılacak ve 
gerçekten gereksiz olan, biraz önce anlattığım o dava açmasındaki o 4 aşamayı elektronik 
online dava açarken tek bir aşamaya getirip sadece online olarak 5, 10 saniye içerisinde 
yapılır hale getirebilmek için tekrar analizler yapılacak. Özellikle o e-dönüşüm, adaletteki 
e-dönüşümün sağlanması için analiz çalışmaları yapılacak ve bunlar aha sonra kanunlara, 
yasalara, mevzuata dahil edilmiş olacak. Ancak gördüğünüz gibi bunlar hep yaşayan bir 
süreç, yani hiçbir zaman bunları yaptığımızda her şey hallolmuş olmayacak, her gün yeni 
bir şeyler öğreneceğiz, her gün yeni bir şeyler karşımıza çıkacak elektronik ortamda. 
Sabahki Sedat Beyin de söylediği gibi UYAP projesi biter mi diye sordu, sonra bitmez 
dedi, gerçekten UYAP projesi bitmez. Çünkü her bir projenin her bir ayağı bitirdiğinizde 
bakıyorsunuz önünüze on tane daha yeni fikir geliyor ve on tane yeni proje önünüze 
gelince bu on tane projeyle ilgili yeni mevzuat çalışmaları yapmanız gerekiyor ve bu en 
mükemmele ulaşma yolunda emin adımlarla herhalde Bilgiişlem Dairesi Başkanlığımız 
devam edecek. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler, çok sağ olun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Cengiz Beye teşekkür ederiz, çok kıymetli bilgiler verdiler. 
Anladığım kadarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tasarısını hazırlayan arkadaşlar 
ya 10 sene önceden yaşamışlar veya Adalet Bakanlığının Kanunlar Genel Müdürlüğü 
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yalnız hazırlamış; bu da birisine taş olsun. Yoksa Cengiz Bey farklı örnekler verdi, yani bir 
sürü kanunlarda bilgiişlem, yani elektronik rotamı kanunlaştırırken Adalet Bakanlığından 
böyle bir tasarının geçmesine ben şahsen üzüldüm; Adalet Bakanlığından böyle bir 
tasarının geçmemesi gerekir. Yani artık 7 yıldır UYAP’ı çalışan bir bakanlıkta böyle bir 
tasarıda kesinlikle yer verilmesi gerekirdi, bu bizim bakanlık olarak bir eksikliğimiz diye 
düşünüyorum.

Efendim, şimdi de “UYAP projesi 2003-2004 yılında test ve pilot bölgelerde uygulanacak 
ve Ankara Adliyesi test ve pilot bölge” diye söyleniyordu. İşte herkes bu UYAP duruşmaları 
geciktiriyor, ben UYAP’tan vazgeçtim, “ben 10 dakikada duruşma yaparken, şimdi bu 
UYAP’ta saatlerce duruşma yaparım” diye bir sürü yakınmalar vardı. Fakat 2004 yılındaydı 
sanıyorum yanılmıyorsam, şu andaki Bakanlıkta toplantı sonrasında, Bakan beyin odasının 
karşısındaki toplantı salonunda böyle yine bakanlık düzeyi olarak bir toplantı yapıldı ve 
orada İbrahim Ekdemir Bey bize bir gösteri yaptı ve onu da orada canlı olarak yapmıştı. 
Geldi, “ben duruşmalarımı çok kısa sürede yapıp çıkartıyorum, ama diğer arkadaşlar 
buna karşı, hâkim arkadaşlar hep aleyhte konuşmuşlar” dedi ve biraz önce Cengiz Beyin 
söylediği yargıdaki direnç, yargıdaki direncin kırılmasında önemli rol oynayanlardan 
Hâkim İbrahim Ekdemir Bey; buyurun efendim.

Hâk. İBRAHİM EKDEMİR (Ankara Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, saygıdeğer 
konuklar; şimdi çok güzel söyledi Sayın Müsteşarım, bizde hâkime ve cumhuriyet savcısına 
yasadan kaynaklanan, Hâkimlik Yasasından kaynaklanan en zor iş. Çünkü anayasal kural 
hâkime talimat veremez, veremezsin, ama bir şeylerin de yapılması lazım. O süreçte Sayın 
Müsteşarım çok güzel ifade etti, ben Ankara’nın en sevilen hâkimiyken, samimiyetimle 
söylüyorum, Sayın Başkanım biliyor, ben 99 yılında geldim, Adana’dan Ankara’ya geldim, 
sisteme önce bir baktım ne olur, çünkü benim derdim hiçbir şekilde bilgisayar, vesaire 
değildi. Benim derdim tüm diğer konferanslarımda, şahsen verdiğim konferanslarda 
söylediğim adaletin hızlandırılması, iş hacminin azaltılması.

Şimdi bizim kavramlar o kadar zor, o kadar karışık ki bilmiyorum şu anda Yargıtaydan 
bir üye arkadaşımız var mı, her toplantıda kürsü hâkimleriyle Yargıtay üyeleri arasında bir 
tartışma, varsa burada da tartışabiliriz, çok yorulduğunuzu ben biliyorum, teknik konulara 
girmeyeceğim. Ben her konuşmamda diyorum ki, Hâkimler Kurulu teraküme sebebiyet 
verdiğini ifade eden hâkimin yerine hâkim veriyor. Şimdi söylemek son derece abes olur, 
ben 10 Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimiyim 7 yıldan beri Ankara’da, 2 yıl da sulh cezaya 
baktım, fakat her nedense Yargıtayın zamanaşımına götürecek hiçbir yaptırım yok, çünkü 
Yargıtay üyelerinin denetimi yok. Bize Sayın Başmüfettişimiz burada, onlar yazarlar, yazmak 
görevleridir, teraküme sebebiyet verdiği diye, veriyor diye somut örneklerle, işte burada 
Sayın Başmüfettişim yazan hâkimi o mahkemede tutmazlar. O zaman bu fikre katılmam 
ve tüm arkadaşlarım hâlâ daha Ankara Adliyesinde öğlen yemeğinde selam verme gibi 
en doğal davranıştan kaçınan arkadaşlarımız var, onların da tabii haklı olduğu kendilerine 
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göre sebepleri söyleyeceğiz. Benim bu sistemi üstlenmemin kendi açımdan yegâne sebebi 
budur ve çok şükür, hakikaten samimiyetimle söylüyorum, mahcup olmadım.

Kazakistan Adalet Bakanı geldi, İngiltere Baş Hâkimi, onlarda o tip sıfatlar var, oraya 
gidenler biliyorlar, bir hanımefendiydi, şimdi adliyede gezmiş, bakanlıkta gezmiş, tamam 
da demiş, bir de işin hâkimlik boyutunu görelim. Mahkeme, benim kâtiplerim de burada, 
tabii onların son derece büyük emekleri var. Ankara’da da şimdi sistemi tam uygulamak 
için sistemin içine girmek lazım. Şimdi ben önümdeki notu okuyacaktım, zaten iki sayfa, 
ama ben diyorum ki 2004 yılı Mart ayı sistemin doğum günü, daha öncesi değil, niye? Bizle 
tanışması; daha önceki bilgiler Bilgiişlemdeki arkadaşlarımız, hâkim beylerin, cumhuriyet 
savcısı arkadaşlarımızın kapısını çalıyorlar, ret cevabı alıyorlar. Biz bilgi vermeyiz, çok fazla 
işimiz var, zaten kendi işimizi yetiştiremiyoruz. Hâkimlerden, savcılardan böyle ret cevabı 
alan adam yazı işleri, onları küçümsemiyorum, ama rahmetli hocalarımızın söylediği gibi, 
Sayın Sulhi Dönmezer Hocamızın söylediği gibi hukuk çok ciddi bir iş. Yazı işleri müdürü 
kalem mevzuatını bilir, yani bir hâkimin, bir ceza yargıcının, bir hukuk yargıcının bildiği 
konuyu bilmesi mümkün değil.

Tabii bizim önümüze bir sistem geldi, artık biz Ankara’da dört pilot mahkeme 2004 
yılı Mart ayında başladık. Yani çok affedersiniz, bir sövülmediğim kaldı, Sayın Başkanım, 
Sayın Müsteşarım da katıldı, o Sayın Bakanımızın karşısındaki toplantı salonunda hakarete 
varan, tabii ki isimlerini söylemeyeceğiz, tabii menfilik olacak, ama menfi olan insanın 
bunun yerine bir değer getirmesi lazım. Onlarla savaştık, Kazakistan Adalet Bakanı geldiği 
zaman sunum 20 dakikaydı, yani 10 Asliye Ceza Mahkemesine kendilerinin verdiği 
süre, tüm samimiyetimle söylüyorum, kâtiplerim burada, yalan söylemek şansım yok, 
1 saat 10 dakika sürdü, adam hayır dedi. Uçağı kalkacakmış, kendi özel uçağım, yarım 
saat sonra kalksın dedi, yani o kadar ilgiyle izlediler. İngiltere’den hâkim hanımefendiler 
geldiler, baktılar, deminden fuayede avukat arkadaşlarıma söyledim, şimdi biz anlatıyoruz 
şöyle yaptık, böyle yaptık, işte sisteme böyle giriyoruz, az sonra göstermeye çalışacağız 
sağlamsa portal bağlantımız, onu da yapıyoruz deyince hele bu avukat arkadaşlarımızın 
yazıhaneden dava açıp dosyayı almasına my good dedi kadın böyle yerinden kalktı. Ben ne 
oldu dedim, daha bu bir parçası, aslında bitmişti. Bizim amacımız da maddi destek temin 
etmek, şimdi bir amacımız faal hâkim, cumhuriyet savcısına lütfen yardım edin, yani şu 
sekmeleri kullanın, kâtiplerinize kullandırtmayın, bir de bir amacımız çok pahalı bir olay, 
tabii ki maddi desteğe ihtiyacımız var. Sağ olsun Başkanımız da satmaya başladı bir lisans 
programı olarak gelir temin ediyoruz.

En son o kadar konuk geldi ki Avrupa Birliğinden komiserler geldi, onların o tip çalışma 
sistemleri varmış. Bize 1,5 milyon Euro vermeyi düşünüyorlarmış, hukukçu olmadığını 
söyledi, iki kişi, fakat çok zeki insanlar. Onlara gıpta ettiğimizden değil, biz çok zeki 
olmasak sistem bu hale 4 senede gelmezdi, fakat öyle teknik soruları soruyor ki örneğin 
hâkim bey şuraya bir girer misiniz, biz giriyoruz. Dedi ki, ama bizde hâkimler sizin kadar 
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bilgisayarı bilmiyor ki, biz bunu söylettik, başardık. O da sizin sorununuz dedik. Yani 
şimdi hâlâ daha 9 Ocak 2008 tarihi itibarıyla maalesef sistemi kullanmayan, bu sistem 
beni ağırlaştırıyor diyen hâkim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımız var. Ben artık bir 
sürü samimi arkadaşımı kaybettim, kendimi bu sistemin bir fedaisi olarak görüyorum, son 
naçizane 4. kitabımı son olarak söylüyorum, çünkü Türk Ceza Kanunu diye ilk kitap bu 
5237’yi yazmıştım, Ankara’da satışını engellemek suretiyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne 
benim tüm kitabımın bağışlaması sonucu doğdu, ama ben yine hakkımı helal ediyorum 
eğer bir hakkım varsa.

Ancak Yargıtaya ben söylediğimi yine unutmuyorum, hep bağlantılı, biz bu kadar 
çaba sarf ederken yüksek Yargıtayın da iş hacminin azaltılmasında mutlak ve mutlak rol 
alması lazım. Şimdi daha bu sabah geliyorum, öğleye kadar mevcut evrakı imzaladım, hep 
meslektaşız burada, öyle kitabi konuşmaya hiç gerek görmüyorum ben, taksirle ölüme 
sebebiyet verme. Paraya çevirmişim, ertelemişim, iş kazası, şikâyetçi olmamışlar, herhalde 
tazmin ettiler, sanık tâlî kusurlu, sanık vekili son savunmasında tüm lehe hükümlerin 
uygulanmasını istemiş, 647/4’ü uygulamışız, 6’yı uygulamışız. Lehe olan taksitlendirme, 
kararı erteliyorum, ne faydası varsa, ben 32 yıllık kürsü hâkimiyim, anlayamadım, 
taksitlendirme konusu da lehe olan bir hükümdür, bu konuda olumlu olumsuz karar …. 
Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum, Bilgiişlem Daire Başkanlığı ne yaparsa yapsın 
uygulayıcı hâkim ve cumhuriyet savcısı bu sistemi gerektiği kadar benimsemedikten sonra 
yeterli sonucun ben alınacağını kesinlikle kabul etmiyorum.

Sistemin amacı yazılı tüm belgelerin bilgisayar ortamında yer almasını sağlamak 
olduğuna göre bizim tabii birtakım isteklerimiz var, Bilgiişlemden değil, cumhuriyet savcısı 
arkadaşlarımızdan var. Sıkıntılarımız var, bazı belgeler, hazırlık evrakının bazı belgeleri, 
çok tartıştık Sayın Başkanımla süzülüyor. Yani hazırlık evresindeki evraklar kendi arasında 
belirli önem arz eden, onu neye göre saptıyorsa, çünkü bunu tarayan kâtip, ben de diyorum 
ki belge niteliğinde hariç, hâlâ o fikrimde 4,5 yıldan beri, 4 yıl 10 aydan beri ben ısrar 
ediyorum, kesinlikle onu savcı takdir edemez. Dava açtığına göre o takdir yargılayan hâkime 
aittir, senin için ya da cumhuriyet savcılarını kötülemek için söylemiyorum, tarayan kâtip 
için hiç önemsiz bir evrak mahkeme için son derece önemli olabilir. Onun için hazırlık 
evrakının tamamının taranarak bize gönderilmesi lazım, bu birincisi. İkincisi tabii ki sistem 
arıza yaptığı zaman Word’e geçmek zorunda kalıyoruz. Yani çalışmıyor, o zaman Word’e 
aktardıktan sonra Word’de tabii biz o formatlarımızı eğer bağlantı sağlanırsa, sanıyorum bir 
problem var, UYAP’ta kayıtlı kısa yollarımızı Word’e aktarıyoruz, Word’den kullanıyoruz. 
Ancak Word’den kullandıktan sonra kâtip arkadaşlarımıza ikinci bir iş yükleniyor, portal 
hizmete girdikten sonra onları kopyalayıp yerine yapıştırmak gibi ekstra bir iş geliyor.

Şimdi ben sizlerin çok yorgun olduğunuzu biliyorum, 4 heyet geldi mahkememe, 
benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Hâkim Bey, başka ne faydası var? İşte anlattık, 
yargıyı süratlendiriyor, belgeleri istediğimiz an seçiyoruz, taraf bilgileri, nüfus kayıtları, 
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vesaire, onları gösterdik, sanıyorum şu anda gösteremeyeceğiz, dedi ki bir de şu duruşma 
günlerine girelim. 4 ayrı heyet de, son Avrupa Birliği komiseri de hukukçu olmamasına 
rağmen istedi. Şimdi ben özellikle kâtibe hanım, kâtip bey burada, az duruşma olan günleri 
seçin diyorum, ama bir açıyoruz 28 Şubat 45 dosya, ciddi söylüyorum, 4 Mart 51 dosya, 
neyse artık başka çare yok, bunlar hep geziyor, açıyor oradan bakıyor, ama senelik sanıyor 
herhalde, ciddi söylüyorum, 4 heyet de bu soruyu sordu, tüm samimiyetimle arkadaşlarım 
burada, ikide bir söylüyorum kusura bakmayın. Neyse ben baktım, bundan kaçış yolu yok, 
Taner’e dedim ki çıkar oğlum, üç duruşma günü çıktı, şimdi tabii üçer sayfa, üstünde de 
gün yazılı. Dedim ki, bari günü bir silelim, soracak, üç tane simültaneyle geliyorlar, sağ 
olsunlar öyle tek simültane değil. Bu ne dedi, bir günlük duruşma, bunları tam söyleyecek, 
tam simültaneye Sayın Müsteşarım ben müdahale ettim aylık dedim. Aylık bile olmaz dedi, 
vallahi billahi, yani İbrahim Ekdemir ve Ankara’da tüm hâkimler icraları saymıyorum, 
onlar 200’er dosyayla çıkıyor, onlarda üç senelik iş, biz bir günde hallediyoruz.

İkincisi çok dikkatimi çeken bir hususu sizlerle paylaşmak istedim, no dedi, olamaz, yani 
kesinlikle olamaz, yani 45 dosyaya bakamaz. Bakıyım mı sana dedim, hayır, bir dakika, sen 
somut gelmişsin, Taner sen sanık ol, Adile Hamın sen müşteki ol, nasıl olacak dedi, gir 
dedim, kaydet demedikten sonra, sistemin çok güzellikleri var. Hadi bakalım dedi, Taner’i 
sanık yerine aldı, o da oraya gitmek istemiyor, Adile Hanımı gönderdi sen sanık diye, 
hayır, aldık taraf bilgileri doğru geldiği için şimdi bizim tabii 30 yıllık tecrübe Ahmet’ten 
olma, Zeynep’ten doğma, vesaire deyince kadın bakıyor, bu ne anlatıyor diye soruyor. İşte 
kimlik bilgilerini doğruluyor diyor, ama diyor orada var, olsun canım, yine okuyoruz. O 
kısa yollar sebebiyle 1 dakika 45 saniye değil mi, kadın da saati koydu, bir dosya baktı, 
onun için tamam oldu, onun için 1 dakika 45 saniyede bitirince yine “my good” dedi. 
Yalnız size bir şey daha sorayım dedi, 9’da 11 tane dosyanız var, o nasıl oluyor dedi. 9, 9, 
9, 9, o kadar zekiler ki, yani sistemi ve onlar Sayın Başmüfettişim söyledi ve konuşmacı 
arkadaşımız söyledi, onlarda yok. Ben hepsini inceledim Sayın Müsteşarımızın verdiği bir 
görev tahtında, bizim sistemimiz yok, kesinlikle yok. Singapur’da benzeri var, ama bizimki 
değil.

Şimdi ona bir yanıt vereceğim, dedim ki davayı hiç takip etmeyip taraflarının gelmediği 
dosyaları, dosya sayımız fazla, söyleyeceğiz artık, yani sakla sakla nereye kadar saklayacağız? 
Yani o kadar ciddi sorular soruyorlar ki, gelmeyen taraf olduğu zaman onları biz 9’a 
koyuyoruz, savcı var yanımda, sağda, saklayacak bir şeyim yok, boşluk olduğu zaman, 
“nasıl?” dedi, soruyor. “Dur, ne yapacaksın? Dinle işte, nasıl boşluk oluyor” dedi. Dedim ki, 
“10.05’den 10.15’e kadar bir boşluk varsa, işte kâtipler burada, hemen çıkartıyoruz onu, yaz 
kızım oraya” diyoruz.  “Peki, 9’u da gelirse ne yapıyorsun?” dedi, “hepsi 3 dakika sekiyor” 
dedim. “O nasıl oluyor?” dedi. O kadar meraklılar ki, çünkü tabii sizler yurtdışına çok daha 
fazla çıktınız, onların günde baktığı sayı 3, benim 10. Asliye Ceza Hâkimi olarak baktığım 
sayı 3 günde 135, hangi mantığa sığıyor? Ancak bu sistemin ben yüzde 100 tam sonuç 
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sağlayacağını, ama onun da birtakım şartlara bağlı olduğunu söylüyorum, o görüşteyim.

Birkaç şey paylaşacağım, hemen sonlandıracağım, çünkü bağlantının yapılamadığı 
söylendi, neler göstereceğimizi de sözlü olarak anlatmaya çalışacağım. Bir kere hâkime 
emir verilemez, cumhuriyet savcısına emir verilemez, canım o davayla ilgili emir verilemez. 
Yani bir kere böyle bir şey yok ki, emir tabii verilemez, Hâkimler Kurulu da emir veremez. 
Bizim Sayın Müsteşarımız burada, hiç saklayacak bir şeyimiz yok, Adalet Bakanlığına 
mahkeme arz etmez, ben bunu herkesle tartışırım, Hâkimler Kuruluna da arz etmez, 
yazışmada, mahkeme yazışmasında. Mahkeme madem kimse emredemiyor, niye arz 
etsin? Ben bunu yıllardan beri sürdürüyorum, bazı arkadaşlar yüksek Yargıtay diyor sanki 
biz alçak mahkemeymişiz gibi, yüksek Adalet Bakanlığı; ben senelik izin isterken yüksek 
Adalet Bakanlığı diyorum. Bakın; şahsi işlerim, ama mahkeme olarak hiçbir şekilde, o tabii 
ki yüksek, yani mahkeme alçak mı? Ben onu hiçbir zaman, zaten böyle bir yazışma sistemi 
yok, onun gibi hepsini hallettik, Sayın Başkanım biliyor.

Bir de tatlı bir hatıra anlatayım, sizi bir gülümseteyim, Temmuz ayı, 2004 yılı, Erdemli’de 
yazlığımdayım. Yazlığımda salonda ve yatak odasında klima var, çok affedersiniz ben 
lavabodayım. Saat 14.30, odanın içerisinde klimasız yerde 44 derece sıcaklık, klimalı yerde 
20-22 derece. Bizim Havelsan’ın Baş Sistem Analistinin kulağı çınlasın, Ali Beyefendi 
telefonla arıyor, “Hâkim Bey, seni buldum” diyor. “Buldun da bulduğun yer kötü” dedim. 
“Vallahi kapatma, hiç meşgul değilim” dedi. “Ali Bey, lavabodayım” dedim, “ağabey nerede 
olursan ol, yakalama müzekkeresi hazırlıyorum da, onun formatını atacağım, şuraya şunu 
yazayım mı, bunu yazayım mı, hangi madde?” dedi. Yani böyle kendini anlatmak değil, 
uygunsuz yerde 226 tane sekme, akşam arkadaşlarla yemek yiyoruz, o da çok ciddiydi. 
Yani Mehmet’in olduğu konferansta da anlattım, tek başıma ben şu 5237’yi takdim 
etmeye çalışmıştım, “yahu Mehmet, uygun durumda değilim” dedim, “ağabey, senin de bir 
müsait durumunu bulamadık, ya lavabodasın ya uygun değilsin” dedi. Yani böyle çok çok 
tatlı hatıralarımız var. Tabii bizler hâkimler, cumhuriyet savcıları, yarın da çok sevdiğim 
savcı arkadaşım ilk konuşmayı yapacak Adil Kubat Beyefendi, onların katkılarıyla o 
yazı işleri müdürlerinin verdiği formatları sanıyorum Sayın Başkanım kabul eder, Sayın 
Başmüfettişim, Genel Müdürümüz de kabul ederler, naçizane katkılarla bu hale getirdik.

Şimdi bu halden sonra ne yapılması gerekir? Hâkim, cumhuriyet savcısı arkadaşlarımızdan 
Cemil Beye anlatamadık, şimdi Mehmet Ali Beyle daha ben tanışamadım, tanışmayı ısrarla 
bekliyorum. Ben diyorum ki, bu şey değil ya da “lütfen” kelimesini kullanın, yani sistemi 
bilip onun kurallarını, kurallar ne gerektiriyorsa, onu yapmaları şarttır diye düşünüyorum, 
ama o üslup ne olacak? Bilgiişlem Dairesi Başkanımız diyor ki “hâkim bey, hâkimlere hiçbir 
şey söylenilmiyor ki, ondan sonra hiç kullanmaz, kapatır, kâtibe parolasını, şifresini verir, kâtip 
her işi yapar” diyor. Ancak onun yapılmaması gerektiği kanaatindeyim ve huzurlarınızda 
kâtiplerime de teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı, çünkü bütün mahkemeler ciddi 
söylüyorum, yetkili bir arkadaşımız şimdi senelik izne gitti, onun yerine bakacağım ben. 
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Mahkeme ismini söylemeyeyim, bizim katta, 5. katta bir mahkeme, ne kâtip kullanıyor 
UYAP’ı, ne hâkim. Şimdi bakıyorum, Word’den yazıyor. “Ne yapıyorsun sen?” dedim, 
“Duruşma zaptı yazıyorum efendim” dedi. “Niye UYAP’a girmedin?” dedim, hâkim bey 
“sakın girme, girersen çıkamazsın” demiş. Ciddi söylüyorum, yani bunlar çok acı, ama 
gerçek. Sonra ben hemen Bilgiişlem Daire Başkanımıza söyledim, onların bizi bir görme 
imkânı var, baktı, artık ona bir torpil yaptık, hepsini silme şeyinde kaldık.

Yalnız benim Sayın Başkanım ve Sayın Müsteşarım buradayken bir isteğim olacak. Onay 
işlemi bizi çok yoruyor Sayın Müsteşarım. Örneğin, 4 gün bir rapor almak zorunda kaldık, 
örneğin senelik izinden dönerken ben Mehmet Beye anlatamadım, ben Bilgiişlem Daire 
Başkanını size şikâyet ediyorum herkesin huzurunda, Mehmet diyor ki, “Bilgiişlem Daire 
Başkanı izin vermiyor, lütfen hepsini onayla” diye en azından senelik izin dönüşü, rapor 
dönüşü oraya bir sekme attırırsak çok fayda sağlar diye düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum, 
eğer Sayın Müsteşarım söz verirse, hayır, şimdi o zaman ne oluyor? En boşta kâtip kimse 
yanına da hediyesini de veriyoruz, “kızım hemen al, çayını al, pastanı al, onayla” Yani bu, 
maalesef böyle. Şimdi ağır çalışma bazen çok büyük sorunlara sebebiyet veriyor. O da tabii 
ki maddi imkân meselesi, onun da sağlanacağını düşünüyorum. Bana göre bizim UYAP 
sistemimiz 4 yaşında, ne bekliyorsun 4 yaşında bir insandan? Bir İngiliz hâkimi my good’ı 
üç kere söylüyorsa, Kazakistan’a biz Adalet Bakanı düzeyinde böyle 20 dakikayı beklesin 
uçak diye 1 saat 20 dakikaya çıkartıyorsak, Avrupa Birliği komiserinden 3 milyon Euro’yu, 
çeki -kendi önümde yazdı- alabiliyorsak biz başardık, ama ben İbrahim Ekdemir gözüyle 4 
yaşında bir bebek olarak görüyorum. Onun için çok sevmek lazım, bir bebek nasıl seviliyorsa 
öyle yaklaşmak lazım, o kem gözlerin silinmesi lazım. Ama tabii Sayın Müsteşarım eğer 
uygun görürse, çünkü Sayın Baro Başkanımız son derece bu konulara yatkın. Ben bizzat 
adaletin hızlandırılması, iş hacminin azaltılması için hepinizin katkılarıyla, öyle metinler 
üzerinde değil, bu iş hacmi mutlaka azalacak. Yani her gelen yabancı konuğa boynumuz 
bükük oluyor, onlar diyorlar ki, “45 dosyada adalet dağıtamazsınız”

Şimdi eğer gösterebilseydik şunu gösterecektik: Hakikaten çok somut, dün akşam 
tam 4 saat hazırladık, ama niye bağlanamıyor? Sanıyorum buranın Internet sisteminden 
bizim Internete geçmede problem var diyor arkadaşlar. Efendim, eğer görüntü imkânımız 
olsaydı, iddianamesi kabul edilmiş, ancak tensip işlemi yapılmamış dosyanın hâkim 
tarafından girilip -size zaman tutturacaktım, eğer tabii imkân olsaydı, artık imkânımız 
yok- 1 dakika 15 saniyede, ciddi söylüyorum, sihirbazlık filan değil, onların mimarları 
arkadaşlarımız hep burada, tensip işlemini 1 dakika 15 saniyede sistem yapıyor. Sanık 20 
tane olsun hiç fark etmiyor, sanık 200 tane olsun hiç fark etmiyor, kimlik bilgileri, taraf 
bilgisi doğru girildiyse sadece seçerek tensibe aktarma şansımız var. Size somut olarak 
diğer tüm konuklarımıza, yabancı konuklarımıza gösterdiğimiz o şovu yapacaktık, eğer 
öyle kabul ederseniz; olmadı.

Bir de tensip işlemi yapılmış dosyanın ilk duruşması, bütün bilgiler geliyor, hâkime 
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üç cümle yazdırmak. Zaten o kadın görünce hep soruyor, şu ne, şu ne diye, bunlar nasıl 
yazılıyor diye, bizde yazılıyor, hiç başka çaresi yok. 2007/198 esas sayılı dosyada yargılaması 
sürmekte olan bir dosya için yakalama müzekkeresin kaç saniyede çıkıyor? Saniye diyorum, 
yani bunlar daktilolu. Ben 1978 yılında hâkimliğe başladım, daktilolu dönemde bunları 
düşünmek bir rüya, Sayın Müsteşarım 15 saniyede yakalama müzekkeresi çıkartıyoruz, 
saniye olarak onu gösterecektik. 

Son iş de, son göstereceğimiz de kararı çıkan bir dosyada ek karar vereceğiz. Örneğin, 
takibi şikâyete bağlı suç, ama karardan sonra da, örneğin çek, karşılıksız çek keşide 
etmek suçları gibi hüküm kesinleşse dahi, vazgeçmenin düşme kararıyla sonuçlanmasını 
gerektiren suçlarda 21 sanık arasında eğer bir kişi hakkında şikâyetten vazgeçiliyorsa, 
çünkü farklı şeyler de aynı dosyada, aynı iddianamede gelebiliyor, onu seçip vazgeçme 
formatını biz attık. O da 1 dakikanın altında bir süreyle hemen o sanığı seçmek suretiyle 
avukat bey dilekçeyi getiriyor Sayın Müsteşarım, yazı işleri müdürü o dilekçenin o avukata 
ait olup olmadığını kaydediyor. Bize geliyor, çantasına cüppesini koymadan biz vazgeçme 
kararının aslını kendi mahkememizde tebliğ ediyoruz.

Ben bunun için Sayın Başkanımın ne çektiğini ben çok iyi biliyorum. Çok zorlukları aştı, 
biz de onlara çok destek olduk. Biz arkadaşlarımızın yüzde 50’sinden fazlasını maalesef 
kaybettik, hâlâ daha sanki esrar içmeyi öğretmişiz gibi sen bize bu yaşta bilgisayar öğrettin. 
Demin de bir avukat arkadaşım, şu anda orada, bu diyen arkadaş baktım bir gün -tabii 
ki ismini söylemeyeceğim- Internete girmiş, sörf yapıyor. Herhalde benim görmemem 
gereken bir yermiş, Allah”tan o zaman denk getirmiş, kapıyı açtım, hemen laptopu kapattı. 
Şöyle bir baktım, “hayrola?” dedim, “yok, kâtip açmış da ben onu kapatıyorum” dedi. Vallahi 
ciddi söylüyorum, “hayır, sen bize zorla bilgisayar öğrettin” diyordu, sörfe başlamış.

Efendim, görüldüğü üzere daha fazla sizleri sıkmayacağım. Sistem kendisini tanıyıp 
kullanmasını bilen usta ellerde son derece sürat ve kolaylıklar sağlamaktadır, sonuç 
amaç olan elektronik imza ve fiziki dosyadan kurtulmak. Bunu da çok açık bir cümleyle 
anlatmaya çalışacağım. Fiziki dosyadan kurtulma aşamasına geçildiğinde, zaten bizim Sayın 
Başkanımızla sonuç amacımız bu, daha ne kolaylıklar sağlayacağı izahtan uzaktır. Tabii 
ki bu gelecek süreçte yine hepimizi, hâkimler, cumhuriyet savcıları, Yargıtay üyelerimiz, 
ben onlara serzenişte bulunuyorum, şimdi burada onun teknik sebebini de eğer Sayın 
Başkanımız söylerse, ben 10. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimiyim, Yargıtayın portalına 
giremiyorum. Yani ne mahzuru var? Yani mahkeme mahkemenin portalına girecek, o 
yeni çıkan bir karar var, eğer onu Bilgiişlem Dairesi bizim bilgi bankasına atmadığı sürece 
göremiyorum, ben bunun mahzurunu anlayamıyorum. Avukat arkadaşlarımız istediği 
gibi dosyadan bilgi alıyorlar, biz Yargıtayın son kararını yazıldıktan sonra göremiyoruz. 
İnşallah bunlar da gerçekleşir, ama bu 4 yıllık bir bebeğe sevgi ve samimi katkılarla sonuca 
ulaşılacağını sanıyorum. Beni dinleme ve izleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
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OTURUM BAŞKANI- İbrahim Ekdemir Beye teşekkür ediyoruz. Bize uygulamadan 
çarpıcı örnekler verdiler, gayet yararlandık. Bu arada şu onay kısmıyla ilgili olarak ben biraz 
takıldım, ama bu onay olmaması lazım. Ben de yazın izin kullandım veya raporlu olduğum 
zaman işlerimi Ahmet Hamsici Beye devrediyorum, geldiğimde benim elimde iş, vesaire 
olmuyor, onu söyleyeyim. Yani toplu onayın şu mantık içinde yapılmasını kabul etmek 
demek, hata olur onu baştan kabul etmek gerekir. Çünkü oradaki amaç neydi? Ben bu 
evrakı gördüm, onayladım demek. Yoksa hepsini seçip “onaylamak” demenin, bu UYAP 
mantığına, elektronik imza mantığına çok uymayacağını sanıyorum.

İBRAHİM EKDEMİR- Sayın Müsteşarım; yalnız yetkili bakan, hâkim zaten kendi işi 
başından aşkın olduğu için orada teknik bir şey var. Ben kendi yapmadığım işleri onaylamak 
zorunda kalıyorum.

OTURUM BAŞKANI- İşte onun için Ahmet Hamsici dedim. Yani ben izne çıktığım 
zaman benim işlerime kim yetkili, vekaleten işbölümü yapmak, esas olan uygulama sizin 
çıktığınızda komisyon başkanı otomatik olarak onun önüne iş olarak yükleyecek, siz onu 
imzalamayacaksınız; öyle bir şey olmaması lazım.

İBRAHİM EKDEMİR- Gönderiyor, ben size somut olayı anlatıyorum. Gönderiyor, 
tabii A’yı benim mahkememde bir hafta, bir ay görevlendiriyor, o arkadaş “lanet olsun” 
dediği zaman, o dosya olduğu zaman, ben geldiğim zaman, diğer hâkimin yetkilendirildiği 
dönemde yapmadığı işleri onaylamak zorunda kalıyorum.

OTURUM BAŞKANI- Doğru, tabii bu sizin işiniz değil, öbür arkadaşın. Oysa tamamında 
uygulandığı anda böyle bir sorun olmayacak. Evet, bu bugünün son oturumuydu, çok fazla 
uzun olmamak kaydıyla söz alabilirsiniz, buyurun.

SALONDAN- Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürüm; hepinize teşekkür ediyorum. 
Söz alma gereğini niye duydum, bir cümleyle özetleyeyim. Çok keyif aldım, neden? 
Avrupa ülkeleriyle kıyaslayaraktan bizim öncü ve neredeyse örnek, pilot uygulama olacak 
kadar ön plana çıkışımızı sizlerden duyunca gerçekten keyif aldım. Bunu şöyle beslemek 
isterim: Yıl 2008’deyiz, 1988 rahmetli o zaman PTT Genel Müdürü Servet Bilgi Paşa, bir 
kahve, keyif molası verdi. Ben o zaman İş Bankası müfettişiyim. Biz online havaleyi, vesaire 
anlatırken gurur duydu, Paşam, bu sizin eserinizdir, altyapı, yani link hattı PTT’nindir, 
bankacılık sistemi onun üzerine konulmuştur, olay budur dedim. Niye bunu anıyorum, 
hem gerçekten rahmetliye bir teşekkür de borçluyuz. 1988’den 2008’e adalet çatısının bu 
denli uyarlanabildiğini duyunca sizlerden gerçekten mutlu oldum, hele ki bunun Avrupa 
ülkeleriyle kıyaslandığında da önemsendiğini görüyorum.

Bir de şuna değineceğim: Asıl bağlamak istediğim ileri hedefimiz ne olsun, ileri 
hedefimiz demek ki 20 yıllık süreçte böylesine gelişme olduğuna göre ileri hedefimiz 
Mehmet Ali Şahin Beyle, şimdiki Bakanımızdan 2000 yılında bir sempozyumda tartıştık. 
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Seçim sistemi, Siyasal Partiler Yasası, seçim sistemi. Buradan da 1993 yılında Economist 
Dergisinde Brain Bittav’ın direkt demokrasi modeli. Yani yurttaşlarımız da artık elektronik 
ortamda yaşıyor, iyi yurttaş kavramı Eflatun’dan bu yana, artık elektronik ortamda 5 yılda 
bir seçim değil, önemli kararları doğrudan halk, yurttaş olarak biz alalım, hedefimiz bu 
olsun. Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Peki, katkınız için teşekkür ederiz. Evet, oturumu kapatıyoruz, 
ama Arzu’nun bazı talepleri var, evet Arzu.

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, Sayın değerli konuklar; UYAP uygulamaları mevzuattaki 
gelişmeler ve e-imza konulu oturuma katkıda bulunan Sayın Genel Müdürüm, Sayın 
Başmüfettişim ve Sayın Hâkimlere plaket verilmek üzere Sayın Müsteşarımı plaket vermek 
üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim.

OTURUM BAŞKANI- (plaketler verildi)

SUNUCU- Sayın Başkanım; Sayın Müsteşarıma plaket vermek üzere lütfen buyurun.

ALİ KAYA- Evet, haddim değil Sayın Müsteşarıma bunu vermek, ama Müsteşarım 
gerçekten bir kahraman. Bu konuşmaları yapan tüm arkadaşlarımın ayrı ayrı 
kahramanlıklarından belki birer cümleyle bahsetmem lazım. Biraz önce bir örnek verdim. 
DSL’nin 2004-2005 yıllarındaki konuşma sırasında gece 11’den sonra çalışmasıyla ilgili, 
bir gece saat 02.00 gibiydi, telefonum çaldı. Ben de korktum, yani gece saat 02.00’de 
ne oluyor; telefonum çalıyor diye, bir baktım Sayın Müsteşarım telefonda, Ali DSL 
çalışmıyor. “Sayın Müsteşarım, şunları yaptınız mı?” dedim, “tamam” dedi, telefonu kapattı. 
Yani gece saat 02.00’de bile işini takip edip biz nerede kilitlenmişsek orada önümüzü açan 
bir ağabeyimiz olarak gerçekten siteme çok büyük katkıları oldu.

İbrahim Ekdemir Beyin kendisine bizzat teşekkür ediyorum. Bu iş 2004 yılında 
başladığında Ankara Adliyesinde gönüllü mahkeme aradık ve orada yüz küsur hâkim 
vardı. 1,5 saatlik bir konuşmanın sonucunda 4 tane hâkim bey biz gönüllüyüz dedi, yani 
hiç kimsenin ortaya çıkmadığı zaman ben varım diyen bir insan bana göre kahramandır 
ve bugüne kadar yaptığı pek çok şey için özellikle teşekkür ediyorum. Bunun bir başka 
örneği ise, “bakanlıkta elektronik devlet kapsamında ne yapılacak?” diye sorduğumuzda “ben 
varım” diyor. Yani ne yük getirir, acaba arkamda bir destek bulur muyum, bulamaz mıyım; 
her zaman ben varım. Yani Kurtlar Vadisi’nde diyor, sonunu düşünen kahraman olamaz. 
Gerçekten bu işte gönül verip bu noktaya kadar gelen çok kıymetli çalışmalar yaptı.

Mehmet Arı Bey, 1,5 yıl, hatta 2 yıla yakın beraber çalıştığımız bir arkadaş. Bir yandan teftiş 
görevlerini yaparken, bir yandan operatörlük yaparken, bir yandan teftiş uygulamalarını 
kontrol ederken, bir yandan da tüm uygulamalara destek vermeye çalıştı. Yani gün içinde 
10 saatten fazla toplantıya girdiği zamanları biliyorum. Sabah 09.00’da başlayıp akşam 9, 
107lara kadar süren toplantılar ki, yani bu insanüstü bir güç demektir. Cengiz Bey bizim 
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birimde, hem uluslararası boyutta projenin takibi, hem mevzuat kısmının takibi, hem web 
kısmının takibi ki bunların her biri bir genel müdürlük hizmeti kadar yoğun olan şeylerdi. 
Avrupa Birliği projelerini tek başına koordine etti, gerçekten bir kahramanlık yaptı, ama 
şu anda doğru bir yerde, Başbakanlık Müsteşarlığına e-devlet konusunda danışmanlık 
pozisyonuna geçti, inşallah orada görevine devam edecek. Hepsine çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Müsteşarıma da bugünkü katkılarından dolayı ve bugünü hatırlaması için bu plaketi 
ve bu belgeyi takdim etmek istiyorum.

OTURUM BAŞKANI- Hepinize iyi akşamlar diliyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Efendim, oturum burada sona ermiştir, yarın saat 09.45’de “UYAP Nasıl 
Yaygınlaştı?” oturumuna devam edeceğiz, ayrıca Hâkimevi’ne ve Polisevi’ne gidecek 
servislerimiz hazır bekliyor.
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UYAP GÜNLERİ

İKİNCİ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“UYAP NASIL YAYGINLAŞTI?”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İBRAHİM AKMAN (Atılım Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı)

FARUK EREM SALONU, 10 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın Müsteşarım ve değerli konuklar; Ankara Barosunun düzenlemiş 
olduğu uluslararası hukuk kurultayında yer alan UYAP nasıl yaygınlaştı oturumuna hoş 
geldiniz efendim. Size izin verirseniz Sayın Müsteşarım Sayın Profesör Doktor İbrahim 
Akman hakkında ufak bir bilgi vermek isterim. Profesör Doktor İbrahim Akman Bey 
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı, üniversiteyi, lisans ve 
yüksek lisans derecelerini sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi, doktora derecesiniyse 
NATO bursu ve İngiltere’de Lanchester Üniversitesinden almıştır. 1976’yla 1986 yılları 
arasında kamu kurumlarında uzman ve araştırma grubu yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 
katıldığı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çalışmıştır. Şubat 2002 tarihinde 
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne geçen Profesör Doktor İbrahim 
Akman hâlâ bu Üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik 
Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Sayın Akman Türkiye Bilişim Derneğinin 
faal üyesi olup benzeşim, bilgi sistemleri, e-devlet uygulamaları, yazılım mühendisliği ve 
kalite değerlendirmesi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Profesör Doktor 
İbrahim Akman Beyi “UYAP Nasıl Yaygınlaştı?” konulu oturuma Başkanlık etmek üzere 
kürsüye teşriflerini arz ederim.

OTURUM BAŞKANI Prof. Dr. İBRAHİM AKMAN- Umarım çok bekletmedim, 
biraz uzakta benim evim, uzaktan geliyorum. Şimdi beni buraya davet ettiklerinde ben son 
derece büyük mutluluk duydum, onu bir defa belirtmekte fayda var. Çünkü hasbelkader 
UYAP’ın geliştirilmesi sırasında bir şekilde birkaç öğretim üyesi arkadaşımla birlikte 
danışmanlık veya yapılan işlerin kontrolü gibi çok uzun süreli olmayan kısa dönemli 
katkılarda bulunduk. Daha sonra da böyle bir şeyde oturum başkanı olmak ister misiniz 
deyince inanın son derece mutlulukla kabul ettim. Onun için UYAP’ın benim açımdan 
özel bir yeri var.

Şimdi bu tarafı çok uzatmak da istemiyorum, bu kısa girişten sonra bizim konu başlığımız 
olan UYAP’ın yaygınlaştırılması konusunda konuşmacıları sırayla davet edeceğim. Bana 
verilen listeye göre Ankara Adliyesinde UYAP konulu bir sunum, prezantasyon yapmak 
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üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Adil Kubat Beyi kürsüye davet 
ediyorum. Buyurun efendim.

AHMET ADİL KUBAT (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- Öncelikle düzeltme yapmak 
istiyorum, ben Ankara cumhuriyet savcısı olarak göreliyim, müracaat bürosunda hizmette 
bulunuyorum. Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, değerli konuklar; saygılarımla sözüme 
başlarken sunumumun başlığı “Ulusal Yargı Ağı Projesi Ve Yargı Mensupları”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı personeli 2003 yılında itibaren Adalet Bakanlığı 
Bilgiişlem Dairesi Başkanlığında görevlendirilmeye başladıktan sonra bizim bu projenin 
çizgileri hakkında bilgimiz oldu. Önce inanamadık, yargı bilgisayardan çıkıp Internete 
giriyor. O zamana kadar ben infaz bürosunda görevliydim, orada bilgisayar olduğu için o 
kısma geçmiştim, özellikle bilgisayar dünyasından hoşlanıyorum. Tabii bu hizmeti görünce, 
bakanlığın bu hizmetini görünce projenin büyüklüğü karşısında acaba başarılı olunabilir 
mi diye endişeye kapıldım. UYAP’ta görevli personelimizin sorularına cevap veriyorduk, 
şablonlarımızı gönderiyorduk, Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Daire Başkanlığı bununla da 
yetinmedi Ankara Adliyesinde ve Adalet Bakanlığının diğer birimlerinden, Yargıtaydan 
hâkimlerin ve cumhuriyet savcılarının bu projede görev almalarını istedi. Ben de Ankara 
Adliyesinde görevli üç hâkim arkadaşımla birlikte bu projede görev aldım. Yaklaşık 6 ay 
Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi emrinde çalıştık. Bu çalışmalarımızda ceza usul ve 
ceza mevzuatına ilişkin bilgilerimizi Bilgiişlem Dairesindeki meslektaşlarımızla birlikte 
Havelsan mühendislerine, bilgisayar programcılarına aktardık.

Bu çalışmalarımıza Sayın Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Sayın Müsteşarımız Arif 
Kasırga nezaretinde UYAP’ın miladı sayılan Sayın Müsteşarımız Osman Bölükbaşı’nın 
ve Bilgiişlem Dairesi Başkanımız Sayın Ali Kaya’nın başkanlıklarında çok verimli yapıcı 
çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalar sırasında bilişim suçlarının önlenmesi için ceza 
mevzuatının yeterli olmadığı görüşü hâkim olunca bu konuda tekliflerde de bulunuldu. Bu 
çalışmalar sonucunda 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve TCK 243, 
46’daki hükümlerle bu endişelerimiz giderilmeye çalışılmıştır. UYAP’ın artık uygulanması 
gerektiği kanaatine varılınca pilot bölge olarak Ankara Adliyesi seçildi, bu da isabetli 
olmuştur. Çünkü Ankara Adliyesi gerçekten tecrübeli, uzun yıllar hukuk birikimi olan 
arkadaşlarımızın bulunduğu bir yer, personelimiz yetenekli. Ayrıca çağdaşlığa ve bilime 
açık Ankara Barosu yönetimi ve üyeleri vardı.

1 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Ankara Adliyesinde test uygulamaları başladı, ancak 
büyük bir direnişle karşılaştık. Özellikle bir kısım meslektaşımız bu UYAP’ı başımıza bela 
ettiniz diye bizi gördüğü yerde serzenişte bulunuyorlardı. Kendileriyle sohbetlerimde 
işin ilginç yanı maalesef bakanlığın verdiği laptopları çantalarından çıkarmadıklarını 
öğrendim. Keşke bu direniş olmasaydı, baştan daha destekleyici bir yaklaşım olsaydı belki 
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UYAP daha da ileri bir vizyonda olacaktı. Kendilerine UYAP’ın imkânlarını anlatınca 
gerek hâkimler, cumhuriyet savcısı arkadaşlar, gerekse avukatlar projenin gelişmesi için 
ellerinden gelen yardımı ve desteği verdiler. Verdiklerini de şu an görüyoruz, çünkü UYAP 
gerçekten Ankara Adliyesinde çok başarılı olarak uygulanmaktadır. Baro da sahip çıkmıştır, 
Baronun desteğiyle hâlâ günceldir. Geçen bir televizyon konuşmasında dikkatimi çekti, 
Baro yönetiminden bir arkadaş UYAP’a sahip çıktı, hoşumuza gitti, bir zaman eleştirilen 
proje şimdi sahip çıkan tavra ulaştı. Bu Türkiye’nin gelişimi açısından çok önemli bir olay.

Ankara Adliyesinde projenin gelişmesinde Sayın Başsavcımız Hüseyin Boyrozoğlu’nun 
da büyük katkıları olmuştur. Ben hizmetin büyüklüğünü de sunmak istiyorum, UYAP 
ortamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2007 yılı içinde 227 311 suç soruşturma 
defterine kaydedilmiştir. 7734 kabahat eylemi de kabahatler defterine kaydı yapılmış, 
bunların tutuklama, tarama, emanet, yakalama emri, iddianame, kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı, yetkisizlik ve görevsizlik kararları ve benzeri işlemler UYAP ortamında 
yapılmıştır. Ben konuşmamın başında da belirttiğim gibi Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının müracaat bürosunda görevliyim. İlk müracaatları alırız, müracaat 
aldığımız anda soruşturma numarası verilmektedir. Bu çalışmalarımız sırasında 2005 yılı 
içinde UYAP’tan da geldiğimiz için, orada görev yaptığımız için önemli bir olay oldu, 
Microsoft’un bilgisayarlarına girildi, Amerika’dan tabii bir heyet geldi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Ankara Emniyetiyle ortak bir çalışma yaptık, 22 Ağustosta başlattığımız 
soruşturmada Adana Cumhuriyet Başsavcılığının da işbirliğiyle Internet dünyasında 
tanınan Atilla Ekici’yi yakaladık. 1 ay içinde soruşturma dosyasını hazırlayıp hard diskte 
incelenmek suretiyle UYAP ortamında bunun davasını açtık. Tabii bu bir vitrin oluyor, 
diğer uluslar da bu soruşturmayı takip etti. Bunun hızlandırılmasında, soruşturmanın 
hızlı yapılmasında UYAP’ın çok büyük katkısı oldu. Ben bir ayda, normal bir zaman olsa 
bir ayda ancak nüfus kaydını getirtirdim herhalde. Atilla Ekici bilgisayar dünyasının çok 
tanıdığı birisi, zotop isimli virüsle Microsoft’un, Newyork Times Gazetesinin, ABC’nin ve 
diğer şirketlerin bilgisayarlarına girip para transferleri ve bilgi transferleri yapmıştır. Tabii 
bunun başka ayakları da var Fas’ta ve diğer ülkelerde, onlar da o ülkeler tarafından birlikte 
yapılan operasyonla yakalanmışlardır.

Türkiye Cumhuriyetinin aydın insanları Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaş insanlık 
yolunda yüksek bilimle ve üstün kültürle yollarına devam edeceklerdir. Ne mutlu Türküm 
diyene. Arz ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Efendim, ben değerli Savcım Ahmet Adil Kubat Beye teşekkür 
ediyorum sunumlarından dolayı. 

Şimdi “İstanbul Adliyesinde UYAP” konulu sunumu gerçekleştirmek üzere yine değerli 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Onaran Beyi davet ediyorum kürsüye, buyurun 
efendim.
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İSMAİL ONARAN (İstanbul Cumhuriyet Savcısı)- Sayın Müsteşarım, Sayın 
Başkanım, değerli meslektaşlarım; tekrar hepinize günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. 
Adil arkadaşımızın bahsettiği gibi biz 2004 yılında 1 Temmuzda İstanbul Adliyesi 
de Ankara, Aydın ve bir başka, sanıyorum Yozgat, bir de bir ilçe merkezi olmak üzere, 
Kızılcahamam olması gerekiyor, bu 5 merkezle birlikte UYAP çalışmalarına başladık.

O dönemde başlama öncesinde 2003 yılında ilk yazılım hazırlıkları başlanırken ben 
izinde olduğum dönemde o dönemde Başsavcımız olan Sayın Ferzan Çitici ben izinden 
döndüğümde Adalet Bakanlığı ulusal yargı ağı projesi diye bir proje başlatıyor, İsmail ben 
de seni burada görevlendirdim, artık bu iş senin sorumluluğunda, ne iş yaparsan yap dedi. 
İlk akabinde Temmuz ayı başlangıcıydı, Ağustos başında adli tatilden döndük, Havelsan 
ekibi geldi, ne yapmak istediklerini, ne olmak istediklerini anlattılar, bizden yardımcı 
olunmasını istediler. Biz de yaklaşık 15 gün boyunca onlarla İstanbul Adliyesinde görevli 
mesleğinde artık en üst seviyeye ulaşmış, gerçekten temaruz etmiş, bizlere en fazla bilgiyi 
verebilecek ağabeylerimizle birlikte gezdik, karar ve diğer örnekleri toparladık ve diğer 
sonra döndüler. Diğer yerlerden de örnekleri toparladılar, aradan yaklaşık bir yıl geçti, 1 
Temmuz tarihinde 2004 yılında arada aldığımız eğitim sonrasında pilot bölgelerde UYAP 
çalışmalarına başlandı.

İstanbul Adliyesine Havelsan ekibi geldi, tabii ilk direnişler, bizlerde eğitim sırasında 
birtakım pencereleri, birtakım formları görmelerine rağmen arkadaşlarımız ilk başta 
çekingenlik yaşadılar, işlerini uzatacaklarını düşündüler. Tabii İstanbul Adliyesi diğer birçok 
adliyede olmayan bir yapıya sahip, İstanbul Adliyesi 5 ayrı binadan oluşuyor, 5 ayrı bina 
yan yana değil, bizim bir şanssızlığımız var, Sultanahmet Adliyesinde ceza mahkemeleri ve 
savcılık birimi, fikri ve sınaî haklar mahkemeleri birimi var. Beşiktaş’ta eski adıyla DGM, 
yeni adıyla CMK 250’yle yetkili mahkeme birimi var. Gülhane’de eski adli tıp binasında 
çocuk mahkemelerimiz, Sirkeci’de eski Sansaryan Han’da da hukuk mahkemelerimiz var 
ve bunun yanında buralara çok daha uzak Levent’te ticaret mahkemelerimiz var. Yaklaşık 
1100 tane faal durumda bilgisayar kullanıcı personel ve buna yakın, 300’e yakın da hâkim, 
savcı görev yapıyor. Sorunlarımız ilk başta başladığında programlar yapılırken bizlerin 
de birtakım önerileri oldu, onlar dikkate alınmadı, fakat haklı olduğumuzu görünce 
gerek kablolama aşamasında, gerekse daha sonraki isteklerimizi Sayın Başkanımız 
karşıladı, sıkıntılarımızı yerinde gördü, ama İstanbul Adliyesinin yapısını belki orada 
staj yapan arkadaşlarımız biliyorlardır, çok sık yapılaşmaya sahip, herkes âdeta birbirinin 
üzerinde oturacak şekilde. Projenin başlangıcında sistem biraz yavaş giderken herkesin 
tam şikâyetçi olduğu dönemde Sayın Başkanımızı davet ettik, bir cumartesi günü teşrif 
ettiler. Sıkıntılarımızı gördüler, bir kalemimize girdiler, masaları saydı Sayın Başkan, dedi 
ki, İsmailciğim, bu kadar insan burada oturuyor mu, bu kadar sıcakta nasıl çalışıyorlar? 
Dedim ki, Sayın Başkanım; biz buraya sıkıştırabilsek iki insan daha oturtacağız.

Gerçekten sıkıntılarımız çok fazlaydı, ama zaman içerisinde işin kolaylığını, rahatlığını 
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öğrenince onlar da bize destek olmaya başladılar. Pilot mahkemelerde görev yapan 
arkadaşlarımız çabalarımıza destek verdiler, zaman içerisinde test bölgelerinde, daha 
doğrusu UYAP’ın pilot bölgelerinde yapılan çalışmalar sırasında yazılımdaki birçok 
eksikliğin farkına varıldı. Gerek savcılık aşamasında, gerekse mahkemeler bölümünde, 
hukuk, ceza mahkemeleri bölümünde, gerekse infaz bölümlerinde birtakım taleplerimiz 
oldu. Bu taleplerimizi bakanlığa arz ettik, bunların çoğunluğunu kabul ettiler ve haklı 
olduğumuz noktalarda şablonlarda iyileştirmelere gidildi, çok daha iyi bir hale geldi. 
Düzenlemeler sonrasında biz 2005 yılı itibarıyla İstanbul Adliyesinde, özellikle cumhuriyet 
savcılığı biriminde tüm işlemlerimizi UYAP üzerinden yapmaya başladık. Zaman içerisinde 
geçmişten gelen dahili arama diye adlandırdığımız eski yıllara dayalı, 2005 ve öncesine 
dayalı olan tüm dosyalarımızı UYAP üzerine aldık, UYAP’a kaydettik ve 2005 yılında bu 
yana kadar gelen tüm hazırlık evraklarımızın sonuçlandırılmasını, iddianame tanzimi, 
yetkisizlik kararı, görevsizlik kararı yazılması gibi tüm işlemleri biz UYAP üzerinden 
yapıyoruz. Bizlere iddianame tanzimi sırasında gerçekten çok büyük faydalar sağlıyor, en 
azından geçmişte, hele Ceza Yasası değişikliğiyle birtakım kolaylıklar bizim için daha da 
faydalı oldu, kimliğini aldığımız bir şahsın yakalaması varsa bunu hemen bulabiliyoruz. 
Tanık olarak bile gelse eğer vatandaşlık numarasını girip de işlem yaptığımızda hepimizin 
bildiği gibi birçok insanı bu şekilde yakalayabiliyoruz. Özellikle İstanbul gibi metropol 
bir kentte tüm emniyet birimlerinin birçok kişileri yakalayıp İstanbul Adliyesine getirdiği 
düşünülürse birçok kişi UYAP sayesinde gerçekten yakalanıyor, bu şansın yakalaması 
boşta kalmıyor, çok büyük faydasını görüyoruz.

Ceza mahkemesinde arkadaşlarımızın ilk başta her adliye, dün İbrahim Bey de buradaydı, 
o da bahsetti aynı şekilde, herkesin bir direnişleri oluyor geçmişte olduğu gibi, ama onları 
da yavaş yavaş birtakım şeylerin kolaylıklarını anlatarak kırdık. Bunlar nasıl kırma oldu? 
Dedik, geçmişte her dosyanızın tensibini yeni baştan yapıyordunuz, ama şimdi saten biz 
savcılık olarak birçok işlemi baştan yapıyoruz, vatandaşlık bilgisini giriyoruz, adresleri 
giriyoruz, tanıkların adreslerini giriyoruz, yapılacak tüm işleri UYAP üzerinden yapıyoruz. 
Size iddianame tanzim ettiğimiz zaman size her şey pişmiş vaziyette geliyor, siz sadece 
gerektiğinde nüfus kaydını, adli sicil kaydını aldığınız için sadece gerektiği zaman bir 
tensip yapıyorsunuz, tüm adresler sizde var, sizin işlerinizi daha da rahatlatıyoruz. Buna 
rağmen siz direniş gösterdiğinizde hakikaten biraz art niyet arıyoruz diye söylediğimizde 
işlerine geldiği zaman çok hoşlarına gidiyordu, fakat son zamanlarda onlar da kırıldı, bütün 
arkadaşlarımız işlerini UYAP üzerinden yapmaya başladılar.

Şimdi hepimizin Aralık 15’en beri yaşadığımız bir sıkıntımız var, o da malum, UYAP 
sorumluları olarak hepimizi bunu biliyoruz. Sayın Müsteşarım da dün bunu bizlere 
bildirdiler, inşallah bu sorun da çözülürse ben UYAP’ın daha çok başarıya ulaşacağına 
inanıyorum. Çünkü 2004 yılında başlayan ve İbrahim Beyin, büyük bir ağabeyimizin 
deyimiyle, çünkü yaşça bizden çok büyük, 4 yaşındaki bir çocuğu biz gerçekten âdeta 
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maraton koşturmaya doğru götürüyoruz. Bu bizlerin çabasıyla oluyor, bizlerin gayretiyle 
oluyor. Birçok sitemle karşılaşıyoruz, bunu kabul ediyoruz, ama biz bunu bu şekilde ufacık 
bir çocukken aldık, elbirliğiyle büyüteceğiz, bütün gayretimiz bu yönde. Sayın Başkanımız 
zaman zaman sıkıntılarımızı bizlerle paylaşıyor, Müsteşarımıza durumumuzu arz ediyoruz, 
o sağ olsun bizlere destek oluyor, birçok şeyi bu şekilde aştık. Tabii az önce de bahsettim, 
İstanbul Adliyesinin 5 ayrı binada olması bizleri zaman içerisinde sıkıntıya sokuyor. 
Kesintilerin aynı yerde olmaması, farklı yerde Türk TELEKOM’dan da kaynaklanan 
kesilmelerin olması bizleri sıkıntıya sokuyor. Onlar da giderildikten sonra sanıyorum bu 
sistem çok daha başarılı olacak.

Ankara’nın dışında yurtdışından İstanbul Adliyesine gelen çok sayıda konuklar 
oluyor. Onlar da geldiğinde örnek duruşma salonlarımızda biz bunları kendilerine 
gösterdiğimizde inanamıyorlar. Özellikle bankacılık suçlarıyla ilgili yargılamanın yapıldığı 
mahkememiz çok iyi bir şekilde dizayn edilmiş, oraya gelenlerin, diğer mahkemelerimizin 
duruşma salonları da çok güzel, ancak o biraz daha farklı düzenlenmiş durumda, orada 
başkanımızın önünde de ayrıca bir monitör var kasaya girmiş, karşıdan bakıldığı zaman 
görülmüyor. Geldiklerinde buraya bir hayranlık duyuyorlar, bize neden böyle olduğunu 
soruyorlar. Biz anlatıyoruz, sistemi soruyorlar, diyoruz, bir şahıs yakalandı, davası açıldı, 
geldi, savcılık aşamasındakileri anlatıyoruz, mahkemedekileri anlatıyoruz, diyoruz 
bağlantıları, olması gerekenleri, şahsın başka yerlerde suçu var mı yok mu, anlattığımız 
zaman hayranlıkla dinliyorlar. Ukrayna’dan geldiler, Bulgaristan’dan, birçok ülkeden 
geldiler, hayranlıkla izleyip gittiler. Onlar da bunun olabileceğine önce inanmıyorlar, ancak 
canlı olarak gösterdiğimiz zaman ve işlerin süratli bir şekilde aktığını izledikleri zaman 
onlar da hayranlık duyuyorlar. Bizler de Ankara’dakiler gibi, arkadaşlarımız gibi bu işin 
pazarlamasına destek olmaya çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bu bizim elimizdeki bir 
çocuğumuz, çocuğumuz gibi bakıp, çocuğumuz gibi büyüteceğiz, sorunları hep birlikte 
aşacağız, buna uğraşıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, sağ olun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, efendim değerli Savcı İsmail Onaran Beye sunumları için 
teşekkür ediyoruz. 

Üçüncü konuşmacı olarak “Diyarbakır Adliyesinde UYAP” konulu sunumu yapmak üzere 
Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Hâkimi Sayın Metin Özbeyli Beyi davet ediyoruz.

METİN ÖZBEYLİ (Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Hâkimi)-- Sayın Müsteşarım, 
Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlar; tabii buraya gelen tüm arkadaşlar UYAP’ı bilen, 
UYAP’tan sorumlu olan arkadaşlar. Ben de bir hukuk hâkimi olarak Diyarbakır’da 
UYAP’ın kurulmasından itibaren UYAP’ı öğrenmeye çalışan ve UYAP’ı Diyarbakır’da 
yaygınlaştırmaya çalışan veya bu konuda çaba gösteren birisiyim, belki bunun için buraya 
davet edildim. Şimdi biz tabii Diyarbakır’da UYAP nasıl yaygınlaştı, nasıl kuruldudan önce 
ben müsaade ederseniz sizlere Diyarbakır Adliyesi ve Diyarbakır hakkında bilgi vermek 
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istiyorum, belki arkadaşlarımızdan bir kısmı Diyarbakır’ı biliyorlardır, ama bilmeyenlerin 
de olduğunu düşünüyorum.

Diyarbakır yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusu olan bir şehir. Bu nüfusuyla oldukça büyük 
bir şehir, fakat ticari hayatı çok fazla olmayan, hareketli olmayan, ama bunun dışında genç 
nüfusu fazla olması nedeniyle özellikle ceza mahkemeleri ve savcılık açısından oldukça 
iş yükü olan bir şehir. Diyarbakır Adliyesinde 6 ağır ceza mahkemesi, bir çocuk ağır ceza 
mahkemesi, 8 asliye ceza mahkemesi, 2 çocuk mahkemesi, 3 asliye hukuk mahkemesi, 2 
sulh ceza mahkemesi, 2 iş mahkemesi, 2 icra mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 1 aile 
mahkemesi ve 1 kadastro mahkemesiyle 6 icra müdürlüğü görev yapmaktadır. 47 tane 
hâkim vardır, Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekiliyle birlikte 42 cumhuriyet savcısı 
görev yapmaktadır.

Diyarbakır Adliyesinde faaliyette bulunan mahkemelerin 2008 yılına devrettiği dosya 
sayısı 21 445 olup, 2007 yılında bu mahkemelere gelen toplam dosya sayısı 24 219’dur. Bu 
rakama mahkemelerden talimat ve değişik iş dosyaları dahil değildir. İcra müdürlüklerinin 
2008 yılına devrettiği toplam dosya sayısı 54 349 olup icra müdürlüklerinden 4. İcra 
Müdürlüğü ilçede görev yaptığı için onun dosya sayısı ve 6. İcra Müdürlüğüne gelen 
toplam 4300 civarındaki talimat dosyası da yine bu rakama dahil değildir. CMK 250’yle 
görevli Cumhuriyet Başsavcılığı hariç 2008 yılına cumhuriyet savcılarının devrettiği dosya 
sayısı 27 183’tür. 2007 yılında çıkan ve daimi arama dosyalarıyla birlikte bu rakam üçe 
katlanmaktadır, zira cumhuriyet savcılıklarında 30 bin civarında daimi arama dosyası 
vardır.

Şimdi bunları niçin söyledim? Belki bir Diyarbakır Adliyesinin büyüklüğü ve iş yükü 
konusunda bir fikir vermek açısından. Şimdi bu rakamları tabii biz nasıl aldık? Ben 
Ocak ayı başında buraya gelmeden iki gün önce mahkemelerden UYAP sistemiyle bu 
rakamları çıkartabildik, bunu da anti parantez belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar; 
Diyarbakır Adliyesi 2006 yılının Şubat ayında UYAP sistemine dahil edildi ve ilk dosyalar 
da gerek cumhuriyet savcılığı ve gerekse mahkemelerde 20 Mart 2006 tarihinde alınmaya 
başlandı. Tabii sistem kurulmadan önce Diyarbakır Adliyesinde oldukça büyük sayıda 
personelimiz uzman kullanıcı eğitimine tabi tutuldular, Ankara’ya gelip bir süre Ankara’da 
uzman kullanıcı eğitimi gördüler. Daha sonra Şubat 20 itibarıyla sistemin kurulma aşaması 
başladı, ben Diyarbakır’a 2004’de gittim, işte 2004’de gittiğimde kablolama işlemleri 
yapılmıştı zaten, bilgisayarlar da kuruluydu. Tabii bu sistemin eksikleri vardı, birtakım 
eksiklikler gelen UYAP kurulumu yapan arkadaşlar tarafından giderildi, o arada bizlere de 
ve personelin bir kısmına da onlar tarafından UYAP’la ilgili birtakım eğitimler veya bizim 
merak ettiğimiz şeyler gösterildi.

Diyarbakır Adliyesi UYAP’ın tüm birimleriyle sisteme alındığı, başladığı ilk adliyelerden 
biridir. Tabii bunu bize o zaman orada UYAP’ı kurmaya gelen arkadaşlar ifade etmişti, 
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2004 yılından itibaren UYAP test mahkemesi olarak bazı pilot bölgelerde başlamıştı, ama 
Diyarbakır Adliyesinde savcılık, icra müdürlükleri ve tüm mahkemeler olmak üzere tevzi 
bürosu da dahil olmak üzere tüm birimleriyle UYAP ilk defa bizim orada başladı. Tabii 
başlayan mahkemelerden, adliyelerden biriydi, dolayısıyla birtakım aksaklıklar bizde de 
görülmeye başlandı. Bu aksaklıklar orada UYAP’ı kurmak üzere gelen arkadaşların olduğu 
dönemlerde de oldu, tabii onlar bir ay kaldıktan sonra gittiler. Onlar gittikten sonra 
birtakım aksaklıklar çıktı, biz Bilgiişlem Dairesi ve UYAP Yardım Masasıyla irtibat kurarak 
bu aksaklıkların tamamına yakının gidermiş durumdayız. Yani mesela bu aksaklıklar neydi? 
İşte ben asliye hukuk mahkemesinde hakem dosyalarına bakıyorum, hakem dosyalarının 
ayrı bir esasa kaydedilmesi yapılamıyordu. Dosyaya hakem dosyası geldiğinde normal bir 
hukuk dosyası gibi herhangi bir mahkemeye atıyordu, biz bunu gidermek için uğraştık. 
İşte komisyondan ayrı bir esas tuttuğumuza dair yazı aldık, bunu merkeze gönderdik. Şu 
anda hakem dosyaları da ayrı bir esasa, ayrı bir karar defterine sahip ve oraya kaydediliyor. 
Yine bazı hukuk mahkemelerindeki dava türleri UYAP sisteminde görünmüyordu. 
Özellikle bizim orada çok yaygın olan nüfus dava türleriyle, tapu isim tashihi davaları gibi 
davalar. Biz bunların görünmesi için yine UYAP Yardım Masasıyla irtibat kurarak eksikleri 
gidermeye çalıştık.

Sistemin kurulum aşamasında bilgisayarlarımızın daha önceden adliyeye verilmiş olması 
nedeniyle eski teknoloji olmasından kaynaklanan aksaklıklar da oldu. Bilgisayarlarımızın 
ramları düşük olduğu için sistem ağır çalışmaya başladı. Biz ilk aşamada kendimiz ramlar 
temin ederek bilgisayarlarımızın ramlarını yükselttik. Daha sonraki aşamalarda tabii bu 
bütün mahkemelerin sorunu olduğu için duruşma salonlarındaki bütün bilgisayarlarımız 
değiştirildi, yeni bilgisayarlar verildi. Diğer bilgisayarların bir kısmının da ramları 
yükseltildi, bilgisayarlardan kaynaklanan hız sorununu bu şekilde çözmüş olduk. Ancak 
2006 yılı içerisinde yazı işleri müdürlerine ayrı bir bilgisayar verilemedi, tabii dolayısıyla 
2006 yılı sonuna kadar yazı işleri müdürlükleri kendi işlemlerini diğer kâtiplerin 
bilgisayarları üzerinden yapmaya çalıştılar. Bu yazı işleri müdürlerimizin işleri biraz geç 
öğrenmesine sebep oldu, zira kâtip kullanırken gidip onun bilgisayarını kullanamaz. 
Ancak daha sonraları, 2006 yılından sonra 2007 yılı içerisinde yazı işleri müdürlerimize 
de bilgisayarlar dağıtıldı, bugün yazı işleri müdürleri de kendi bilgisayarları üzerinden 
işlemlerini yapmaya başladılar.

2006 yılı sonuna gelindiğinde sayıları çok fazla olmamakla birlikte Diyarbakır 
Adliyesinde bulunan mahkemelerin bir kısmı tüm dosyalarını, eski derdest dosyalar da 
olmak üzere UYAP’a kaydettiler ve hatta devirlerini UYAP üzerinden yapabildiler. Şunu 
da belirtmek isterim, benim mahkemem de bunlardan biriydi, biz de 2006 yılı içerisinde 
devir aşamasına geldiğimizde tüm derdest dosyalarımızı, eski dosyalarımızı UYAP’A 
kaydettik ve devirlerini bu şekilde yaptık. 2007 yılı içerisinde ve bu yıl içerisinde, geçtiğimiz 
yıl içerisinde sistemden kaynaklanan aksaklıklar özellikle hukuk mahkemeleri açısından 
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neredeyse yok denecek seviyeye inmiştir, ben bunu açıkça söyleyebilirim. Bu seminerin, bu 
kurultayın düzenleneceğinin bildirilmesi üzerine ben özellikle hukuk mahkemelerindeki 
personel arkadaşlarımla da ne düşünüyorsunuz diye kalemlere gidip, bak böyle böyle bir 
şey var, ben de burada konuşacağım, ne diyorsunuz, nedir sizin şikâyetiniz, var mıdır bir 
şikâyetiniz diye sordum. Bana ifade edilen tüm personelde son zamanlarda yaşanan durma 
ve donma dışında, yavaşlama dışında çok ciddi şikâyetler olmadığı ve hepsi UYAP’ın iyi 
bir sistem olduğunu söylediler, kendilerinin memnun olduğunu söylediler, hatta benim 
personelimden bir tanesi, şu anda UYAP kaldırılırsa ne yapacağız, ben bunu bilemiyorum 
gibi sisteme alıştığını ve bunun üzerinden işlem yapmanın çok kolay olduğunu söyleyen 
sözler de sarf etti.

Değerli Müsteşarım ve Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; şimdi Diyarbakır Adliyesi 
2007 yılı içerisinde UYAP sistemini bence personel ve hâkim olarak benimsemiştir ve 
belli ölçümde de özümsemiştir diyorum. Tabii istisnaları var mıdır, vardır. Ben burada 
yapılan tüm konuşmalardan şu sonucu çıkartıyorum, hâlâ bir kısım arkadaşlarımızın 
UYAP’ı benimseme problemleri vardır, ama ben bunun altında bizim camianın biraz da 
teknolojiyle, bilgisayar teknolojisiyle geç buluşmasının olduğunu, bundan kaynaklandığını 
da düşünüyorum. Bunu nereden çıkarıyorum? Ben 1992 yılında Malatya Darende İlçesine 
kura çektim, 1994 yılı bilgisayarı yeni yeni görmeye başlamışız, o zaman savcı arkadaşımızla 
birlikte dedik ki, kaymakama gidelim, bize bir bilgisayar kursu ayarlasın, Malatya’dan 
gelecek tabii, Darende’de öyle bir şey yok, kaymakamı ikna ettik, birkaç kişi daha ikna 
ettik. Çünkü 10’un üzerinde katılımcı kursiyer olması lazım, ilçe tarım Müdürü, diğer 
ziraat mühendislerinden birkaç kişiyi ikna ederek kurs ayarladık. Malatya’dan geldiler, bize 
kurs veriyorlar, 2 hafta gittik, fakat böyle bir kara tahta üzerinde, o zaman biliyorsunuz 95 
ve 98 sistemleri Windows yok, MSDOS var, DOS’ta yazıyorlar, tabii kara tahta üzerinde 
baktık bir şey anlamıyoruz. Dedik ki kardeşim bize bilgisayar getirin, yani bu bilgisayarsız 
olacak şey değil. Adamlar ertesi hafta bir tane bilgisayar getirdiler, hatta hiç unutmuyorum 
bilgisayarı çalıştıramadılar, bozuktu o bilgisayar da, biz dedik ki, bu bilgisayarla olmaz, 
bize en azından 3 kişiye bir bilgisayar düşsün, getiremediler, yani getiremeyince biz de 
kızdık, bıraktık.

Yıl 1994 veya 95, ben oradan Tunceli Hozat’a gittim, adliyede bilgisayar yok. 1997 
Safranbolu’ya gittim adliyede bilgisayar yok, 2001 yılında İzmit Gölcük’e gittim, 
adliyemizde, mahkemede bir tek bilgisayar var, o da depremde belediyenin hasarlı 
olduğu için ayırdığı bilgisayarlardan bir cezaevi 2. müdürünün toplamayla ayarladığı bir 
bilgisayar. Şimdi sene 94 biz bilgisayarı görmüşüz, bir çaba içerisindeyiz, sene 2001, 7 
sene sonra ancak bilgisayarla buluşabilmişiz. 2001, 2002’den sonra bakanlık bilgisayarları 
dağıtmaya başladı, bizim Gölcük Adliyesine de geldi, kuruldu, bağlantılar, vesaire, tabii 
biz o sisteme geçtik. Şimdi 94’le 2001 arasında 7 ve 8 senelik bir aradan sonra ancak biz 
bilgisayarla buluştuk, ama ben 97’de hatırlıyorum, Safranbolu’da askerlik şubesi, tapu, 
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nüfus müdürlüğü bilgisayara geçmişti, hatta biz askerlik şubesine gidip böyle adamlar 
bütün işlemlerini bilgisayardan yapıyor diye hayran hayran bilgisayarlara bakardık.

Dolayısıyla teknolojiyi bilmeyen, bu teknolojiyle geç tanışan bir meslekten geliyoruz. 
Bizim kâtiplerimiz, elemanlarımız da aynı şekilde, ama Diyarbakır Adliyesi için şunu 
söyleyebilirim, Diyarbakır Adliyesinin şansı belki Diyarbakır Adliyesinde yaşça en büyük 
olan hâkimlerden biri benim. Çok genç bir kadroya sahibiz, gerek personel açısından ve 
gerekse hâkim, savcı grubu açısından son derece genç, dinamik ve teknolojiyi de bilen 
arkadaşlarımız olduğu için yap konusunda biraz daha hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. 
Çünkü cumhuriyet savcılığında kaydedilmeyen dosya olmadığını biliyorum, mahkemelerde 
de, ceza mahkemesi ve hukuk mahkemelerinde de hâlâ eski derdest dosyalarını UYAP’a 
kaydetmeyen arkadaşlar olduğunu biliyorum, ancak bu çok fazla değil. Ayrıca duruşmasını 
UYAP üzerinden yapmayan arkadaşlar da var, bu daha çok sistemin ağır işlemesinden 
kaynaklanıyor, sistemin içeriğinden kaynaklanan bir durum değildir.

Değerli Müsteşarım ve Sayın Başkanım, sevgili meslektaşlarım; 2006 yılından bu 
yana UYAP sistemine tüm dosyalarını kaydetmiş ve duruşmalarının tamamını UYAP 
üzerinden yapan birisi olarak ben şunu söylüyorum. Bu sistem uygulandığı sürece 
öğrenilecek ve aksaklıkları varsa öğrenildikten sonra giderilecektir. Dolayısıyla öğrenmek 
de benimsemeyle olacak bir şeydir. Benden önceki değerli konuşmacıların da söylediği 
gibi bu sistemi hâkim, savcı arkadaşlarımız benimserse bizim altımızda görev yapan 
mahiyetimizdeki elemanlar da bunu benimsiyorlar. Siz onları zorladığınız sürece onlar 
öğreniyorlar, inanı öğrendikten sonra sizi açıyorlar, yani bilgi açısından da sizi geçiyorlar, 
hatta bazı konularda bana yardım eden personelim var. Ben bazılarını gidip onlardan 
soruyorum, ama işin başlangıcında onlar biraz böyle direttiler. Yani dediler ki bu yavaşlıyor, 
işlerimizi zorlaştırıyor, ama şu anda bunu aştık. Ben sözlerimi bitirirken UYAP’ın gelişerek 
yaygınlaşması, amacına ulaşması için tüm hâkim ve savcıların sistemi benimsemesi dileğini 
burada tekrarlıyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Efendim, Metin Özbeyli Beye teşekkür ediyoruz. 

Şimdi dördüncü konuşmacımız “İzmir Adliyesinde UYAP” konusu üzerinde bir sunum 
yapacak. Ben o vesileyle İzmir Cumhuriyet Savcısı Sayın Mustafa Nevhan Akyıldız Beyi 
kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim.

MUSTAFA NEVHAN AKYILDIZ (İzmir Cumhuriyet Savcısı)- Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. Sayın Müsteşarım, değerli meslektaşlarım; ben UYAP’ın İzmir serüvenini 
anlatmak üzere buradayım. Tabii 1995 yılından beri bütün çalışmalarımı bilgisayar 
üzerinden yapınca UYAP sorumlusu olarak görevlendirilmek kaçınılmaz oldu. Aynı 
zamanda bu görevi onurla ve keyifle sürdürdüğümü söylemek istiyorum. İzmir’de fikri ve 
sınaî haklar soruşturmaları ve davasıyla görevliyim, bir yandan da UYAP’la ilgili görevime 
devam ediyorum.
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Adaletten beklenen yargısal uyuşmazlıkların çözülmesidir, bizler de bu amaçla 
çalışıyoruz. Yargısal uyuşmazlıkları çözerken bilişim teknolojisindeki gelişmelere uzaktan 
bakamazdık, UYAP sayesinde de uzaktan bakmadık. Dün sayın teknik uzmanların hukuki 
kelimelerle tanıştıklarını söyledikleri gibi bizler de alışkın olduğumuz hukuki kelimelerin 
yanına menü, doküman gibi kelimeler eklemeye başladık, kullanıcı gibi kelimeler ekledik, 
arkasından da daha ileri giderek PC, network, sguer, download gibi kelimelerle bizler de 
tanıştık e bu teknik kelimeleri de öğrenip kullanmaya başladık İzmir’de nasıl bir çalışma 
yapıldı UYAP alanında? Önce eğitim çalışmalarıyla başladık, bilgisayarların, laptopların 
dağıtılmasından sonra tüm hâkim ve savcı personele 9 Eylül Üniversitesinin yardımlarıyla, 
katkılarıyla bir eğitim çalışması yapıldı ve bu UYAP alanındaki çalışmaların öncüsü oldu. 
Burada benden önce konuşan Sayın Adil Kubat meslektaşıma şunları ilave etmek istiyorum, 
hâlâ emekli olan bazı meslektaşlarımızın ne yazık ki bu laptopları kullanmadıklarını ve hiç 
formatlanmadan aynen verildiği gibi teslim edildiklerini aradan 4 yıl geçmesine rağmen 
hâlâ görüyoruz. Bunu da bir not olarak eklemek istedim.

UYAP’la ilgili çalışmalarımız eğitim çalışmaları şeklinde devam etti, personel eğitim 
çalışmaları devam etti. Yine bunların bir kısmı Havelsan tarafından giderildi, bir kısmı 
Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı tarafından yine Bilgiişlem Dairesinden görevlendirilen 
personelin İzmir’de verdiği eğitimlerle devam etti, hâlâ da uzman kullanıcılarımız 
tarafından mesleğe yeni başlayan kâtiplere mesleğe başladıkları andan itibaren, görevine 
başladıkları andan itibaren yine UYAP konusunda eğitim çalışmaları devam ediyor. Hâkim 
ve savcılarımıza eğitim çalışmaları çok fazla devam etmedi, ancak ben eğitim çalışmalarının 
artık bu aşamadan sonra çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Bilgiişlem 
Dairesi Başkanlığı Internet sitesinde bu konuda gerekli açıklamalar tümüyle vardır ayrıca 
UYAP yardım menüsüne girildiğinde her işlemin nasıl yapılacağı açıkça anlatılmıştır. 
Gerisinin uygulamada kullanıcının uygulayarak deneyimle bulabileceği ve giderebileceği 
şekilde halledileceğini düşünüyorum.

Yine bu eğitim çalışmaları devam ederken yavaş yavaş artık işleme başladık, örneğin 
2005 yılının Şubat ayında iş mahkemeleriyle başladı işletim çalışmaları, arkasından Nisan 
ayında Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm sistemi girdi, arkasından mahkemeler girdi, yavaş 
yavaş bu sistemi bütün adliyeye yaymaya başladık. Ancak bu arada örneğin infaz büromuzu 
hemen devreye sokamadık, o çok geç, 2006 yılı Haziran ayında ancak sokabildik, çünkü hem 
infaz işlemleri çok çeşitliydi, hem de sayısı çoktu ve buna rağmen bu işi yapacak personel 
sayısı azdı, bu nedenle o bilgiler geç girdi. Sonra sırasıyla diğer birimler devam etti, ilçelere 
yaygınlaştı, şu anda hemen hemen İzmir’in tüm ilçelerinde olmayan, işletime girmeyen 
ilçemiz kalmadı, bütün ilçelere girdi. En son olarak CMK 250’yle görevli mahkemeler 
bilgisayarlardaki yetersizlik nedeniyle biraz gecikti, ama sanıyorum bu ay içerisinde onlar 
da işletime alınmış olacaklar. Öğrendiğim kadarıyla özel bir program çerçevesinde yine 
UYAP’ın içerisinde çalışacaklar. İcra mahkemelerimiz bakımından sorun yaşıyoruz, çünkü 
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orada dava sayısı çok ve işler hakikaten UYAP’la yürütülmesi oldukça güç bir şekilde 
yürüyecek. Yine hâkimlerin de tevzide adaletin sağlanması konusunda endişeleri var, bu 
endişeleri nedeniyle icra mahkemeleri henüz bu sisteme alınamadı, yakın bir gelecekte 
onların da alınmasını bekliyoruz.

UYAP’la ilgili eğitim çalışmalarından sonra ve bu işletime geçilmesinden sonra ben 
özellikle cumhuriyet savcılarının bu yazıcı olmaması nedeniyle, laptopları kullanırken 
yazıcı olmaması nedeniyle ve ortak yazıcı kullanımının sorunlara yol açması nedeniyle 
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kendi imkânlarıyla bu cumhuriyet savcılarına 
yazıcılar temin edildi ve sorunu bu şekilde giderdik. Ayrıca bu yazıcıların tonerlerini 
de İzmir Çocuk Eğitim Evinden sağlamak suretiyle en düşük maliyetle yine bu sorunu 
kendimiz lokal olarak gidermeyi başardık.

UYAP’la ilgili bunca eleştiri yapılırken geldiğimiz noktaya bir bakmak lazım diye 
düşünüyorum. Çünkü geçmişte gürültülü daktilolarla yapılan duruşma salonlarından, 
seçmen kâğıtlarının arkasına yazılan duruşma tutanaklarından bugünlere geldik. Şimdi 
neler yapıyoruz? Duruşma bilgisayarla yapılıyor, avukatlar önlerindeki monitörlerden 
takip ediyorlar, bürolarından dava açma hakkına sahipler, nüfus ve adli sicil kayıtları için 
aylarca beklemiyoruz, WPN kullanarak herkesin evlerinde UYAP sistemini kullanması 
mümkün. Yani UYAP’a eleştiri yöneltirken geldiğimiz noktayı en başta göz önünde 
bulundurmamız lazım. Hatta eski dosyalarda hâkim dosyanın içinde adli sicil kaydının 
olmadığını söylediğinde UYAP’tan hemen o anda adli sicil kaydını alıp da ona vermenin 
büyük bir keyif olduğunu düşünüyorum ve bu noktada çalışmaktan son derece de 
mutluyum.

Ben şimdi bu geldiğimiz noktaya değişik bir bakış açısıyla bakmak istiyorum, bunun 
için de UYAP’la ilgili dönemleri farklı bir şekilde ayırdım. Bunlardan birincisi karşı 
çıkma dönemi, UYAP’ın ilk gelişinden itibaren işte bu sistemin özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri gibi güçlü ekonomilere bağlı kalınacağı, çok büyük maliyetler oluşacağı, 
güvenli olmadığı, birtakım hizmetlerin yapılmasında kâtiplerin yaptığı ve diğer personelin 
yaptığı hizmetlerin hâkim ve savcılar tarafından yapılmak zorunda kalınacağı gibi çeşitli 
eleştirilerle karşı çıkıldı. Hatta bu karşı çıkmalar o dereceye vardı ki bir kısım meslektaşımız 
hiç daha bu sisteme başlamadan, ben bu sistemde çalışamayacağım deyip emekli oldular. 
Bundan sonra abartılı beklentiler dönemi başladı, bu dönemde artık UYAP kullanımı 
yaygınlaştı, herkes yavaş yavaş UYAP kullanımının kolaylıklarını anlamaya başladı ve bu 
kolaylıklarını anlayanlar artık sistemin sorunlarını göz ardı etmeye başladılar ve sistemin 
içerisine entegre oldular, kolaylıkla kullanmaya başladılar. Ancak bir kısmı hâlâ eski karşı 
çıkmasını sürdürdü, bu dönemde hâlâ karşı çıkmayı sürdürenler de yakın bir tarihte 
dolacak emeklilik tarihlerini beklemeye ısrarla ve inatla devam etmektedirler. Ancak buna 
rağmen meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu artık bu döneme geçti. Fakat bu dönemin de 
bir tehlikeli sonucu oldu, bu da UYAP öyle bir hale getirildi ki, sanki kullanıcı hatalarını 
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da giderecekmiş gibi artık böyle bir beklenti içerisine girildi. Yani artık şu anda olduğu 
aşamadan çok daha ileri aşamadaymış gibi değerlendirilmeye başlandı.

Bundan sonraki dönem kabullenme dönemi oldu, artık tüm birimlerde UYAP kullanılmaya 
başlandı. Bütün meslektaşlarımız bu sistemi kabullendiler, ancak kabullenmeyle birlikte 
bazı işlemlerde aksaklıklar, her konuşmada bahsedildiği gibi yavaş işleme, kesintiler, 
bunlar devam etmeye başlayınca artık burada kabullenmeyle birlikte kısmen eleştiriler de 
çoğaldı. Ancak yine de bu konuda yapılan büyük mali yatırım, uzman kullanıcılar, teknik 
ofis personeli ve diğer adalet personelinin üstün çabaları dikkate alınmadan UYAP’a 
yönelik eleştiriler de devam etti, ancak büyük çoğunluk kabullendi. UYAP’a yöneltilen 
eleştirilerin haksızlığıyla ilgili bir de şu konuyu söyleyebilirim, İzmir’de son iki üç yılda 
mahkeme sayısı ve savcı sayısı oldukça arttı. Tabii bunun büyük bir etkisi var, ama 2008 
yılına devreden rakamlara baktığımızda bütün birimlerde genellikle iş sayısında bir azalma 
var. Bu iş sayısındaki azalmanın böyle olduğu bir durumda artık UYAP’a işleri yavaşlattığı 
ya da geciktirdiği şeklinde eleştiriler yöneltmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Son dönemi ben olgunlaşma dönemi olarak adlandırıyorum, bu önemde UYAP’ın 
sorunları her geçen gün azalmakta, azalmaya da devam ediyor. Şablonlarla ilgili hatalar 
büyük ölçüde giderildi, yine yazılımlar daha kullanılır hale getirildi, dolayısıyla UYAP’a 
yöneltilen tepkiler de en alt seviyeye indi. Yine bireysel kullanıcıların katkıları arttı, 
eleştiriler yapıcı eleştiriler haline gelmeye başladı, tabii olgunlaşma döneminin hiç 
bitmeyeceğini kabul etmek lazım, çünkü bu gelişen teknoloji, teknoloji geliştikçe daha 
iyi adalet anlayışıyla UYAP’ın da gerçek değerini bulması daha ileriki yıllarda mümkün 
olacak, ama bu olgunlaşma döneminin hep devam edeceğini düşünüyorum.

Burada bu toplantının amacına ulaşması için birkaç küçük noktadaki eleştirilerimi 
de bildirmek isterim. Bir örnek anlatmak istiyorum, buraya gelmeden önce bir savcı 
meslektaşım ki kendisi asliye ceza mahkemesinde görevli, haftada 5 gün duruşmaya 
çıkıyor, duruşmaları yaklaşık saat 4, 4.30 civarında bitiyor, bu toplantıya katılacağımı 
duyunca telefon etti. Kendisinin bu yoğun çalışma nedeniyle işlerini çıkartmak üzere bu 
mahkemelere geleneksel olarak verdikleri ara dönemini değerlendirmek istediğini söyledi. 
Halbuki veriler bir günde alınmasına rağmen mahkemelerin bir alışkanlıkları vardır ara 
verme konusunda, bu dönemi değerlendirmek istediğini ve mahkemenin 15 günlük ara 
döneminde elindeki işleri daha çok çıkartmak istediğini söyledi. Ancak yılın ilk üç gününde 
75 tane evrak hazırladığını, kâtibine verdiğini, ama kâtibinin bu süre içinde günde ortalama 
25 evrak çıkartırken sadece 3 evrak çıkartabildiğini ve bunda da kesinti ve yavaşlamanın 
önemli rolü olduğunu söyledi. Tabii burada bunların kısa sürede giderileceğini duymak 
hepimizi mutlu etti, ben de arkadaşlarıma bunu anlatacağım. Daha fazla da dramatize 
etmek istemiyorum, ama hakikaten sorun bu düzeydedir.

Hâkim ve savcıların elektronik posta gönderileri ve bilgisayarlarını bu şekilde 
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kullanmalarının delillerin toplanmasında çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum, birçok 
delile bu sayede, hatta dünyanın ötesindeki birçok delile yine elektronik posta yoluyla 
ulaşmak mümkün oldu. Burada menülerin daha dikkatli hazırlanabileceği düşüncesindeyim, 
örneğin hazırlık bürosu soruşturma işlemleri sorgulama menüsünde izinden zamanında 
dönmeyen noterler listesi yer almaktadır. Yani bu menülerin daha dikkatli hazırlanması 
gerektiğini düşünüyorum, yine aynı şekilde menülerde CMUK, hazırlık, takipsizlik gibi 
ibareler yer alıyor, bunlar geçmiş yasalarda yer alan ibarelerdi, yeni yasalarımızda yok, 
bu ibarelerin menülerden temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sisteme karşı 
çıkanlar tarafından işte sistemin yeni olduğunu söylediğiniz halde sistemde hâlâ eski 
sözlerin, bu tür ibarelerin yer almasını bir eleştiri nedeni olarak karşımıza getirmektedirler, 
bunların ayıklanması gerektiğini düşünüyorum.

Şablonların daha iyi hazırlanmasına elbette özellikle büyük şehirlerde görev yapan 
meslektaşlarımızın çok fazla zaman ayırması mümkün olmuyor. Ancak yine de bu 
hazırlanan şablonların kullanıcının bilgisi olmadan silindiğine zaman zaman rastlıyoruz, 
kullanıcının emek harcadığı bu şablonların da onun bilgisi dışında silinmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü aynı şablonları yeniden oluşturmak yeniden bir zaman kaybı, 
dolayısıyla verimliliğin ortadan kaybolmasına yol açıyor. Yine Bilgiişlem Dairesine 
yapılan yardımlar da en kısa sürede ilgilisine geri dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü yapılan yardım başvuruları geri dönmediği zaman tekrar ikinci üçüncü yardım 
istekleri gelmiyor, dolayısıyla sistemde onlar o şekilde kalıyor. Bunların geri dönmesi 
için talep eden özellikle hâkim, savcılara ya kendilerinin maillerine, ya da kendilerine bir 
şekilde ulaşılarak bu sorunun en azından çözülmeye çalışıldığı konusunda bilgi verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

WPN kullanımı son derece yaygınlaşmıştır ve yaygılaştıkça da kullanımı kolaylaşmıştır, 
WPN kullanımı sayesinde adliyedeki pek çok sorun evlerde çalışarak giderilmesinin bu 
sistemin daha iyi işlemesini sağlayacağını düşünüyorum. Emanet eşyayla ilgili yazılımın 
oldukça iyi olduğunu ve çok rahat kullanıldığını söyleyebilirim, ama buna rağmen bilirkişi 
sistemiyle ilgili adalet komisyonundaki listelerle entegrasyon sağlanmadığı için bu sistemin 
kullanılamadığını, en azından İzmir’de kullanılamadığını söyleyebilirim. Çünkü bireysel 
kullanımlar yaptık, denedik, ama adalet komisyonu listeleriyle entegrasyon sağlanamadan 
bilirkişi sistemini aktif bir şekilde ve yararlı bir şekilde kullanmak mümkün olmayacaktır. 
Yine haberci kullanımı alışkanlığı da kazanılamadı, hemen hemen hiçbir arkadaşım haberci 
kullanımından yararlanmıyor. Başlangıçta önemsenmeyen yanlış bilgi ve kimlik bilgisi 
sistemde kayıtlı metinle dosyaya konan metnin farklı olması uygulamaları en alt seviyeye 
indi, ancak sanıyorum hâkim evinde de uyuşturucu maddeyle ilgili bir toplantı var ve sayın 
başkanlarımız oradalar. Onlar benden bu konuyu da özellikle iletmemi istediler, yanlış 
kimlik ve bilgi girilmesi ve tutuklu girişinin yapılmaması nedeniyle kendilerine düşen iş 
sayısında adaletsizlikler olduğunu, bu nedenle dava açan savcıların tüm kimlik bilgilerini 
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tam olarak girmeleri ve personeli bu yönde uyarmaları gerektiğini söylediler.

Aslında bu eleştiriler çok önemli eleştiriler değil, çünkü önemli olan bu sistemin işlemesi 
ve işlemeye devam etmesi. Bu sistemin geldiği aşama inanılmaz, kısa süre içerisinde 
gerçekten önemli noktalara geldik. Ben sözlerimi şu şekilde bitirmek istiyorum, ulusal yargı 
ağı projesi Türkiye’nin birbiri ardına yürürlüğe koyduğu yeni yasalarıyla, yenilediği adliye 
binalarıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini üstün tutan anlayışının tamamlayıcısıdır. 
Ulusal yargı ağı projesinin başarıya ulaşması adalet sisteminin yavaş işlediğine ya da 
gelişmelerden uzak kaldığına eleştirilere verilecek en somut yanıt olacaktır. Bize düşen 
sistemi başarılı kılmak için olağanüstü gayretle çalışan birimlere yapıcı eleştirilerle katkı 
sağlamak, doğru ve eksiksiz bilgi girişini temin etmek ve tüm işlemleri bu sistem içinde 
yapmaktan ibarettir. Bu sistemi yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Efendim değerli Savcımız Mustafa Nevhan Akyıldız Beye 
sunumları ve verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. İşin teknolojisine yönelik de birtakım 
gözlemlerini iletti, bence son derece değerli. 

Şimdi “İzmir İcra Mahkemelerinde UYAP” konulu sunumu yapmak üzere İzmir 6. İcra 
Mahkemesi Hâkimi Sayın Nevzat Demir Beyi kürsüye rica ediyorum, buyurun efendim.

NEVZAT DEMİR (İzmir 6. İcra Mahkemesi Hâkimi- Sayın Müsteşarıma, Oturum 
Başkanıma ve değerli konuklarıma öncelikle saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben 
UYAP uygulamalarına başlamadan önce bir geriye götüreyim sizi, yıl 2002, yer Tarsus ve 
Türkiye’nin birçok yeri, Türkiye’de adliyelerde bir devrim yaşanıyor. Nedir bu devrim? 
Daktilodan bilgisayara geçme devrimi. Birçok kamu kurumunun yıllar önce geçtiği, bizim 
böyle hâlâ beklediğimiz, hayran hayran seyrettiğimiz bir dönem, birçok tapu geçmiş, nüfus 
geçmiş, vesaire birçok kamu kurumu geçmiş, ama adliyeler hâlâ daktiloyla takır tukur işlem 
yapmak zorunda kalıyor, ama 2002 yılında Bilgiişlem Daire Başkanlığı Adalet Bakanlığının 
çalışmalarıyla adliyelere bilgisayar dağıtılmaya başlandı, birçok adliyede kablolar döşendi, 
bilgisayarlar yerleştirildi ve çalışmalara başlandı.

Başlandı, ama kâtipler bilgisayar konusunda deneyimsiz, tecrübesiz, hiçbir bilgisi yok, 
başladık bilgisayarı daktilo gibi kullanmaya. İşte Word belgesini açtık, oradan yazmaya 
başladık, davacı, davalı, vesaire, tabii kâtip bilmiyor, hâkim de bilmiyor Word’ü ve 
özelliklerini, ne olacak? Arada bir yazılan şeyler gidiyor bir sayfalık yazılar, kâtip çok iyi bir 
kâtip olmasına rağmen dip dibe yazmaya başlıyor, o eski daktilolara sert vurma alışkanlığını 
hâlâ devam ettiriyor. Bir defasında iki üç sayfa bir karar yazdık, kâtip bir tuşa bastı, karar 
gitti, nereye gitti, ara tara yok, sayfanın aşağısına bakıyoruz yok, yukarısına bakıyoruz yok, 
sağına soluna baktık yok. Ne yapalım? Hadi yeniden yazalım, yeniden başladık yazmaya, 
bu bir. Aradan bir müddet geçti, bir karar daha aynı şekilde iki üç sayfa yazdık ve yeniden 
kayboldu, yine bulamadık. Tabii niye kayboluyor araştırıyoruz, sayfada tek bir v harfi var 
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o üç sayfalık kararın yerine, araştırdık soruşturduk, en sonunda anladık ki kâtip kararı 
yazarken avukat yazacak, avukatın a tuşuna, büyük harfe basacak yerde ctrl tuşuna basıyor, 
yanına da ctrl a tuşuna basınca bütün kararı seçiyor, v tuşuna basınca bütün karar komple 
gidiyor, bir v tuşu kalıyor, bütün karar gitti. Tabii geri dönüşüm kutusundan değil geriye 
dönüş butonu var, ama bunu biz bilmediğimiz için yıllar sonra, daha doğrusu o kararı geri 
getirmesini aylar sonra öğrendik. O sayede bayağı bir zorlandık, hatta kâtip neredeyse 
emekli olma yoluna gidecekti bu daktilodan bilgisayara geçiş döneminde.

Şimdi aynı zorluklar yeniden 2006 yılı Eylül ayında icra mahkemeleri olarak biz UYAP’a 
geçerken yeniden bir devrim daha yaşandı. Mahkemelerin, savcıların, birçok hâkimin 
özellikle beklediği bir devrim, boş bilgisayar hiçbir işe yaramıyor, bazı arkadaşlar güzel 
kurallar yapıyorlar, işte Aydın Başar, vesaire değişik arkadaşlar ceza programları yapıyorlar, 
infaz programları var, ödeme programları var, işte bu programların özellikleri anlatılıyor. 
Bir tuşa basıyorsunuz, bütün müzekkereler çıkıyor, arama kararları çıkıyor, vesaire, 
ballandıra ballandıra anlatılıyor. Herkes, teknolojiye âşık olanlar, isteyenler o programları 
indiriyor, başlıyor kullanmaya, tabii bilgisayar boş tek başına hiçbir işe yaramıyor. Bu 
küçük programlarla başladı, en sonunda bir devrim olarak bir bu programları da geçen, 
en büyük, hepsini içine alan bir UYAP programı, Türkiye çapında bir program yürürlüğe 
girdi. Büyük bir devrim, devrimin tabii sorunları olacaktır, yerleşmesi olacaktır, hiçbir 
devrim kolay kolay yerleşmiyor, sorunlarıyla beraber, kendi ilkeleriyle beraber inşallah 
yavaş yavaş yerleşecek.

Hâkimlere eğitim verilmeden maalesef UYAP’a geçildi, Sayın Savcımız da bahsetti, 
kâtiplere birer hafta bir eğitim vermişler, hâkimlere yok hâkimler nasıl olsa biliyorlar bu 
işi diyerek herhalde. Bu yüzden hâkimlerin karşı koymasının bir sebebi de bu olabilir, 
insan bilmediği şeye düşmandır, o yüzden hâkimler belki biraz daha bilgilendirilseydi 
bu konuda herhalde daha az direnç olurdu diye düşünüyorum. Personel eğitimi şu anda 
yeterli mi? Savcım yeterli dedi, ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum, bu eğitimin 
yeniden, bir sefer daha eğitim seferberliği yapılması, kullanılmayan butonlar, yerler, 
vesaire UYAP’ın birçok özelliği var, o özelliklerin de yeniden kâtiplere aktarılması, bütün 
özellikleriyle kullanıma geçilmesi için bir eğitim seferberliğinin yeniden yapılması gerekir 
diye düşünüyorum.

İcra mahkemelerinin ceza kısmı sadece UYAP’a geçemedi, Türkiye genelinde 
büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de iş yoğunluğundan ve personel 
eksikliğinden dolayı ceza kısmını maalesef UYAP’a geçiremedik. Çünkü günde 300 veya 
400 dosyayla duruşma yapmak gerekiyor, o kadar dosyanın duruşmasının UYAP altından 
kalkabilir mi kalkamaz mı, kalkamaz dendi. Çünkü Ankara’da denenmiş, 300 ya da 400 
dosyanın duruşmasını UYAP yetiştirememiş, yetiştiremeyince mecburen orayı da örnek 
alıp birçok yerde geçilemedi. İcra dairelerinde disketle takip açma yöntemi var, birçok 
avukat bilgilerini, alacaklı, borçlu, vesaireyi diskete yükleyip icra dairesine getiriyor, 
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kâtipler o disketi bilgisayara yüklediğinde UYAP’ın birçok bağdaştırma yöntemiyle kısa 
sürede o takibin işleme alınması sağlanıyor. Bu yöntem icra ceza mahkemeleri için de 
yapılabilir mi bilmiyorum, eğer yapılabilirse o konuda arkadaşlar bilgi verirlerse memnun 
olurum.

UYAP’a karşı hâlâ bir kısım direnişler var, bu direnişin sebebi ne olabilir, onları ben 
şöyle düşünüyorum. Teknolojiye ayak uyduramayan bir kısım ruhu yaşlı insanlar, 
maalesef bunlar karşılar. Bilgisayarı, kendilerine verilen laptopları açmayan ya da açsa 
bile sadece Internete girip sörf yapanlar. Onun dışında bu bilgisayarı kim öğrenecek 
deyip kendilerine yeni bir zahmet yüklediği için bilgisayar öğrenmekten mahrum insanlar 
UYAP’a da mecburen karşılar. Bilgisayara, Internete meraklı insanların UYAP konusunda 
hiçbir sorunu olduğunu zannetmiyorum, gayet güzel UYAP’la uyum içindeler. İkinci 
gerekçe olarak UYAP’a niye karşılar, Avrupa bile bu işi yapamamış, biz nasıl yapacağız? 
Sanki bizim Avrupalıdan bir eksiğimiz varmış gibi, hiç Avrupa’yı geçemeyecekmişiz gibi 
bir anlayışla, inşallah bu konuda Avrupa’yı şu anda geçtik gibi, tam anlamıyla dört dörtlük 
uyguladığımızda da Avrupa gelip bizden patentiyle, vesairesiyle bunu alacak.

Evet, yavaş çalıştığı konusundaki eleştireler vardı, o konuda Sayın Müsteşarım da gerekli 
bilgiyi verdiler, çok yakın bir zamanda UYAP inşallah hızlanacak, bu eleştiri de ortadan 
kalkacak. Bir eleştiri de işlem basamaklarının çokluğu, bir işlem yapmak için bir adım 
değil beş adım birden, beş yeri birden tıklamak gerekiyor, o tıklama sayısının fazlalığı 
insanları biraz bezdiriyor, ama bu da, basamakların azaltılması da zaman içinde olacak, 
arkadaşların ve bizlerin yapıcı eleştirileriyle inşallah meydana gelecek. Şimdi UYAP’ta bir 
yerde bir hata var, görüyorsunuz, tamam, bu hatayı kim bildirecek? Kimse, herkes diyor ki, 
yukarıdakiler zaten biliyor. Yukarıdakiler bilmiyor ki, yani biz buradan yazarsak, birileri, 
bir, iki, üç, dört, beş insan yazarsa tamam, böyle bir hata varmış diyorlar, hemen düzeltelim 
deyip not alıyorlar. Onun için bu konudaki üşengeçliği düzeltmek için belki UYAP’ın 
kendi şablonuna teklifler ve yardım butonu eklemek faydalı olur diye düşünüyorum.

UYAP el kitabı bölümü çıktı en son, dediniz bayağı oldu, keşke bu en başta çıksaydı, 
şu anda bir sorunla karşılaştığımızda hemen UYAP el kitabına girip oradaki yazıları, 
adımları takip edip sorunu çözme işlemini yapıyoruz. Bu UYAP el kitabı da UYAP’ın ana 
şablonuna taşınırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bilgisayarı ve şablon yapmayı 
bilen arkadaşlar UYAP’tan daha fazla istifade ediyorlar, ama UYAP’ın kendi şablonları 
var, onu kullanmıyorlar, kullanmayan arkadaşların kendiside yeni şablon yapmıyor. Yeni 
şablon yapmayınca sadece duruşma tutanağını açıyor, oradaki işte daktilo gibi başla 
sıfırdan yazmaya, birçok şeyi yeni baştan yaptıkları için de UYAP’ın nimetlerinden istifade 
edemiyorlar. Halbuki bilgisayarı iyi bilenler ya da şablon yapmayı bilen arkadaşlar güzelce 
kendi şablonunu yapıyor, ister karar şablonu, ister duruşma şablonu, o şablonu yaptığında 
10 dakikalık işlem 1 dakikaya iniyor. PTT’yle entegrasyon yapılması tebligatlar konusunda 
özellikle çok güzel bir gelişme oldu, şimdi PTT memurlarının azlığından dolayı tebligatlar 
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zamanında dönmüyor. Şimdi UYAP’a giriyoruz, tebligat sorgula, davalının tebligatı 
yapılmış mı, yapılmış tamam, tebligat beklemeye gerek yok, duruşma tahrik etmeye gerek 
yok, hemen dosyanın ilk duruşmada kararı çıkartıyoruz.

Vatandaşların adres bilgi sisteminde henüz UYAP’la entegrasyon sağlanamadı, bu sistem 
de UYAP’la entegre olduğunda UYAP’a davalı olarak girilen vatandaşın adresi nüfus kayıt 
sisteminden, adres sisteminden bulunabildiği takdirde olumsuz dönen, yapılamayan 
tebligatlar yönünden de bir duruşma veya iki duruşma daha öncelikli olarak tebligatı yapma 
şansımız olacak. Yeni tekliflerin değerlendirilmesinde bir yavaşlık var, bu konuda sadece 
bir yazılım mühendisi olduğunu duydum, doğru mudur, bunu Sayın Bilgiişlem Daire 
Başkanından sormak istiyorum. Yeni teklifler yapıyoruz, 300 tane bekleyen teklif var, ama 
bunları sadece bir yazılım mühendisi sırayla yapıyormuş acil olanlara öncelik vererek, eğer 
bu konuda tek kişi çalışıyorsa bunun da çoğaltılmasını talep ediyorum. Tarayıcıyla belge 
aktarımında şu anda sadece en önemli parçası olduğu için dava dilekçelerini tarayıcıyla 
UYAP’a aktarıyoruz, onun dışındaki diğer belge ve bilgileri personel eksikliğinden dolayı 
UYAP’a aktaramıyoruz. Bu konuda avukatların da UYAP’a katılımıyla ava dilekçelerini ya 
da cevap dilekçelerini UYAP üzerinden göndermeleri halinde bu sorun da kısmen de olsa 
aşılacaktır.

Sonuç olarak UYAP başarılı olursa bu sadece Bilgiişlem Daire Başkanlığının ya da Adalet 
Bakanlığının değil, tüm hâkim, savcı ve personele ait bir şeref olacaktır ve sonunda da 
Türkiye’ye ait bir şeref olacaktır, bu yüzden bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Ben derli Hâkim Nevzat Demir Beye sunumları için teşekkür 
ediyorum. İcra mahkemesinde yaşadığı sorunlar konusunda bizi aydınlattı ve genel 
anlamda sorunlar konusunda. 

Şimdi “Aydın Adliyesinde UYAP” konulu sunumu yapmak üzere Aydın Cumhuriyet 
Savcısı Sayın Uğur Seçgin Beyi davet ediyorum. Buyurun efendim.

UĞUR SEÇGİN (Aydın Cumhuriyet Savcısı)- Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, 
sayın meslektaşlarım; Aydın’da UYAP az önce Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Savcılarımızın 
bahsettiği gibi 2004 yılında bakanlığımızca seçilen pilot adliye olması nedeniyle başladı. 
2004 yılının Haziran ayında ilk uygulamaları cumhuriyet savcılığı birimlerinde başlatarak 
UYAP’la tanıştık. Sırasıyla ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, icra daireleri, emanet 
bürosu gibi tüm birimlerimizi kısa sürede işletime alarak tüm işlemlerin UYAP üzerinden 
yapılmasını sağladık.

Ben zaman darlığı nedeniyle sunuya çok bağlı kalmadan bazı açıklamalar yapacağım. 
Şu anda Adliyemizde 2 ağır ceza mahkemesi, 3 asliye ceza mahkemesi, 2 sulh ceza, 1 
çocuk, 1 infaz hâkimliği, 2 asliye hukuk, 2 sulh hukuk, 1 aile, 2 iş mahkemesi ve kadastro 
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mahkemesi bulunmakta. Bu mahkemelerimiz ve cumhuriyet savcılığının tüm birimlerinde 
UYAP tüm ekranlar, tüm işlemler UYAP’tan yapılmak suretiyle faaliyette. Biz pilot 
adliyeler olarak uygulamanın bugünkü seviyeye gelmesinde, İstanbul, Ankara ve bundan 
sonra işletime alınan diğer adliyelerle birlikte çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. 
Çünkü uygulamalar bazı eksikler, bazı fazlaları bünyesinde barındırıyordu, bu bizim 
meslektaşlarımızın, zabıt kâtiplerinin, kullanıcıların birebir eksikleri, yanlışları bizlere 
aktarması, bizlerin de Bilgiişlem Dairesine aktarması sonucunda giderilerek uygulama 
bu noktaya geldi. Tabii uygulama bu noktada kalmayacak, daha da ileriye gidecek, tabii 
bunun için meslektaşlarımızın öncelikle UYAP uygulamalarını kullanması, benimsemesi 
ve bunun sürekli kendini yenileyen, geliştiren bir sistem olarak kabul etmesi gerekiyor.

Açılış konuşmasında Sayın Profesör Aydın Köksal Bey sanayi toplumuyla bilişim 
toplumu arasındaki farkları değerlendirirken artık bilişim toplumunda hiyerarşik bir yapı 
olmadığı, daha yatay bir yapı olduğu ve artık burada yetki sahiplerinin bir nevi takım kaptanı 
gibi çalışması gerektiğini söyledi. Bizler UYAP birim sorumluları olarak bulunduğumuz 
adliyede bir nevi takım kaptanı gibi çalışmak zorundayız. Tribünleri izlemeden sahaya 
inmemiz gerekiyor, bunu yaparken yeri geldiğinde personelin sırtını sıvazlamak, yeri 
geldiğinde uyarmak, ikaz etmek ve uygulamada her işlemin mutlaka UYAP’tan yapılmasını 
sağlayıcı tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor.

Aydın’da tabii diğer adliyelerimize göre iş yoğunluğu çok fazla değil, personelimiz de 
yeterli, bunu kolaylıkla sağladık. Savcılık işlemlerinden yansıda görüldüğü gibi soruşturma 
açma, taraf giriş, güncelleme, ifade alma, müzekkere, mahkemelerden müteferrik talepler, 
mahkemeden değişik iş talepleri, talimat işlemleri, kararlar, bilirkişi işlemlerinin tamamı 
şu anda UYAP üzerinden yapılabiliyor. Hukuk mahkemelerinde de ülkemizde ilk e-dava 
Aydın İcra mahkemesinde 2007 yılında açıldı, bu e-dava uygulamasının çalışması açısından 
bir tecrübe anlamında bir ilkti. Bunun tabii nasıl gerçekleştiği bizim Aydın’da Barodaki 
avukat arkadaşlarımızla da sürekli diyalog içerisinde uygulamanın özellikle avukatlara neler 
kazandırdığı, onların ne şekilde uygulamadan yararlanacağı konusunda bilgilendirmemiz 
sonucunda gerçekleşti. Bu dünkü sunularda Avukat Beyin bir uygulamalı gösterisi vardı, 
harcı da Akbank’tan yatırmak suretiyle gerçekleştirdi, yani sadece işlem, tevzi bürosuna 
dilekçenin ulaşması şeklinde değil, harcın da bizzat yatırılması suretiyle gerçekleştirildi, o 
anlamda bir ilk.

Bizim icra dairelerimizde de tüm takip işlemlerini UYAP üzerinden yapma konusunda 
ciddi bir çabamız var, fakat zaman zaman icra dairelerinden ve avukatlardan gelen 
eleştiriler var, bunlar da kısmen haklı eleştiriler. Şöyle ki, icra dairelerinde başka yer icra 
daireleri eğer sistemi kullanmadığı takdirde aynı borçlu hakkında yapılacak bir haciz 
işleminde o sıralamada öncelik elde edebiliyorlar. UYAP’taki işlem biraz daha teferruatlı 
ve personel açısından zor ve süreç gerektirdiğinden ilçe icra dairesinden hacze ilişkin yazıyı 
daha önce getirip tapuda haciz koydurabilen bir yerde öncelik kazanmış oluyor. Biz bu 
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sistemin gerçek anlamda faydasını görebilmek için tüm birimlerin UYAP uygulamalarını 
birebir gerçekleştirmesi durumunda kullanıcılar açısından da, vatandaş açısından da, 
avukatlar açısından da adil, eşit bir düzen getirebileceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde 
özellikle e-imza uygulamasını hayata geçirebilirsek sistemin kâğıtlı ortamdan elektronik 
ortama geçiş sürecinde faydalarını birebir daha fazla hissedeceğimizi düşünüyorum. Biz 
talimat işlemlerini savcılık olarak sistem üzerinden gerçekleştirdiğimiz zaman postadan 
bize birkaç ayda geri dönüşü olan talimatın sistemde çok daha kısa sürede kendi dosyası 
içerisine eriştiğini görüyoruz. Bu da bize posta masrafı anlamında ve zaman anlamında 
çok büyük katkı sağlayacak.

Bizim faaliyetlerimiz olarak Aydın’da Baroyla da sürekli diyalog içerisinde çalıştığımızı 
ifade ettim, e-takip uygulamalarını 2006 Haziran ayından sonra Baroyla yaptığımız 
görüşmelere sonucunda tüm avukatların flash disklerle bürolarında e-takip dosyalarını 
hazırlayıp icra dairelerinde takip açmalarını sağlamak suretiyle hayata geçirdik. Şu anda 
sadece vatandaşın bizzat icra takibi açtığı dosyalar haricindeki tüm avukatlar tarafından 
açılan takip dosyaları e-takip uygulamasıyla açılıyor. Biz mülakatımızı yansıda görüldüğü 
gibi Koçarlı Adliyesini 2006 yılı sonu itibarıyla diğer Çine, Germencik, İncirliova, Yenipazar 
Adliyelerini 2007 yılının 4. ayında işletime aldık, tüm işlemlerin o adliyelerde de UYAP 
üzerinden yapılmasını tavsiye ettik. Arkadaşlarımız da gereken dikkati göstererek bu tüm 
işlemlerini UYAP üzerinden gerçekleştiriyorlar.

Bu çalışmalarımız sırasında personelin UYAP’la ilgili düşüncesini bir anketle ölçmek 
istedik. Adliyede o an itibarıyla görev yapan 77 zabıt kâtibi ve müdür arkadaşlarımızdan 
uyguladığımız ve sorduğumuz sorulara özellikle UYAP uygulamaları hakkında olumlu 
görüşü olanlar şeklinde karşılığında görülüyor, yüzde 91,89 oranında kullanıcı, bizzat 
kullanıcı olan zabıt kâtibi ve yazı işleri müdürleri arkadaşlarımızın olumlu görüşü olduğunu 
tespit ettik. Biz sadece bu personelimize UYAP’la ilgili değil, bakanlığın her kullanıcıya 
tahsis ettiği e-mail kullanımı, haberci kullanımı konusunda zaman zaman eğitimler verdik 
ve bunları kullanmaları konusunda kullanıcılarımızı teşvik ettik. Aynı zamanda hâkim ve 
cumhuriyet savcılarımıza da bunu sohbet ortamında, kendilerini ziyaretlerde sürekli dile 
getirerek bu sistemin bize sağladığı avantajlardan yararlanma noktasında her türlü bize 
sağlanmış imkânların kullanılması konusunda tavsiyelerde bulunduk. Pek çoğu şu anda 
e-posta hesabını aktif olarak kullanmakta, en son elektronik imza için herkesin kişisel 
bakanlıkça tahsis edilmiş e-mail adresine gönderilen formları hâkim ve cumhuriyet 
savcılarımız bizzat kendileri doldurarak tamamladılar. Bu formları bakanlığımıza Bilgiişlem 
Dairesi Başkanlığına da ulaştırdık, yakın zamanda sanıyorum elektronik imzalarımız bize 
gönderilecek, bu aşamadan sonra amacımız elektronik imzanın da Aydın Adliyesinde 
yaygınlaştırılarak özellikle yargı birimleri arasında kâğıdı ortadan kaldırarak elektronik 
ortamda işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

Aynı şekilde biz sürekli bahsettiğim gibi Aydın Barosuyla da görüş alışverişi yaparak 
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birlikte işbirliği içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu uygulamalardan en fazla 
yararlanacak olanlar avukat arkadaşlarımız. Aydın Barosunda da 723 avukatın 620’sinin 
sertifikaları Bakanlık Bilgiişlem Dairesi Başkanlığınca oluşturularak kendilerine teslim 
edildi. En son 130 veya 110 civarında bir talep var, onlar da hazırlanmakta, dolayısıyla 
hem personeli, hem hâkimi, savcısı, hem de avukatıyla Aydın’da UYAP’ın tam anlamıyla 
işletilmesini gerçekleştirmek düşüncesindeyiz. Elektronik imzayla ilgili uygulamalarla ilgili 
hâkim ve cumhuriyet savcısı arkadaşlarımıza uygulama hakkında, elektronik imzaları nasıl 
kullanacakları konusunda bilgi verildi. Internet sayfasındaki eğitim programı böyle bir 
toplantı düzenlenerek yansı olarak aktarılmak suretiyle anlatıldı. Kafalarındaki tereddütler 
giderilmeye çalışıldı, tabii her bir yenilik öncelikle endişeyle karşılanıyor, yeni bir iş yükü 
yaratacağı düşüncesiyle karşılanıyor. Zaman içerisinde alışıldığında, getirdiği kolaylıklar 
fark edildiğinde hepsinin aşıldığı ve uyum sağlandığı görülmekte.

Bizim Aydın Adliyesinde ben size uygulamada çarpıcı birkaç örnek de aktarmak 
istiyorum. 2. Ağır Ceza Mahkememizde uzun süredir yakalama müzekkeresiyle adam 
öldürme suçundan aranan bir sanık sistemle böyle ilgilenen, sistemin kendisine sağladığı 
kolaylıkları araştıran mahkeme üyesi bir hâkim arkadaşımızın kişinin MERNİS bilgisini 
taraf işlemleri ekranından güncelle butonuna bastığında karşımıza gelen ekranda 2006 
yılı içerisinde Ankara Yenimahalle Nüfus İdaresinden nüfus cüzdanını değiştirdiğini fark 
ediyor. Tabii kişinin nüfus cüzdanı değiştirilirken mutlaka bir adres bilgisini nüfus idaresine 
vermesi gerektiğini bildiğinden duruşma arası, celse arası durumu mahkeme başkanına 
iletip ilgili nüfus idaresine bir müzekkere yazıyor ve kişinin adres bilgisini talep ediyor. 
Kişinin adres bilgisi mahkemeye nüfus idaresinden gönderildikten sonra Ankara’da tespit 
edilen adresinden yakalanması için yakalama evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcısına 
gönderilmesi gerçekleşiyor ve uzun süre aranan kişi Ankara’da polis tarafından eliyle 
konmuş gibi bulunup tutuklanıyor ve belki uzunca bir süre daha yakalanmaya çalışılacak 
kişi kısa sürede yakalanmış oluyor.

Aynı şekilde savcılık uygulamalarında karşımıza bir şüpheli geldiğinde adli sicil kadını 
kontrol ettiğimiz zaman kişinin hiçbir sicil kaydı olmadığını görüyoruz. Fakat kişi üzerine 
atılı suçla ilgili de savunmasında kendisine iftira edildiğini veya bu suçu işlemediğini 
mutlaka söylüyor, hiç kimse işlediği suçu kabul etmiyor. Biz kişinin geçmişine yönelik kısa 
sürede araştırma yapabilme imkânına sahibiz, yine taraf işlemleri ekranından kişiyle ilgili 
tüm dosyaları göster butonunu tıkladığımızda bize o kişinin ister alacaklı, ister borçlu, ister 
davalı, ister davacı, ister müşteki, ister şüpheli veya ister herhangi bir dosyada tanık sıfatıyla 
sistemde kayıtlı bütün dosyalarını raporluyor. Bu şekilde karşımızdaki kişinin başka yerde 
bazen hakkında benzer suçtan açılmış soruşturma, dava, sonuçlanmış, mahkûmiyetle 
sonuçlanmış, Yargıtay incelemesinde olan dosyalarını görebiliyoruz. Bu çoğu zaman 
hâkimlerimizin özellikle kişinin geçmişiyle ilgili bilgi edinmesi anlamında adli sicil 
kaydında herhangi bir kaydı yoksa dosyada böyle bir bilgi edinmesi kanaat edinmesine, 
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o kişi hakkında cezanın şahsileştirilmesi anlamında bilgi edinmesi açısından çok büyük 
faydası oluyor.

Ben 2004 yılında beri başlayan bu UYAP serüveninde özellikle yaygılaştırma açısından 
tüm Türkiye’de görev yapan ve arkadaşlar bilir, UYAP sevdalısı olarak tanımlayan zabıt 
kâtibi uzman kullanıcı arkadaşlardan da bahsetmeden sözümü tamamlamak istemiyorum. 
Özelikle bu arkadaşlarımız çok büyük fedakarlık göstererek sistemin Türkiye genelinde 
yaygınlaştırılması açısından çok büyük emek harcadılar. Onlara da buradan bir teşekkür 
etmeyi borç biliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Efendim, Cumhuriyet Savcısı Sayın Uğur Seçgin Beye sunumları 
için çok teşekkür ediyoruz. Aslında adettendir, kısa bir toparlama yapmakta fayda var, çok 
uzun sürmeyecek, söz veriyorum.

Az önce bahsetmiştim, hasbelkader bu UYAP projesinin uygulama, geliştirme faaliyetleri 
içerisinde küçük bir bölümde danışman olarak bulundum. Size birtakım gözlemlerimi 
söyleyeyim, birtakım düşündüklerimi bu çerçevede aktarmak istiyorum. UYAP’ı bu işe 
başlamadan önce duyuyorduk, ediyorduk, vesaire, fakat resmen davet edildiğimde ben 
bir de şunu söylemekte fayda var, benim Adalet Bakanlığıyla ilişkim sadece bazen beni 
mahkemelerden bilirkişi olarak çağırırlar ve o işi yaparım, onun dışında da bilmem. Fakat 
bu iş için davet edildiğimde birkaç akademisyen arkadaşımla ben işin yükünün, kapsamının, 
karmaşıklığının ve diğer kurumlarla olan iletişim düzeyinin çerçevesini fark ettiğimde 
inanın çok şaşırdım ve bu büyüklük çerçevesinde tabii ki gerek donanım anlamında, gerek 
eğitim anlamında, gerek uygulama geliştirme ve gerek uygulamaya alma anlamında birçok 
sorunlar yaşanacağı son derece açıktı. Ancak o sırada gözlediğim bir şeyi de söylemeden 
geçemeyeceğim, tabii birçok kurum, Adalet Bakanlığının birçok seviyesinde çalışanların 
son derece önemli katkıları var, ama içinde kısa bir süre bulunmam nedeniyle söylemem 
lazım, bilişim grubumuz o sırada inanılmaz bir performansla çalışıyordu. Yaz tatiline 
rastladık, biz bir tatil yapalım diye gittik, tatilden bizi apar topar birkaç defe getirdiler, gelin, 
burada birkaç şeyi halletmemiz lazım diye. Hatta bir Hocamız, Ali Yazacı, dün oturum 
başkanıydı, Ali Yazıcı Hocamız günübirliğine Bodrum’dan geldi. Gece bindi, sabah geldi, 
o gece tekrar bindi geri döndü.

Şimdi tüm konuşmacılara ben dikkat ettim, birtakım sorunlardan bahsettiler. Ben o 
sorunları aklım erdiğince şöyle toparlayabiliyorum, direnç ve benzeri sorunlar, eğitim 
sorunları, uygulama geliştirme, uygulamaya alma sorunları ve uygulama sırasında yaşanan 
sorunlar. İnanın bunların hepsi literatüre girmiş, belli başlı dergilerde makale olarak dahi 
yayınlanmış, tüm uygulamalarda rastlanan şeyler. Üstelik de Adalet Bakanlığı gibi çok 
büyük bir camiaya bir uygulama geliştirdiğimizde bunların sıklıkla yaşanması kaçınılmaz, 
ama ben başladığı noktadan şimdi geldiği noktayı biliyorum. Çünkü en son bir yıl önce 
zannedersem çağırdılar, yine yeni binalarına taşınmadan önce Bilgiişlem Birimi 1,5 yıl 
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önce çağırdı. Bir nedenle tekrar birkaç defa sohbet etme fırsatı bulduk, orada gelinen 
noktayı da gördüm, bence orada inanılmaz bir başarı hikayesi var. O nedenle bana göre 
yaşanan sorunların anlamlı bir kısmı doğal, yalnız benim burada işaret etmek istediğim 
bir şey var. Eğitim bence son derece önemli, bütün konuşmacılara dikkat ettim, hepsi 
eğitimden bahsettiler. Eğitim derken sadece kullanılan sistemin eğitimini kastetmiyorum, 
hukuk fakültesinde bilişim dersleriyle müfredatlarına birtakım benzer derslerin konması 
lazım. Eğer konmuşsa, varsa benim alanım dışında kusura bakmayın, yani bu söylediğim 
yanlışsa o zaman onu da şöyle düzelteyim. O derslere gereken önemin verilmesi lazım, 
artık günümüz dünyasında biliyorsunuz ki bu iletişim ve bilgi teknolojilerini etkili 
kullanamazsanız etkili çalışmanız mümkün değil.

Şimdi çok uzatmak istemiyorum, kullanımda bir söylemek istediğim şey mesleğim olduğu 
içi belirtmekte fayda var. Bir konuşmacımız uygulamada rastladıkları sorunların Bilgiişleme 
iletilmesinden bahsetti, ama bunun bir sorun gibi söyledi, ama bence olması gereken de 
budur. Bilgiişlem her şeyi kontrol etme, edebilme durumunda değildir. Uygulamada 
yaşanan sorunları kâtibinden savcılarımıza kadar, hâkimlerimize kadar Bilgiişleme bir geri 
besleme şeklinde bildirmek durumundadırlar, bu da literatürde bilinen bir yöntemdir. 
Yani uygulanan sistemin boşluklarının düzeltilmesi için bilinen bir yöntemdir. Bence 
bir konuşmacımız, isimleri unutuyorum, hiç kusura bakmayın, bir değerli hâkimimiz 
veya savcımız en son sunumu yapan Savcımız anketten bahsettiniz Bence bu çok önemli, 
yani bence aslında bunun çok yaygın bir şekilde bu memnuniyet anketi gibi veya sistem 
değerlendirme anketi gibi birtakım yöntemlerin geliştirilip o geri beslemenin sistematik 
bir şekilde yapılmasında şeye karşı fayda var, ama benim son olarak söylemek istediğim bir 
tek şey var. Başından sonuna, odacısından bakana kadar Adalet Bakanlığı, benim gözlerim 
odur, kaynakların etkili kullanılması için son derece önemli büyük bir cesaretle bir projeyi 
başlatmışlar ve sonuç almışlardır. Zaten avantajlarını da eleştirilerin yanında cümlelerin 
arasında tüm konuşmacılar söylediler, bence bu son derece önemli.

Şimdi ben başta Sayın Müsteşar olmak üzere değerli hâkim ve savcılarımıza ve bunun 
dışında tüm konuklarımıza şu anda bu oturuma vermiş oldukları değerli katkılar nedeniyle, 
katılımları için ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum ve oturumu burada kapatıyorum 
efendim.

SUNUCU- Sayın Profesör Doktor İbrahim Akman Beye çok teşekkür ediyoruz efendim. 
Saygıdeğer konuklar; UYAP nasıl yaygınlaştı oturumu sona ermiştir, ama daha önce sayın 
konuşmacı hâkimlerimiz ve savcılarımızı kürsüye davet ediyorum efendim, buyurun ve 
Sayın Dekanımızı plaket vermek üzere davet ediyorum efendim.

(Plaket töreni yapıldı)

OTURUM BAŞKANI- Ben sunumunuz için teşekkür ediyorum, açıkçası söylediğiniz 
şeylerden çok yararlandım, umarım bu UYAP, ileride sizin de değerli katkılarınızla daha 



552

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

iyi düzeye gelecektir. Nevzat Bey; tekrar değerli katkılarınız için teşekkürler, bu katkıları 
eksik etmeyin. Çünkü UYAP’ın gelişmesinde bunlar önemli, buyurun efendim. Çok 
değerli bir sunum yaptınız, çok değerli bilgiler ilettiniz, ben o değerli bilgiler çerçevesinde 
teşekkür ediyorum tüm katılımcılarımla, buyurun efendim. Teşekkürler sunumunuz 
için, katkılarınız çok değerliydi, devamını diliyorum ben, Adalet Bakanlığı da sizden çok 
yararlanacaktır. Çok teşekkürler, sunumunuz için ilk sunum olması hasebiyle ben ilk 
bilgileri sizden aldım çok yararlandım. Çünkü biz hep işin bir başka tarafından bakıyorduk, 
katkılarınızın devamı dilekleriyle, buyurun efendim.

SUNUCU- Efendim, Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız, eski Başkanımız Rıfkı 
Ergün Beyi Sayın Dekanımıza plaket vermek üzere lütfen efendim buyurun.

RIFKI ERGÜN- Çok teşekkür ediyoruz, inşallah bu çalışmalar arzu edilen sonuçları 
çok kısa sürede alacaktır, ondan eminim, teşekkür ediyorum, sağ olun.
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UYAP GÜNLERİ

İKİNCİ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“UYAP ENTEGRASYONLAR”

Oturum Başkanı: RAMAZAN ALTINOK (Başbakanlık)

FARUK EREM SALONU, 10 Ocak 2008

 

SUNUCU- Değerli konuklar; Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu uluslararası 
katılımlı hukuk kurultayında yer alan “UYAP Entegrasyonlar” oturumuna hoş geldiniz 
efendim. İzin verirseniz Oturum Başkanımız Sayın Vali Yardımcısı ve e-devlet uzmanı olan 
Ramazan Altınok Bey hakkında ufak bir bilgi vermek isterim. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini 1988 yılında bitirdi. 1994 yılında Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünde ve 
Avrupa Birliği ve Türkiye’de yerel yönetimler konusunda hukuk mastırı yaptı. 2002 yılında 
Londra Handen Business Schol’da e-Govermant And Profensel Administers konusunda 
işletme mastırını ve 2003 yılında Tudai’de yerel yönetimler ve e-devlet konusunda kamu 
yönetimi mastırını tamamladı. Birisi TODAİE’de kamu yönetimi alanında, diğeri de 
ekonomi alanında iki doktora çalışmasını devam ettirmektedir.

Altınok 1989 yılından bu yana değişik illerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde 
bulundu. En son Tokat vali yardımcısıyken e-devlet stratejisi ve politikasını geliştirmek 
görevinde bulunan DPT bünyesinde kurulan Bilgi Toplumu Dairesinde uzman olarak görev 
aldı. Burada e-dönüşüm Türkiye projesini, e-devlet, e-yerel yönetimler ve bilişim hukuku 
alanındaki katkıları yapmaktadır. Türkiye bilgi toplumu stratejisinin kurumsal yapılanma 
ve yönetişim modeli çalışmalarını koordine etmektedir. OECD e-devlet çalışmaları 
Türkiye projesinin Türkiye tarafını koordine etmiştir. 2004 yılında Başbakanlık e-devlet 
birimini incelemek üzere İngiltere’de bulundu, İçişleri Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi 
projesinde danışman olarak çalıştı. Uluslararası e-devlet konulu toplantılarda Türkiye 
temsilcisi olarak katıldı. Altınok’un e-devlet, e-yerel yönetimler ve yerel yönetim reformu 
konularında yurtdışında ve ülkemizde yayınlanmış araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. 
Değerli konuklar; UYAP entegrasyon Oturum Başkanımız Sayın Ramazan Altınok Beyi 
kürsüye davet ediyorum efendim, arz ederim.

OTURUM BAŞKANI RAMAZAN ALTINOK- Evet, teşekkür ediyorum. Bu toplantı 
serileri içerisinde tesadüfen mi oldu bilmiyorum, benim en çok ilgimi çeken konuda oturum 
başkanlığı yapmış olduk. Bu entegrasyon ibaresi üzerinde ben kısaca durmak istiyorum. 
Malum kurumlar kendi evrak üzerinde yürüyen işlerini elektronik ortama aktarma işini 
neredeyse MERNİS’i sayarsak 15, 20 sene, diğer kurumlardan bahsedersek en az bir 10 
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senedir bu çalışmaları yapıyorlar. Özellikle çok personeli olan kurumlar Milli Eğitim gibi, 
evrak üzerinde bu işin yürümeyeceğini ilk fark eden, dolayısıyla bilgi teknolojilerinden en 
kısa zamanda faydalanma arzusu olan kurumlardı. Bunlar kendi içerisindeki iş süreçlerini 
önce bilgisayar, sonra Internet ortamına attılar, ancak buradaki nihai beklenti, nihai çıktı 
vatandaş değildi ilk etapta.

Yani vatandaş odaklı olarak biz vatandaşın bakanlıktan almış olduğu hizmetlerde 
nasıl rahatlatırız sorusuna cevap olsun diye yola çıkılmadı. Öğretmen atamaları 500 bin 
kişi, bunların özlük hakları, maaş hesaplamaları manuel olarak içinden çıkılacak bir şey 
değil. Madem böyle bir bilgi teknolojisi var, biz de bundan faydalanalım. Yani kurum içi 
endişeleri gidermek amacıyla olmuştu, öyle olunca aslında literatürde bu tip teşebbüslere 
otomasyon deniyor, sadece kurumun kendi içindeki işlere yönelikse bu bir e-devlet 
değil. Ancak diğer kurumlarla birlikte çalışabilme veya nihai kullanıcı olan vatandaşların 
işlerini rahatlatma eğer geliştirilen stratejin odağında oluşuyorsa o zaman e-devletten 
bahsedebiliyoruz. Bu son söylediğimin olabilmesi içinse biz teknik olarak interoparabilite 
kavramını kullanıyoruz, ama bu bir entegrasyon demek. Yani back ofisteki, arka plandaki 
kamu kurumlarının veritabanlarının birbirleriyle kompetabıl olarak konuşabilmesi. Bu 
olursa nihai sonuç olarak vatandaşa elektronik ortamda bir hizmet sunabileceğiz.

Bir pasaport örneğinde işin içinde emniyet var, adli sicil kaydı var, vergiyle ilgili bir tahdit 
varsa bunun olup olmadığının bilinmesi lazım, ikametgâhla ilgili olarak yerel yönetimler, 
mahalle muhtarlıklarının konuya dahil olması lazım, nüfus cüzdanı sureti var. Burada 
dört, beş tane bakanlık saydık, bunların hepsi elektronik ortamda kendi veritabanlarını 
tamamlamış olsalar, ancak birbirleriyle entegre olmasalar biz vatandaşa yönelik bir 
e-devlet hizmeti sunamıyoruz. Hatta bir tanesi yapmasa bile, diyelim ki bir nihai üründe, 
hizmette 8 tane kurum dahil oluyor, 7 tanesi Internet üzerinden bu hizmeti sunuyor, 
birbirleriyle protokol yapmışlar ve otomatik olarak sistemler konuşuyor, ama bir tanesine 
kâğıt imzalatmanız gerekiyor, yine siz o sonucu Internet üzerinden veremiyorsunuz.

Buradan gelmek istediğim nokta şu, bilgi toplumu stratejisi üzerine de bir üç yıla yakın 
biz çalıştık. İlgili arkadaşlar biliyor, eylem planımızda 111 tane eylem yer alıyor, ama en can 
alacı kavram özellikle e-devlet ve özellikle de govermant to citizen kısmını konuşacaksak 
kurumların veritabanlarının birbirleriyle entegre olması lazım. Aslında bunun dışındaki 
aşamalarda belli bir mesafe kat ettik, yani artık kurumların hepsi veri tabanlarını Internet 
ortamına taşıyacak konuma da geldiler, ama bu entegrasyon sorunu yine e-devlet kapısıyla 
ilgili projemizin aksamasında, gecikmesinde de bu entegrasyonun sağlanamaması yatıyor. 
Bu ilk görüşte teknik bir bakış açısıyla baktığımızda, ne var, birbirine bağlarsınız olur gibi, 
hiçbir teknik engel yok, compatibilite varsa da bir yazılımla giderilebilir gibi görünse de 
muhatap olunan şirketler topluluğu olmayıp devlet olunca işin içine kamu kurumlarının 
geleneksel dirençleri, hatta taassupları ve kamu kurumu yetkililerinin yıllardır alışageldikleri 
hâkimiyet alanlarının zafiyete uğrama tehdidi algılaması bu konuda görülür, açık veya 
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sofistike direnç tekniklerini ortaya koydu. Bunu şimdiye kadarki çalışmalarda, özellikle 
e-devlet kapısı konusunda müşahede ettik, bundan sonraki yapacağımız çalışmada bilgi 
toplumu stratejisinin hayata geçmesi noktasında bir Başbakanlığa yönelik bir danışmanlık 
çalışması olacak önümüzdeki günlerde, orada da en büyük engelin entegrasyon diye 
burada ifade edilen interoparabilite, onun da teknik boyutu değil, kurumsal direnç boyutu 
olacağını tahmin etmek zor değil.

Bu noktada sevindirici şeyler de var, bunlardan bir tanesi de MERNİS’in kimlik 
paylaşım sistemi bu entegrasyon alanında atılmış güzel, isabetli bir adım. Yine UYAP’ın 
ki artık e-devlet projelerimizin amiral gemisi olarak görüyoruz, artık kendimize yetiyoruz, 
bunu nasıl ihraç ederiz sorusunu kendi aramızda tartışıyoruz arkadaşlarla. Bu UYAP’ın 
entegrasyon boyutu da diğer kurumlara örnek olması açısından bir sakse stroy olarak 
anlatabileceğimiz bir örnek olursa diğer dirençleri kırma, bahsettiğim bürokratik dirençleri 
kırma açısından da bir örnek olacağı açısından önem taşıyor. Şimdi bu oturumda UYAP’ın 
entegrasyon boyutunda ne aşamaya geldiğini farklı kurumlardan yetkin ve bu konuda 
yetkili uzman arkadaşlardan dinleyeceğiz. Ben ilkönce Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Daire 
Başkanlığından Tetkik Hâkimi Muhammet Polat’ı kürsüye davet ediyorum, buyurun 
efendim, 15 dakika süreniz var.

MUHAMMET POLAT (BİDB Tetkik Hâkimi)- Değerli konuklar; öncelikle hoş 
geldiniz diyorum. Sunuma başlamadan önce tabii 15 dakikalık bir sürede ben genel 
olarak UYAP’ta bizim entegrasyonlarda ne yapmaya çalıştığımızdan bahsedeceğim, ama 
detaylarını zaten entegrasyon yapılmış kurumlardaki değerli katılımcılar açıklayacak. 
Onun için çok detaya girmeyeceğim.

UYAP entegrasyonlarıyla aslında Hâkim Cengiz Beyin bir sloganı vardı daha az bürokrasi, 
daha çok adalet diye, aslında bizim entegrasyonlarla hedeflediğimiz şey özetleyen vurucu 
bir cümle, onun için sunumun başına da ben bunu koymuş oldum. Sunumda genel olarak 
bizim entegrasyonlardaki hedefimiz nedir, bu entegrasyonlar kapsamında iç entegrasyon, 
aslında şu anda entegrasyon denilince herkes dışarıda farklı kurumlardan veri alıp 
vermeden bahsediyor, ama daha önceden mahkemelerin ve savcılıkların kendi içinde bile 
yazışma yaparak aldığı birçok veriyi UYAP sayesinde biz iç yazışmaları alır hale getirdik, bu 
tarafından bahsedeceğim. Diğeri dış entegrasyonlar, yargı birimleri dışındaki kurumlarla 
girilen entegrasyonlardan şu anda mevcut çalışır olanlar ve hedeflerimiz, neler yapıyoruz 
ve hedefte şu anda portföyümüze aldığımız, ama iş yoğunluğundan dolayı mevcut 
entegrasyonlar bittikten sonra çalışmaya başlayacağımız, ama bir taraftan da protokol 
çalışmalarını yürüttüğümüz kurumlardan bahsedip sunumumu bitireceğim.

Bizim açımızdan UYAP’ta entegrasyonların hedefi nedir? En önemli özellik tabii ki 
mevzuat çerçevesinde yargı birimlerinin yazışma yaparak farklı birimlerden veya kendi 
içinden almış olduğu verilere herhangi bir yazışma olmadan yetkiler çerçevesinde doğrudan 
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erişiminin sağlanması ve bu erişim yapılırken de hâkim, savcı veya kâtiplerimizin kendi 
kullandığı UYAP ekranlarından bunu yapması ki biz UYAP’ta özellikle buna dikkat ettik, 
hâkim, savcılarımız bunu takdir edecektir, kullananlar da biliyordur, bir MERNİS’ten 
nüfus kaydı almak için ayrıca MERNİS’in sayfasına bağlanmaya veya başka bir yerden 
başka bir ekran açmaya gerek yok, UYAP’ta tarafı kaydettikten sonra bir butona basarak 
bu veri alınmaktadır ve tüm entegrasyonlarda da böyle bir yapımız vardır. Ayrıca bir şeyin 
daha altını çizmek istiyorum, entegrasyonlarda sadece hep şu ana kadar bizim teşkilatımıza 
bakan yönü, dışarıdan aldığımız hizmetler ön plana çıktı, ama biz diğer kamu kurumlarıyla 
da aslında veri paylaşımına gidiyoruz ve onlara da belli hizmetleri veriyoruz, bu işin 
bilinmeyen yönü, burada biraz da ondan bahsedeceğim.

Entegrasyondan beklediğimiz ikinci hedef yargı hizmetleri sırasında başka birimlere 
iletilecek verilerin en kısa sürede iletilmesi, bu biraz önce bahsettiğim şey. Üçüncü ve 
belki şu ana kadar en çok faydasını gördüğümüz veri bütünlüğünün ve tekrarın ortadan 
kalkması. Bu nedir? Basit bir örnek, savcılık tarafından girilen bir verinin diğer birimlerde 
Yargıtay aşamasına varana kadar tekrar kullanılması. Bir başka faydası, yargı birimleriyle 
ortak çalışan diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması, nedir, yine bir örnek vereyim. 
Cezaevinde olan bir kişinin gelip tekrar başkası cezaevinde olan kişi adına davada taraf 
olamaması gibi, koordinasyon olması, veri bütünlüğünün sağlanmasından dolayı 
suiistimallerin önüne geçilmesi.

Önce kısa olarak bizim iç entegrasyonlarımızdan, yani UYAP’ın kendi içindeki verileri 
nasıl paylaştırıyoruz, onlardan birkaç örnek vereceğim ki buraya yazdığım sadece fikir 
vermesi açısından örnek mahiyetindedir. Daha önceden savcılıkların veya mahkemelerin 
yazışmayla erişebildikleri bilgiler vardı, nedir? Hukuk mahkemesinde bir taraf gelip 
örneğin boşanma davasında iki yerde dava açılmışsa bunun ilk açılan yerde birleştirilmesi 
gerekmektedir. İlk kürsüde benim de yaşadığım bir şeydi, önce resmi yazıyla ilgili birime 
soruluyor, burada böyle tarafları şu olan bir dosya var mıdır, varsa dosya talep edilip 
birleştiriliyor ama şu anda hâkimlerimizde bu özellik var ki savcılara da yakın zamanda 
aktarılacak, başka birimdeki dosyanın kapak bilgisine herhangi bir yazışma yapmadan 
erişebilmektedir. Eğer dosya içeriğini görecekse yine UYAP üzerinden talepte bulunup 
buna erişebilmektedir. Diğer önemli bir husus tabii son kullanıcı tabir ettiğimiz hâkim, savcı 
ve kâtiplerimize yansımayan bir şey merkezden raporların alınmasıdır. Bu da nedir, en net 
örneği cezaevlerinde bulunan kişilerin raporunun daha önceden bütün cezaevlerine yazı 
yazılarak, başsavcılıklara yazı yazılarak alınabilen raporların ki sürelerden bahsetmiyorum, 
tek tuşla şu anda CT Genel Müdürlüğünce istendiği anda canlı olarak alınabilmesidir.

Diğer bir özellik evrakların çevrimiçi gönderilebilmesidir. Tabii şu anda evrak akışı var, 
ama elektronik imza tüm teşkilatta yaygınlaşmadığı için fiziki evrak da paralelde yürüyor. 
Ancak CT Genel Müdürümüz şu anda bunu da genelgesiyle kaldırmış durumda. Diğer bir 
özellik veri bütünlüğü sayesinde kişinin sistemde kayıtlı olduğu tüm dosyalardaki zorla 
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getirme kararlarına varana kadar hâkim, savcılarımızın tek bir ekrandan erişebilmesidir. 
Burada icra dosyaları, hukuk dosyaları, idari yargıdaki dosyalardan tutun, daha önceden 
kesinleşmiş dosyalar dahi görülebilmektedir. Bu da neyi sağlamaktadır? Kısa bir anekdot 
düşeceğim, kendi dönemimden bir arkadaşım geçen bahsetti, kişi sahte para tedavülünden 
yakalanıp getiriliyor, yargılama sırasında ben sahte olduğunu bilmiyorum, vesaire, hemen 
bir bakıyorlar, bunun farklı bir mahkemede açılmış aynı suçtan bir davası daha var, 
tabii savunmaya itibar etmiyorlar, en basit örneği. Diğer bir iç entegrasyon örneği, veri 
bütünlüğü sayesinde, tabii entegrasyon sadece veri erişimi değil, bir de bu sistemde olan 
bütün verilerin ortak olarak kullanılıp kullanıcıya kendi biriminde olmayan verilerden 
de uyarıların çıkarılması, doğru yönlendirme, yargılamanın doğru yönlendirmesinin 
sağlanmasıdır. Zaten herkesin şahit olduğu bir örnek, en net örneğimiz burada, en 
çarpıcısı belki yakalama, tutuklamadır. Şu an Türkiye’de UYAP’a nereden girilirse girilsin 
bir kişi hakkında yakalama, tutuklama kaydı girilmişse taraf olduğunda bu kişi tanık bile 
olsa, bir trafik cezasında, belki en basit dava türünde anında sistem uyarmaktadır bu 
kişinin şu, şu birimden verilmiş şöyle bir yakalaması, tutuklaması vardır gibi. Cezaevinde 
bulunanlarla ilgili böyle bir uyarımız var, kişi eğer cezaevinde yatmaktaysa yakalama, 
tutuklama müzekkeresi çıkarılacağı zaman bu kişi filanca cezaevinde yatmaktadır deyip 
ki cezaevinde olan kişiler açısından şu an fotoğrafını da ekrana verebiliyoruz. Fotoğraflı 
olarak kişinin bilgisi ekrana getirilmektedir.

Diğer bir örneğimiz de tevzi sırasında hukuk mahkemeleri tarafından yapılan 
kontrollerdir. Çok net bir örneği yaşandı, Dubai Kuleleriyle alakalı medyaya da yansıyan 
bir olay, burada taraf vekili gidiyor yürütmenin durdurulmasını istemek için 5 tane iş 
mahkemesinde sırayla dilekçe veriyor, tevzi veriyor ve istediği iş mahkemesinde düşürüne 
kadar, dördü ret veriyor, beşinciye düşürüyor ve oradan ret kararını alıyor. Şu an yaptığımız 
bir şeyde böyle bir şey yaptığında tarafları ve konusu aynı olan bir dava olduğunda UYAP 
her seferinde kontrol ediyor, varsa hep aynı mahkemeye düşürüyor, dolayısıyla bu tür 
suiistimallerin de önüne geçilmiş oluyor.

Bu saydıklarımız örnek kabilindendi, biraz da dış entegrasyonlardan bahsedeceğim. 
Burada gri renkle gösterdiğim şu anda aktif olarak UYAP’ta kullanılabilen özellikler. 
Bordro renkle gözükenlerse şu anda çalışmaları devam eden ve bu yıl içerisinde 
tamamlamayı planladığımız aşamalar. Şu anda UYAP’ta yaklaşık iki yıldan beri kişiye ait 
nüfus kayıt bilgileri hem taraf ekranlarından hem de dosya içerisinden alınabilmekteydi. 
Yaklaşık 1,5 ay kadar önce yaptığımız bir çalışmayla artık tam tekmil aile nüfus tablosu 
tabir ettiğimiz ve nüfus müdürlüklerinin verdiği tabloyu da UYAP’tan alabiliyoruz ki 
bizim bu kararımızdan sonra şu an MERNİS’ten arkadaşlar katılamadı, adliyelerdeki 
nüfus müdürlüklerini kapatma kararı gibi bir karar aldılar, bunu da yakında bir genelgeyle 
duyuracaklarını bize ifade ettiler. Bunların haricinde şu anda yaklaşık bir ay kadar önce 
yaptığımız bir toplantıdan sonra aldığımız kararla kişilerin adres bilgileri şu an TUİK 



558

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

tarafından MERNİS’e teslim edilmiş, test aşamasında bir çalışma, muhtemelen 3, 4 ay 
içerisinde artık taraf bilgisi sorgulandığında kişilerin TUİK’teki resmi adresleri de UYAP 
tarafına gelecek. 2008’in sonuna kadar MERNİS bünyesinde bulunan ki şu anda 10 milyon 
kişinin fotoğrafının olduğundan bahsettiler, artık fotoğraflar da sorgu anında gelecek. Bu 
da herkesin takdir edeceği gibi farklı kişilerin farklı kişiler adına davada taraf olmasının ve 
suiistimallerin önüne geçecektir.

En önemli noktalardan birisi şu anda UYAP’ta belli aşamalarda sadece manuel olarak 
kullanıcıların kontrol edip görebildiği kişinin ölmesi, vatandaşlıktan çıkarılması ve nüfus 
bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu otomatik olarak UYAP’ta bulunan 
dosyalarına yansıyacaktır. İlgili birimdeki kişi dosyayı açtığında dosyanızdaki şu kişinin 
MERNİS’teki nüfus bilgisi güncellenmiştir, kontrol ediniz gibi bir uyarıyla karşılaşacak 
ve böylece ölen kişi hakkında belki iki yıl yargılama yapıp, yargılamanın sonunda veya 
Yargıtaya gittiğinde dosyanın bu kişi ölmüştür gibi bir uyarıyla karşılaşmaktan kurtulmuş 
olacağız. Diğer bir entegrasyonumuz adli sicil ki hâkim, savcılarımız bunda beni takdir 
edecektir, özellikle ceza mahkemelerinde adli sicil kaydı gelmeden hiçbir dosyada karar 
verilememekte. Şu anda yaklaşık 1,5 2 yıldan beri bütün sabıka kayıtları UYAP üzerinden 
alınmakta ki adli sicille herhangi bir yazışma yapmaya gerek kalmamaktadır. Tabii bunların 
maddi boyutlarına ben süre kısıtlı olduğu için çok girmedim, ama şu ana kadar sadece 
tebligat gideri üzerinden bizim yaptığımız hesaplama 2006 yılı sonu itibarıyla, daha 
2007’nin derlerini çıkarmadım, 7 trilyonluk bir getirisi olmuştur, sadece tebligat gideri. 
Yargılamaya kattığı hız, vesaire, bunlar tamamen bu kapsam dışındadır.

Şu anda adli sicilde yapmış olduğumuz diğer bir çalışma var ki bu bizim aslında 
UYAP’tan veri gönderdiğimiz bir alandır, bunun da testleri tamamlanmak üzere, ay 
sonunda devreye alacağımız bir şey, ADİS formlarının artık klasik usulde UYAP’tan da 
çekilmesi bir tarafa doldurulup gönderilip Adli Sicil Genel Müdürlüğünce aylar süren bir 
çalışmadan sonra sisteme girilmesi çalışmasını sona erdirecek bir şey. Şu anda yaptığımız 
ekranlar eğer tamamlanırsa ki ay sonu itibarıyla bunu uygulamaya alacağız, artık ADİS 
formu hiçbir birime gönderilmeyecek. Direkt Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü kendi 
ekran başında oturacak, bana Ankara’daki asliye ceza mahkemelerinin ADİS formlarını 
ver dediğinde bir gün sonra bütün veriler elinde olacak. Bu ay sonu itibarıyla bu çalışma 
da devreye girmiş olacak.

Polnet’le yaptığımız bir çalışmamız var, şu anda Polnet üzerinden sadece ehliyet 
bilgilerini alabiliyoruz, çok detayına girmeyeceğim, çünkü Mehmet Bey detayından 
bahsedecektir Polnet’le yapılan çalışmanın. Yakalama kayıtları, tabii bu da bizim 
verdiğimiz bir hizmet, belki bundan kimsenin haberi yoktur, şu anda yaklaşık iki aydan 
beri Polnet ağları üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü UYAP’ta yakalama ve tutuklaması 
olan kişileri TC kimlik numarası üzerinden sorgulamaktadır, böyle de bir hizmet başladı. 
Devam eden süreçlerde bizim yaklaşık 30 kalemlik bir entegrasyon sürecimiz var, ama ben 
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benim için önemli olan, dikkat çekecek iki şeyi koydum. Araçlar üzerine şu anda ihtiyati 
haciz kararları veya haciz, satış kararı verildiğinde bunlar resmi yazıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğüne iletilmekte, dosyasına işlenmesi, vesaire, bu arada çok ciddi suiistimaller, 
araçların satılması gibi şeyler olmaktadır ki Emniyet Genel Müdürlüğü de bu noktada 
bizimle hemfikir oldu. Mahkemeler tarafından veya icra müdürlüklerinde haciz kararı 
verilip ilgili evrak onaylandığı anda herhangi bir yazışma olmadan, Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından bir onay işlemi olmadan direkt araç üzerine haciz konulabilecektir, 
öyle bir yapı var.

Tabii burada şundan da bahsetmek lazım, biz entegrasyonlara başladığımızda çok 
zorlanıyorduk ve Japonların bir sözü var, bir Türk dünyaya bedeldir, iki Türk hiçbir şeydir 
gibi, ama şu anda bu tersine döndü. Gerçekten birlikte çalışınca kamu kurumlarının 
neler yapacağı ortaya çıkmaya başladı. Diğer bir şey şu anda emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından kendi doküman yönetim sistemlerini tamamladılar ve elektronik imza altyapısı 
da kullanılacak, bütün kollukla yapılan yazışmaların sistem üzerinden gidip gelmesi gibi 
bir çalışmayı da muhtemelen bu yıl içerisinde tamamlayacağız ve yazışmaların tamamı 
buradan yapılacak. PTT’yle şu an yürüttüğümüz bir çalışma var ki burada şu anda PTT 
2007’nin yılbaşı itibarıyla barkod uygulamasına başladı ve ilk planda bize barkodlar tomar 
tomar getiriliyordu, çıkan her zarfın üzerine bir de barkod yapıştırma işi vardı. Daha sonra 
yaptığımız görüşmelerle bu barkodları şu an biz UYAP üzerinden basıyoruz. Bir sonraki 
aşamada tevdi listeleri geliyor çarşaf çarşaf, 300, 400 tane, artık bir ay kadar öncesi itibarıyla 
testler bitti, iki haftadan beri de uygulanan bir şey var, biz sadece tek sayfalık bir barkod 
götürüyoruz. Bu PTT tarafında okutulduğunda bu tevdi listesinin tamamı sistem üzerinden 
çekilebiliyor ve gönderi listesinde olan şeylerle karşılaştırılıp gerekli şey yapılıyor. Barkod 
sisteminin sayesinde UYAP üzerinden de artık dosyasında tebligat ne aşamadadır yazışma 
yapmadan PTT tarafından postacıda mı, kişiye mi tebliğ edildi, komşusuna mı tebliğ edildi 
şu anda bu görüntülenebilmektedir.

Bizim yıl sonu itibarıyla düşündüğümüz bir hedefimiz de şu, biz şu anda tamam, 
barkodları götürüyoruz, tek bir barkod alıyoruz, ama daha fiziki tebligatlar götürüyoruz 
300, 500 tane. Artık bunların da direkt biz sadece tek sayfayı götüreceğiz, PTT’ye 
vereceğiz, PTT bunların tamamını da, tebligat içeriklerini de sistemden çekmesi ve örneğin 
tebligat Şanlıurfa’ya yapılacaksa çıktısının Ankara’dan alınıp postayla gitmesi yerine 
direkt çıktının Şanlıurfa’dan alınması ve ilgiliye tebliğ edilmesi gibi bir çalışmamız var. 
Yıl sonu itibarıyla bunu da tamamlamayı planlıyoruz. TAKBİS’le şu anda yaptığımız bir 
çalışmamız var, aslında ekranları açtık, ilgili arkadaş olmadığı için ben biraz bunun detayı 
üzerinde durmak istiyorum. Kişinin Türkiye genelindeki tüm gayrimenkul bilgilerinin 
sorgulanması, sistemimizde şu anda bu aktiftir, ama TAKBİS tarafında kendi makine 
güçlerinin yetersiz olmasından dolayı bunu 2008’in başında açacaklarını söylediler, şu 
anda bize test ortamından sorgulama yaptırmaktadırlar. Buradaki veriler tüm Türkiye’yi 
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kapsamıyor, ama TAKBİS tarafında bütün bilgilerin girildiğini, büyük oranda Türkiye’deki 
kamulaştırma bilgelerinin buraya aktarıldığı söylendi. O taraftaki çalışma tamamlandığında 
artık yazışma yapmadan bütün gayrimenkul bilgileri tek tuşla el altına gelecektir.

Diğer bir çalışma, yine bu da bizim kullanıcılarımıza yansımayan, ama icra müdürlerinin 
bileceği bir şey, her gün açtığında günlük faiz oranları sisteme yansıyor, ama kim bu, 
nasıl alınıyor, nereden geliyor, tabii bunu bilmiyor. Sistem gece 12’de Merkez Bankasına 
bağlanıyor, bir de gündüz 12’de, oradaki döviz kurlarını online olarak sisteme işliyor. 
Vereceğimiz bir çalışmamız var, bu da çeklerin yasaklılık kararının normalde verildiğinde 
Merkez Bankasına bildirilmesi ve bunun Merkez Bankasınca yayınlanması gerekiyor. 
Bunun da artık online olarak UYAP üzerinden gönderilmesine yönelik bir çalışmamız 
devam ediyor. Belki kendi içimizde bir yargı birimi olduğu için görülmeyen, ama bence 
UYAP’ın en büyük entegrasyonu Yargıtay Başkanlığıyla yapılan entegrasyondur. Çünkü 
UYAP’tan verilen bütün kararlar her haliyle, yani dosyadaki bütün evraklarıyla Yargıtaya 
yansımakta, oradaki kararlar da online olarak ilk derece mahkemelerine dönmektedir 
ve burada yaklaşık 1,5 ay önce vurucu bir şey, hâkim, savcılarımız dosyalara verilen not 
fişlerini anında görmektedir. Yargıtay kararını kesinleştirdiğinde dosyaya verilen notu 
direkt ilk derece mahkemesinde görmektedirler.

Biraz hızlı geçeceğim, şu an tamamlanmayan, devam eden çalışmalarımız var. 
Telekomünikasyon Kurumuyla, Wedok’la, Türkiye Noterler Birliğiyle KİHBİ’yle, ASAL’la, 
Gümrük Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İş Bankasıyla şu an 
devam eden, hâlâ da görüşmelerin sürdüğü entegrasyonlarımız var. Hedefimizde neler 
var, en önemlisi e-devlet kapısı, banka kartları merkezi. Bu biraz vurucu bir şey, hâkim, 
savcılarımız hem hukuk mahkemelerinde hem de cezada araştırma için hangi bankada 
kimin, ne hesabı var bilgisine ulaşmak için çok ciddi uğraştıkları bilinir. İlgili konum buna 
sıcak baktı, yakın zamanda çalışmaya da başlayacağız. En son şunu söyleyeyim: Türkiye 
genelinde merkezi veri tabanı bulunan ve yargı birimleriyle veri alışverişinde bulunan 
diğer kamu kuruluşları ve özel şirketler bizim portföyümüzde. Buna hazır olan bütün 
kurumlarla biz şu anda entegrasyon yapmaya hazırız. Sunumum bu kadar Başkanım, eğer 
soru cevap kısmı olacaksa varsa, ona göre soru alabiliriz. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, bir soru alabiliriz, zaman kısıtımız var, çünkü geç 
başladık.

SALONDAN- MASAT’la çalışma var mı?

MUHAMMET POLAT- Doğru, aslında ben onu unutmuşum, MASAT’la da şu 
an çalışmamız devam ediyor, onlarla da görüşmelerimiz yaklaşık bir yıldan beri devam 
ediyor.

Hâk. NEVZAT DEMİR- İzmir hâkimiyim. Şu anda Yargıtaydan dosya geliyor, Yargıtay 
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kararını görüyoruz, ondan sonra UYAP’a girip sorgulama yaptığımızda ancak Yargıtayın 
karar verdiğini görüyoruz. Bunu da acaba bu kapsamda doğrudan Yargıtaydan karar 
verildiği anda UYAP’tan kendi ekranımıza düşme imkânı olsa da dosya gelmeden kararı 
görme imkânımız olur mu?

MUHAMMET POLAT- Şimdi şöyle, bizim şu anda aslında UYAP’ta o kararların, 
notların görüldüğü ekran hâkim, savcıların notları görmesi için yapılan bir ekran değil. 
Sadece Yargıtaydan gelen kararın dosyasına aktarılması için kullanılan bir ekran. Bizim 
tasarladığımız daha farklı bir ekran var, o devreye girene kadar biz şu anda bunu hizmete 
soktuk, en azından bu hizmet olsun ki şu anda dosya aktardıktan sonra karara da 
ulaşamıyorsunuz, dosyasını açmadıktan sonra notu da göremiyorsunuz. Yeni yaptığımız 
yapıda hâkim, savcılar çalıştığı birimden bağımsız olarak, örneğin 4 yıllık çalıştığı birimler 
listelenecek, oradan istediklerini seçtikten sonra benim buradaki Yargıtaya gönderdiğim 
dosyaların kararlarını getir diyecek. Listelenen kararlarda esas numarası, karar numarası, 
Yargıtayın verdiği karar ki Yargıtaydaysa hâlâ hangi dairede olduğu bilgi, dosyalara verilen 
not görülecek ve aynı ekranda hem kendi verdiği karara hem de Yargıtayın dosyada verdiği 
karara erişim imkânı sağlanacak.

Belki uzun vadede bizim bir projemiz var, gerçekleştirebilirsek konjonktür müsait olur 
mu, burada hâkim, savcı kendi dosyasında olduğu için kararı belli bir ekran vasıtasıyla 
ortak kullanıma açması gibi bir çalışma da düşünülebilir. Çünkü dosya artık Yargıtayda 
olmadığı için mahkeme kendi kararını açmış olacak, bu da eğer yapılırsa Yargıtayın 
kararlarına erişim sorunu da bu şekilde aşılmış olur, ama bununla ilgili şu anda sadece bir 
düşüncemiz var, tabii uygun olur, olmaz, o noktalarda karar verme yetkisi bizde yok. Ben 
teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Muhammet Polat’a biz de teşekkür ediyoruz. 

Evet, değerli konuklar; şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğünden KİHBİ Dairesinden 
Mehmet Yıldırım Beyi kürsüye davet ediyorum. O da UYAP’ın Emniyet genel 
Müdürlüğüyle entegrasyonu konusunda bilgi verecek, buyurun efendim.

MEHMET YILDIRIM  (KİHBİ Emniyet Kor. Müd.)- Sayın Başkanım, değerli 
katılımcılar; başta Ankara Barosu olmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi 
Başkanlığı bize kurumlar arası entegrasyon gibi önemli bir yere geldiğimiz bu noktada 
sunuş imkânı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum.

Şimdi KİHBİ’yle entegrasyon diyoruz, size çok kısa bir şekilde açılımda, sunumda 
görülüyor, Daire Başkanlığımızın görev alanını kısaca izah edeceğim, ondan sonra diğer 
entegrasyon konularına geçeceğiz. Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi 
Başkanlığı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesi 
uyarınca ana hizmet birimleri arasında sayılan bir kuruluştur. Daire Başkanlığımızın 
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kaçakçılıkla ilgili ve bunun dışında bilgi toplama tabir ettiğimiz ve halk arasında, adliyede 
GBT diye tabir edilen ve bilinen, yani biz bilgi toplama diyoruz, ama o şekilde yerleşmiş 
iki türlü görevi var. Biz sadece bilgi toplama görevleriyle ilgili kısmı inceleyeceğiz. Bilgi 
toplama işlemlerimizin kaynağı 3152 sayılı Teşkilat Kanununun 13/c maddesinde ve 2559 
sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7. maddesinde ve bu iki kanuna dayanılarak 
çıkarılmış yönergemiz var, Bilgi Toplama Yönergesi, onunla işler yürütülüyor.

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 13. maddesinde 
suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli 
silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak -burada kimliği 
ispata yarayan belgelerin kayıtlarını tutma derken kayıp kimliklerden bahsediyorum, 
yanlış anlaşılmasın- güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla ilgili kuvvetleri 
arasında koordinasyonu sağlamak. İlgili kuvvetleri dediği polis, jandarma ve sahil güvenlik. 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7. maddesindeyse polis devleti, ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasa düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve 
koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke seviyesinde istihbarat 
faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya 
kullanma alanına ulaştırır, devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Yukarıda belirtilen mevzuata göre KİHBİ Dairesi Başkanlığı bilgi sisteminde iki tür 
kayıt tutmaktadır. Bunlardan bir tanesi şahıslarla, yani kişilerle ilgili veriler, detayını 
ileride size açıklayacağım. İkincisi çalışan veya kaybedilen araç, silah ve kimliği ispata 
yarayan belgeler. Kişilerle ilgili de iki tür kayıt tutulmakta, bir tanesi arama kayıtları, arama 
kayıtlarından kastımız yargı yerlerinden gönderilen yakalama emri veya yokluğunda 
tutuklama kararı ve bunun dışında kaybolan şahıslar var, gene de bu kaybolan şahısları 
herhangi bir emniyet birimine geldiğinde adliyeye de intikal ettiriyoruz. Yani cumhuriyet 
savcılığına intikal ettiriliyor. Diğer kayıtlar terör, kaçakçılık, kamu güvenliği açısından 
önem arz eden önemli asayiş suçları, adam öldürmedir, dolandırıcılık gibi ve yüz kızartıcı 
suçlar ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlarla haklarında dava açılanlarla ilgili, yani 
cumhuriyet savcılarımızın önemli gördüğümüz bu suçlardan dava açılanlarla ilgili özet 
kayıt tutmaktayız. Bu kayıtlarımız arama kayıtları kişilerin yakalanması, kayıp şahıslarınsa 
bulunması halinde kaldırılmakta. Diğerleriyse haklarında yargı mercilerince takipsizlik, 
berat, davanın ortadan kaldırılması, davanın düşmesi veya ceza verilmesine yer olmadığı 
kararı verilmesi ve kararın kesinleşmesi ya da şahsın ölümü veya gaiplik kararı verilmesi 
halinde sistemimizden bu kayıtları silmekteyiz.

Kişilerle ilgili verilerin geliş zamanı, arama kayıtları yargı mercilerince çıkarılan yakalama 
emirleri ve yokluğunda tutuklama kararlarının suç yeri güvenlik kuvvetlerine evrak olarak 
ulaştırılması üzerine sistemimize girilmekte. Bu arada başta söylemedim, bütün bu kayıtlar 
bir veritabanında tutulmakta, polis, jandarma, sahil güvenlik bunu ortak olarak Türkiye’nin 
her yerinden kendi intranet ağlarının ulaştığı bütün noktalardan sorgulayabilmekte, 
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emniyet için ilçe emniyet müdürlüklerinin bulunduğu bütün yerlerden, jandarmada ilçe 
emniyet müdürlüklerinin bulunduğu önemli sayılan noktadan ve bunun dışında mobil 
araç sorgulama sistemleri araçlar kullanarak da değişik yerlerden sorgulanabilmekte. 
Diğer kayıtlarsa 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanunun kolluğa bildirim başlıklı 16. maddesi hükmünün uygulanmasına 
ilişkin ayrıntıların düzenlendiği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün 
düzenlediği 01.01.2006 10 nolu Genelgesine göre adli işlem safahatının güvenlik güçlerine 
bildirilmesi üzerine giriliyor. Yani evrak polisten, jandarmadan adliyeye intikal ettiğinde 
değil de savcının bu suça koyduğu isim neyse biz ona göre giriyoruz, yani kendi başımıza 
girmiyoruz.

Kişilerle ilgili verilerin silinme zamanı, burası çok önemli, arama kayıtları çıkarılmış 
olan arama emrinin amacının ortadan kalkması üzerine mahkeme, hâkim veya cumhuriyet 
savcısı tarafından iadesinin evrakla istenmesi üzerine siliniyor, sistemden çıkarılıyor. Diğer 
kayıtlar işledikleri suç nedeniyle adliyeden biraz önce belirttiğim 5320 sayılı Kanunun ilgili 
maddesi gereği safahatının bildirilmesi üzerine sistemimizden çıkarılıyor. Burada şurası 
çok önem arz ediyor, şimdi şu ana kadar başta Muhammet Beyin de belirttiği gibi KİHBİ 
UYAP entegrasyonundan bahsediyoruz, KİHBİ UYAP entegrasyonu demek KİHBİ’yle, 
UYAP’la, polisle, jandarmayla -bunlar veri giren iki kurum- ve veriyi kullanıp değerlendiren 
ve sorgulayana kurum olarak da sahil güvenlik de değerlendirilmelidir. UYAP’la işbirliği; 
Adalet Bakanlığı ulusal yargı ağı projesi üzerinden zaten varolan bu bilgilerin güvenlik 
kuvvetleriyle paylaşılması suretiyle görevlerin yürütülmesi hedeflenerek Adalet Bakanlığıyla 
İçişleri Bakanlığı arasında 22.11.2006 tarihinde bir protokol imzalanmak suretiyle bilgi 
paylaşımı konusunda ilk adım atılmıştır. Protokolün imzalanmasını müteakip özellikle 
arama bilgilerimizin karşılıklı eşleştirilmesi amacıyla UYAP üzerinde arama bilgisi olup da 
KİHBİ bilgi sisteminde arama bilgisi olmayanların UYAP Bilgiişlem Dairemizden temin, 
tedarik edilerek sistemimizden güncellenmesi çalışması tamamlattırılmıştır.

KİHBİ bilgi sisteminde arama bilgisi olup da UYAP üzerinde olmayanların da 
güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar karşılıklı olarak sürdürülmektedir. Bunun 
yanında Emniyet Genel Müdürlüğüyle Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı 
arasında Muhammet Beyin de arz ettiği gibi bilgisayar iletişim altyapısı bulunduğundan 
UYAP sistemi üzerindeki belirlenen türde bilgilerin sınırlı sayıda merkezde görevli 
emniyet personelince test amaçlı olarak sorgulamasına olanak tanınmış, sistemin kısa 
süre içerisinde tüm ülke genelinde belirlenen oranda emniyet personelince test amaçlı 
olarak kullanılması hedeflenmekte ve aranan kişilerin -bu demek biraz önce de arz ettiğim 
gibi yargı kararıyla aranan kişileri kast ediyorum- haber kaynağını, bilgi kaynağını tek 
noktada birleştirdiğimiz andan itibaren UYAP’la çok sıkı bir ilişki içerisindeyiz, bunu 
tek bir noktaya düşürdüğümüz andan itibaren, şu anda teknik altyapıda bir problem yok. 
Jandarmayla ilgili olarak da şöyle bir durum söz konusu, jandarma da UYAP’la iletişim 
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altyapılarını bağlamak üzere ciddi bir şekilde çalışmalara devam etmekte ve en kısa sürede 
jandarma da bu sistemle işbirliğine girecek.

UYAP’ta işbirliğinin bize sağlayacağı faydalar nelerdir? UYAP’ta bilgi paylaşımının 
sağlanması üzerine bilgiler daha güncel, yakalamalar daha etkin olacaktır. Buna şöyle örnek 
verebiliyorum, İstanbul’un değişik adliyelerinden posta marifetiyle çuvallarla getirilen 
evraklar, ilçe emniyet müdürlüğüne, jandarma komutanlığına getirilen evraklar orada 
elle bizim bilgi sistemimize girilmekte, ondan sonra bu kişiler aranmaya alınabilmektedir. 
Takdir edersiniz ki bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir de İstanbul’daki değişik eylemlerin, 
olayların olduğu gün kuvvet kaydırması İl İdaresi Kanunu gereği o işlerle görevli olan 
kişilerin toplumsal olaylarda görev ve yer aldığı ve bunların da esas görevinin dışında 
kullandırıldığı da söz konusu olduğunda bazen bir ay, bazen 15 gün aranan kişilerin 
sisteme girilmesinde gecikme oluyor. Şimdi nasıl olacak? Zaten yetkili mahkeme hâkimi, 
hukuki terim yanlış olursa özür dilerim, kişi hakkında yakalama, tutuklamayı verdiği 
zaman zaten sistemde, UYAP’ın sisteminde var. Biz oradan direkt almış oluyoruz, yani 
bunu da yakalamalarımızda çok etkin olarak kullanıyoruz. Birini faydası bu, ikinci faydası 
yargı mercilerince infazı tamamlanan müzekkerelerin güvenlik kuvvetlerine ulaşması için 
geçen sürede -burası da bence çok daha önemli- şahısların bir kez daha yakalanıp mağdur 
edilmelerinin önüne geçilmektedir. Çek Kanununa muhalefet olur, diğer değişik suçlardan 
olur, adliyeden işlemini bitiren vatandaşımız, çünkü biz daha önce onun aramasına 
gitmişiz, adliyeye gidiyor, posta marifetiyle aynı işlemin geri gelmesi 15, 20 günü aynen 
alabiliyor. Bu sefer biz vatandaşımızı polis, jandarma herhangi bir yerde kimlik sorma 
yetkisi geliyor, sorup kişiye sen aranıyorsun dediğinde ben 15 gün önce, 3 gün önce, 5 
gün önce yakalandım, siz beni niye yakalıyorsunuz diye vatandaşı mağdur edebiliyorduk, 
bunların hepsi kalkmış olacak, bu belki birinci şey kadar da önemli değil.

Üçüncüsü, argı mercilerince evrak ortamında gönderilip güvenlik kuvvetlerince 
girilen bu bilgilerin doğrudan sistemden alınmasıyla emniyet ve jandarma birimlerinde 
önemli ölçüde işgücünden tasarruf edilmiş olacaktır. Ben emniyet için şöyle bir kişi 
şeyi verebiliyorum, 2500 kişiyi biz bu alandan başka bir alana kaydırmış oluyoruz, bu 
entegrasyon kelimesinin ne kadar çok önemli olduğu buradan anlaşılıyor. Şu çok önemli 
herhalde, 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği otel, motel ve benzeri yerler, 30 kişilik 
müşteri barındıran yerler şu anda Internet üzerinden akşam konaklayanların listesini TC 
kimlik bazlı, burada polise ve jandarmaya hiçbir yük getirmeyerek bildiriyor. Şu anda 
bizim kendi sistemimiz üzerinden konuşuyorum, bunlar belli bir zamanda toparlanıyor, 
otomatik olarak sorgulanıyor ve arayan güvenlik gücüne, yani adliye adına, o yargı merci 
adına arayan güvenlik gücüne kısa bir süre, yani bir 15-20 dakika içerisinde bildiriliyor.

Bu konuda bir örnek vermek istiyorum, arife günüydü, bir tane arkadaşım, bir tane de 
yanında bir misafiri Samsun’un Terme İlçesinde bayrama gidecekler, gece otelde kalmışlar. 
Saatini tam hatırlamıyorum, ama otelci TC kimliğini girmiş, daha rezervasyon, kayıt 
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işlemlerini yaptırırken şurada bir çay içelim, vesaire derken aradan yukarıya çıkamamışlar. 
Yani odalarına çıkıp uyuma imkânı bulamadan Terme polisi gelmiş, tabii burada ben 
aranıyorum, arkadaşım benim yapacağım hiçbir şey yok dedim, hatırlıyorum Mersin 2. 
Ağır Ceza mı, Sulh Ceza mı, Asliye Ceza mı, şimdi onu da hatırlamıyorum, bir müzekkere 
var, onun için aranıyorsun, biz de tabii alıp vatandaşı teslim ediyoruz. Şimdi UYAP’la 
entegrasyon ağında bu vatandaş burada bugün kaldı, ertesi gün bir otelde daha kalabilir, 
5 saat sonra da, 6 saat sonra da eğer şu entegrasyon gerçekleşmiş olsa zaten yakalamasını 
hâkim bey kaldıracak, bir daha görünmeyecek, ama şu anda bu vatandaşı biz ertesi gün 
de yakalamış olacağız. Biz bunların, ama şu anda önüne geçmek için programımıza ek bir 
klik koyduk, polis yakaladığı zaman, polis ya da jandarma fark etmiyor, çünkü programı 
müşterek kullanıyoruz, polis ve jandarma müşterek kullanıyor, aynı database’e yazılıyor ve 
aynı databece’den çıkarılıyor. Yakaladığı zaman oraya bir yakalandı getirip koyduk, arayan 
yer güvenlik gücüne mesaj gidiyor, yani Mersin polisine mesaj gitti, Mersin polisi de onun 
aramasını kaldırdı, ikinci defa yakalanmasının önüne geçildi. Bunlar tabii geçici çözümler, 
ama inşallah bu aranan kaynağını tek noktaya düşürdüğümüz an ben zannediyorum ki 
çok kısa zamanda düşüreceğiz, teknik olarak şu anda Emniyet gene Müdürlüğüyle bir 
problemimiz yok, ara yüz, vesaire de yazıldı, kısa zamanda Muhammet Beylerle, Bilgiişlem 
Dairemizle bunu kısa zamanda halledeceğimizi ve tek noktadan sorgulayacağımızı, 
tasarrufu ve etkin yakalamayı ve vatandaşı lüzumsuz yere ikinci bir defa yakalamanın 
önüne geçeceğiz.

Herhalde sürem doldu, sadece Muhammet Beyin konuşmasından aklıma gelen birkaç 
şey var, olabilecek şeyleri söylüyorum. Pasaporta yargı mercileri de tahdit koyuyor, yani 
yurtdışı çıkış yasağı koyan yetkili mercilerden bir tanesi bu olabilir. Ehliyetin bazen geri 
alınması söz konusu, yargı mercilerinin vereceği karar gereği hâkim direkt koyabilir gibi. 
Ben süremi de aştım, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Mehmet Yıldırım Beye biz de teşekkür ediyoruz. Bir soru 
hakkımız var zaten, buyurun efendim.

SALONDAN- Ben Ankara Gölbaşı Noteriyim, araç sorgulamayı noterler olarak 
biz kullanıyoruz. Aracın bilgileri veriliyor, yalnız buradaki sıkıntımız şu, hakkında dava 
açılmış, yakalanmış olan araçlar bile hâlâ orada üstünde tahdit yoktur diye görünüyor. 
Emniyetin kendisinde aranan araçlar bize açık olan şeylerde aranmıyor görünüyor, bunun 
güncelleştirmesine bir çare bulunamaz mı? Bu birincisi, çünkü emniyet zaten kendi 
kayıtlarından o arabayı yakalıyor, bunu bir öneri olarak da alırsanız bize de emniyetin kendi 
kayıtlarına girme şansı tanırsanız daha iyi sorgulama yapabileceğiz Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Bu bir katkı herhalde, sorudan ziyade bir öneri.

MEHMET YILDIRIM- Tabii, zaten biraz önce Noterler Birliğinden gelen Beyefendiyle 
de konuşmuştuk biz bu konuyu, ben şimdi buradaki bir UYAP entegrasyonu için gelmiş 
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bulunmaktayım. Tabii ki UYAP entegrasyonu demek emniyet, jandarma, sahil güvenlik, 
özellikle emniyet ve jandarma demek, ama emniyetle ilgili projelerle ilgili olarak iletirim. 
Ancak bu dediğiniz şeyi bir emniyet mensubu olarak kendi direkt görev alanıma girmese 
bile benim de aklımdan ilk geçen bir şeydi ve noter diye ben kendim söyledim. Yani siz 
dedim çalıntı araçlar önünüze geldiğinde sorgulayın, çalıntı görünce buna ne yapmamız 
gerektiğine ortak bir karar verelim. Tabii bunlar olmayacak şeyler değil, inşallah bunlar 
olacak şeyler tabii, ama ben bir öneri olarak iletirim, benim de zaten aklımda.

SALONDAN- İki senedir aracın davası sürüyor, yakalandı, hâlâ Internette takip yoktur 
görülüyor. O güncelleştirmede bir hata var, o konuyu arz etmek istedim.

AHMET ADİL KUBAT- (Ankara Cumhuriyet Savcısı) Bildiğiniz gibi CMK 164’de 
adli kolluk olarak gümrük muhafaza teşkilatı da sayılmakta. Deminki bilgi paylaşımında 
dikkatimi çekti hiç saymadınız, yani niye bilgi paylaşımı yapılmıyor, acaba bir nedeni mi 
var?

MEHMET YILDIRIM- Hayır, Sayın Savcım şöyle, ben uzun olmasın diye sunumuma 
almadım, bizim dairede gümrük koordine personeli de var. Sisteme ben biraz burada 
zorlanacağım, ama konuyu da anlatacağım, şimdi sistem İçişleri Bakanlığının sistemi, 
gümrük dış bir kurum, ama gümrüğün yaptığı işlemleri de biz açıkta bırakmıyoruz. Şöyle 
açıkta bırakmıyoruz, gümrükle bir protokol yaptık, birinci protokol gümrük herhangi 
bir kişiyi aldığında ve zabıta sıfatıyla cumhuriyet savcılığına kaçakçılık olayı geldiğinde, 
genelde kaçakçılık olayını çıkardığından, o kişiyle ilgili burada bizim merkezimizde zaten 
24 saat nöbet tutuluyor, hemen faks çekip bu kişinin yakalaması var mı yok mu diye 
soruyorlar, yani aranıyor mu diye soruyorlar, birinci boyut bu şekilde. İlişki devam ediyor, 
ama direkt bağlantı yok, şu entegrasyon gerçekleştikten sonra gümrük de buradan bu 
sisteme entegre olabilir.

AHMET ADİL KUBAT- (Ankara Cumhuriyet Savcısı) Peki, şu anda gümrüğün 
yaptığı işlemleri ne yapıyorsunuz? Gümrük direkt savcılığa çıkarıyor.

MEHMET YILDIRIM- Yakalamaya tutuklama veriyorsa savcı da bize gönderiyor, yani 
adliyede giriyoruz, açık kalmıyor, yani onu söylemek istiyorsanız doğru, ama direkt bir 
bağlantı yok, doğru.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Mehmet Yıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Şimdi de Ankara 56. Noteri Orhan Turan Beyi kürsüye davet ediyorum, e-noterlik 
boyutunu açıklayacak. Bu e-dönüşüm, e-noterlik konusunun böyle adanmış bir ferdi, 
neferi olarak son 10 yıldır her toplantıda gördüğüm birisi, burada da güzel açıklamalar 
yapacağını ümit ediyorum. Yalnız bundan sonra konuşmacılardan bir ricam var zamanı 
etkin kullanma adına, kurumsal tanıtım kısmını biraz kısa tutarak özellikle UYAP’la 
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entegrasyon bölümü, genelde sunumlar iki bölümden oluşuyor, ikinci kısma ağırlık 
verirsek daha memnun olacağım. Teşekkür ederim.

ORHAN TURAN (Ankara 56. Noteri)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli 
katılımcılar, değerli meslektaşlarım; öncelikle Ankara Barosuna ve Adalet Bakanlığının çok 
değerli Bilgiişlem Daire Başkanı dostuma beni böylesine önemli bir oturuma davet ettikleri 
için bir şahsen teşekkür edeyim, hem şahsım hem kurumum adına teşekkür ederim. Bu 
camiayla ben bir 10 yıldır artık haşır neşir olduk, yani gerçekten büyük keyif alıyorum, 
böyle toplantılar benim yaşam sevincimi arttırıyor. Memlekette böyle güzel şeylerin 
olduğunu duyabilmek için bu toplantılara katılmak lazım. Çünkü maalesef şu anda çekilen, 
resmi olarak Baronun çektirdiği kameranın dışında ne basın, ne televizyon hiç kimse bu 
önemli toplantıları vermez. Her ne hikmetse Türkiye’de çok önemli sempozyumlarda ben 
doğru dürüst ne gazeteci, ne kameraman gördüm.

Aslında bana göre bu tür toplantıların Türk insanının içinde bazen düştüğü moral 
bozukluğunu düzeltmesi anlamında iyi bir rehabilitasyon programı olduğunu söyleyerek 
sözlerime başlıyorum. Çünkü zaman zaman kendimize olan güvenimizi yitirdiğimiz anlar 
oluyor bu ülkede, gelecekle ilgili karamsar olduğumuz, pesimist olduğumuz dönemler 
oluyor. Oysa ben hiç karamsar değilim, zaten bu konulara, bu İngilizce’si SWOT olan 
güçlü, zayıf, fayda, tehdit diye, GZFT diye adlandırılan bi şeyin ben zayıf ve tehdit 
tarafıyla ilgilenmiyorum. Yani o konuya hiç fazlaca kafa yormuyorum, ben güçlü ve faydalı 
taraflarını irdelediğim için bugün buradayım. Noterlik mesleğine de böyle bakıyorum, 
hukukçuluğa da böyle bakıyorum, ben hep zarar gelecek, hep tehdit gelecek, hep acaba 
başıma ne geleceğini düşünürken olumlu tarafta kendimi geliştiremiyorum. Yani sürekli 
kan davası olan bir adamın hep sırtını duvara verdiği gibi bir psikolojiyle yaşamak çok zor, 
ben vazgeçtim, kendi ruhsatlı silahımı bile gittim emniyete hibe ettim, silahsız gezen bir 
serbest vatandaş olarak bu ülkemde rahat rahat elimi kolumu sallaya sallaya yaşıyorum, hiç 
de bugüne kadar başıma da bir şey gelmedi.

Şimdi Adalet Bakanlığında UYAP projesiyle ben hemen hemen 2000’li yıllardan bu 
yana çok sıkı diyalog halindeyim. Artık Ali Kaya arkadaşımızla biz kardeş olduk, bu ekibin 
yüzde 90’ını tanıyorum, belki de yüzde 100’ünü tanıyorum son girenler hariç, sürekli 
bilgi alışverişi içindeyiz, sürekli kafalarına ekşimişimdir bugüne kadar. Hep gittim geldim, 
bıktırdım, bezdirdim onları âdeta, dedim ki, ne zaman biz de entegre olacağız kardeşim, 
bizi de böyle biraz hukuk camiası her ne hikmetse bir tek UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi 
Kitapçığında değil, birçok kitapta hep adaletle, hukukla ilgili tanımlamalarda hâkim, 
savcı, avukat üçgeninden pek bahseder, nedense dörtgenin dördüncü bacağı hiç anılmaz, 
sorulmaz, es geçilir. Bu beni çok rahatsız ediyor, çünkü ben mesleğe 5 yıl hâkimlikle 
başladım, 3 3,5 yıl kadar avukatlık yaptım, bir ay savcılığı da sayarsanız ondan sonra 23 
senedir noterlik yapıyorum. Yani hemen hemen kürsüleri de cüppeleri de hepsini tek tek 
tada tada sonunda noter oldum. Şimdi oldum da ben kendimi hukukçu gibi hissediyorum, 
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yani hâlâ da hukukçu olduğum iddiasındayım, ama hukuk camiası her nedense biraz bize 
böyle hafif şaşı gibi mi bakıyor, bana mı öyle geliyor, yoksa bu inşallah benim hüsnü 
kuruntumdur diye düşünüyorum.

2000 yılında başlayan UYAP entegrasyon çalışmalarının maalesef kuluçka dönemi çok 
uzun sürdü Sayın Başkan, 7 yıl sürdü. Yani 2000’den 20077ye kadar upuzun bir 7 yıl geçti, 
biz bir türlü UYAP’la entegre olamıyoruz. Yani hani zorlu kızlar olur da bir türlü babaları 
vermez, sonunda kaçıracak noktaya geldik neredeyse, hababam yönetimleri getiriyorum, 
bilgiişlem komisyonlarını getiriyorum, bilişim komisyonlarını getiriyorum, gidiyoruz, 
geliyoruz, tabii teknolojik altyapı yok, fikri bakımdan da hazır değiliz, UYAP da tam 
daha henüz bugünkü gibi rüştünü ispat edebilmiş değil. Bugün için artık rüştüyle ilgili 
kimsenin bir endişesi yok, ihraç edecek noktaya geldiğimizi de dünden beri konuşmacılar 
söylerken acayip keyif alıyorum. Yani ben kendimi bu takımın bir bireyi gibi görüyorum, 
yani takımın dışında seyirci gibi değil, oyunculardan biri gibi gördüğümü herhalde Ali Bey 
bana oyundan kırmızı kart göstermeyeceğine göre ben bu oyunda daha bir 10 yıl daha 
noterlik mesleği bitinceye kadar devam edeceğim gibime geliyor.

Şimdi protokol hazırlandı, bir iki yıl kadar masalarda kaldı, bir türlü protokol her ne 
hikmetse bakanlıkla imzalanamıyor, bürokrasi biraz bu konuda ağır mı gitti ne oldu 
anlayamadım. Neyse, sonunda 17.05.2007 tarihinde Sayın Fahri Kasırga’nın geçici dönem 
Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde biraz da Fahri Beyle staj arkadaşlığımızı da hafiften 
suiistimal ederekten çat diye bir yönetim toplantısında beraber ziyarete gittiğim zaman Fahri 
Beyciğim, sağ olasın, vatana millete hayırlı uğurlu olsun da, şu bizim bekleyen protokolü 
de nasip sanaymış, sana zahmet bir imzala dedik, hatırımızı kırmadı, ertesi günü protokol 
imzalandı. Biraz anladığım kadarıyla bu işler Türkiye’de böyle yürüyor, yürüyüş tarzımız 
bu. Yürüdük, başladık teknik çalışmalara ve bir baktık ki o 2000’den itibaren kurduğumuz 
diyaloglar bize çok büyük kolaylıklar sağladı. Niye? Hep soruyordum Ali Beye, aman Ali 
Bey, yarın bizim kurumla sizin kurum arasında bir doku uyuşmazlığı olmasın, bu bilgisayar 
dediğin, bilişim dediğin, program dediğin şey acayip bir olay, yani bizim dışımızda bir olay, 
ben yavaş yavaş kendimi tekno hukukçu gibi görmeye başladım. Yani öyle bir tabiri de ben 
uydurdum, bir yerde de yazmıyor, Aydın Köksal Hoca burada görse şimdi belki ona da 
müdahale eder, ama ben de böyle bir şey uydurdum. Yani teknolojiden anlayan hukukçu 
gibi mütalaa ediyorum. İyi ki sormuşuz, Ali Beylerin bize verdiği bilgiler daha sonra bizim 
yönetimde, benden sonra şimdi Refik Bey arkadaşım yönetim görevini devam ettiriyor 
sağ olsun, yönetimde yanlış kararlar almamamızı sağladı. Çünkü bir karar alıyorsunuz, bir 
konsept belirliyorsunuz, bir teknoloji belirliyorsunuz, yanlış bir teknoloji mübarek ara yüz 
denen olayda o sistemler birbiriyle konuşmuyor, biri İngilizce konuşuyor, biri Fransızca 
konuşuyor, anlaşmak mümkün değil, bizde konuşmaya başladı. Zannediyorum aslında 
Muhammet Bey sunuşlarında entegrasyonu devam eden dedi, ama bizimki entegrasyonu 
bitmiş ve sn noktaya gelmiş bir durumdadır, bunu hem noter meslektaşlarıma, hem de 
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yargının değerli mensuplarına da, avukat arkadaşlarıma da burada belirtmek istiyorum.

Biz geçtiğimiz yıl Ali Bey hatırlayacaktır bir toplantıda ben kendisine takıldım, 
elektronik imzamla, güvenli elektronik imzamla, şu meşhur, her toplantıda salladığım 
güvenli elektronik imzamla dedim ki ben cumhuriyet başsavcıma artık izne ayrılmayı, 
göreve başlamayı ve buna benzer basit tabir edilecek yazıları bununla gönderiyim dedim 
ve bir de deneme yaptım. Bir de yazı yazdım üstüne üstlük, dedim ki, bu söz uçar yazı kalır, 
bir de yazı yazdık, tabii Adalet Bakanlığı biraz hafif kıvrandı yani ne yalan söyleyeyim. İşte 
kıvrananlardan biri Cengiz Bey burada gülüyor, biri de Ali Bey, şimdi efendim teknolojik 
olarak her şeye hazır olmak yetmiyor. Kafa olarak o noktada olmak daha önemliymiş, bunu 
da gördüm, gelen yazının yarısı çok hoş, yarıdan altı bir garip. Yani zaten ama’yla başlayan 
şeyleri hiç sevmem, oldum olası bir yere gelip de ama diye başlayan cümlenin aşağısını 
okumak istemiyorum. Neticede ne oldu? Çok hoş bir şey oldu, TÜBİTAK’la Adalet 
Bakanlığı 30 bin adet güvenli elektronik sertifika konusunda sanki bir hafif tetikledik gibi, 
o toplantıdan sonra çok güzel bir şey oldu, biz de yakında inşallah dilekçelerimizi böyle 
göndereceğiz, son noktaya geldiğimizi büyük bir memnuniyetle öğrendik.

Şimdi benim sadece Adalet Bakanlığı UYAP’la entegrasyon değil, şu anda KPS’yle de 
çalışan bir entegrasyonumuz var, bu konuda isterseniz biraz kendimle ilgili bahsetmeyi çok 
sevmiyorum, ama kayıtlara düşmesi için, çoluk çocuğumun ve torunlarımın dedelerinin 
ne yaptığıyla ilgili ola ki bir gün merak ederlerse diye bir küçük anekdotumu anlatayım. 
190 kişinin katıldığı bir -nüfus vatandaşlıktan Ethem Bey burada mı, yok kendisi, olsa 
söyleyecekti- toplantıya ben de Noterler Birliği adına Bilgiişlem Müdürümle beraber 
gittim, iyi ki de gitmişim. Her toplantıya katılamıyorum, ama orada bulunmamın çok 
tarihi bir sonucu oldu, ne oldu? MERNİS’te fotoğraf datalarının konması meselesi yasanın 
içine konmamıştı. Böyle değerli bir grubun içinde Sayın Genel Müdür Cengiz Aydoğdu 
salona döndü, efendim bu konuda fikri olan, düşüncesi olan, eleştirisi önerisi olan var 
mı deyince bir tek benim elim kalktı. Ben de etrafa baktım, zor bir durum, dedim Sayın 
Genel Müdürüm yanlış anlamazsanız ben kanunu okudum, inceledim de, burada noterleri 
ilgilendiren çok önemli bir konu da boş geçilmiş, transit geçilmiş, es geçilmiş, bu nedir? Siz 
bize kimlik bilgilerini vereceksiniz, zaten vatandaş bizim önümüze gelince kendi kimliğini 
bize ibraz ediyor. Ben gelenin Ali Kaya olup olmadığını nereden bileceğim? Siz fotoğraf 
datasını da oraya atacaksınız, ben Ali Kaya’nın kimliğinden çaktırmadan KPS’ye bakıp 
Internetten gözümün bir ucuyla resmine bakacağım, tamam diyeceğim, bu Ali Kaya, bu 
Ali Kaya, yani yoksa yerine bir başkası gelebilir, kimlik sahtekârlığı artık bizim başımızın 
bir numaralı belası. Burada meslektaşlarım da var, 8, 10 tane noterimiz sağ olsun geldiler, 
onların da en büyük korkusu, en büyük fobisi bu sahte kimlik ve o önerimi sağ olsunlar 
kayıt ettiler, not ettiler ve Nüfus Kanununun 7. maddesinin g fıkrasına fotoğraf datasının 
da saklanması konusu böylelikle işlenmiş oldu. İşte ben bu toplantıları onun için çok 
seviyorum, faydalı oluyor, yararlı oluyor, bir tetikliyorsunuz, bir taş atıyorsunuz bir yere, 
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sonradan sonucunu görünce de işte böyle mutlu olmak var.

Polnet’le ilgili noktada her şey hazır, Noterler Birliği şu anda bütün kurumlarla 
entegrasyonu kuracak durumda Sayın Başkanım, şu anda 18 kişilik yazılım ve donanım 
ekibimiz canavar gibi bütün programları demin aşağıdaki bir oturumda gündeme geldi, 
kendi yazılımlarımızı yapıyoruz. Öyle başkalarının programlarını alıp kullanmaktansa bir 
kurum kendi yazılımını kendi yapmalı. Açık kaynak kodu kendi kasasında olmalı başka bir 
şirketin kasasında, vesairede değil. Sonra çok pahalıya patlayan olaylar olabilir, o kaynak 
kodlarına ihtiyacımız olduğu zaman vermeyebilirler veya çok pahalıya verirler. Şimdi 
Polnet niye önemli? Deminden değerli dostum Gölbaşı Noteri Turgay Uçaner haklı bir 
şey söyledi, biz artık real time denen gerçek zamanlı bilgi istiyoruz e-devletten, bütün 
kurumlardan. Öyle iki gün önceki tarihle verilen bilginin hiçbir esprisi yok, Polnet’in 
sorgulamalarında öyle diyor, bu iki gün önceki tarihle ilgili bir bilgidir. Peki, 48 saat sahtekâr 
için, üçkâğıtçı için çok büyük bir zaman, ben şimdi neye itibar edeceğim? Şimdi ben artık 
Polnet’ten inşallah yasayı bekliyorlar, Bilgiişlem Daire Başkanı Ahmet Kocabal’la geçen 
geldiğinde görüştüm, her şey hazır, çünkü Adalet Bakanlığına verilen bilginin aynısı bize 
lazım, TRAMER’e verilen bilginin aynısı bize lazım ki biz de kullanalım, artık sahteciliği 
önüne geçelim.

Bir şey daha yapalım olarak noterler olarak, Türk noterleri olarak bir jest daha yapalım. 
Artık elektronik ortamda direkt olarak Polnet’in ana bilgisayarına gönderelim, pdf 
formatı şeklinde taratalım, gönderelim, anında girsin ki bilgiler artık e-devlet anında 
bilgi alan e-devlet olsun. 48 saat sonra bilgi alınan e-devleti Sayın Başkanım ben kafama 
sığdıramıyorum, yani 48 saat sonra bilgi veren devlet e-devlet değildir, öyle e-devlet olmaz. 
Çünkü deminden de espri yaptım Mehmet Bey konuşurken, siz öyle arabaları böyle 
geciktireceksiniz adam o sırada zaten Amerika’ya kadar gider, Amerika’ya gittikten sonra 
da sizin o adamı aramanızın bir esprisi yoktur. Bu anlamda PTT’yle yapılan protokolümüz 
aynı şekilde Adalet Bakanlığının yaptığı gibi biz de yaptık, barkod bizim de sorunumuz, 
bizim de PTT en sıkı işbirliği yaptığımız bir yer. Fakat flört edemediğimiz bir kurum var, 
yok kendisi, şimdi gıyabında konuşmak istemiyorum, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. 
Çok gittik geldik, olmadı, hafif kuma gibi duruyoruz pozisyonumuz itibarıyla, bunu geçen 
gün bir toplantıda Sayın Genel Müdürle arkalı önlü oturuyorduk, size bilgi veremeyiz 
dedi. Niye? Sizin gözünüz bizim kızda dedi. Şimdi bizim kızda gözümüzün olması bu 
bilgiyi vermemenizi gerektirmez, hani belki kanunlarda, vesaire yasa değişir de Avrupa’da 
ve dünyada olduğu gibi tapulu gayrimenkulların satışı noterlere verilir korkusu ve endişesi 
bize uç vermemek için bir neden olamaz diye düşünüyorum, böyle bir neden kimsenin 
olamaz.

Ben Adalet Bakanlığı UYAP projesine çok önemli bir projemi inşallah arkadaşlarım, 
yönetimdeki arkadaşlarım da bu konuda bana destek verirlerse azil bilgi bankası ve vekalet 
bilgi bankası gibi iki tane çok önemli projeyi gerçekleştirmek suretiyle yapacağım. Yani 
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bir hâkim duruşması sırasında önüne gelen avukatın gerçekten benim avukatım olup 
olmadığını, azledilip azledilmediğini anında bir serverdan sorgulamak suretiyle veya 
programlarda arka planda görebilmeli. Çünkü meslek hayatıma başladığım Arhavi’de 
ilk defa Sayın Başkan yaptığım bir vekaletnamede olmayan yetkiyle ve bir sahte avukat 
İstanbul’da bir kadını boşadı. Memleketten birini boşadı, başım belaya girdi, yani avukat 
sahte, nasıl oluyor anlamdım, sahte avukatlar bir zamanlar İstanbul’da modaydı, herhalde 
artık bitmiştir. Şimdi o bakımdan bu entegrasyonlar çok önemli, ben noter meslektaşlarım 
da burada beni dinliyorlar, deminden bir tanesi, en son Sayın Başkanım noterliğe gerek 
yoktur diyeceksiniz diye çok korktum dedi. Hayır, noterliğe çok gerek var, bütün dünyada 
çok gerek var, noterliğe bir gün ihtiyaç olmayabilir, o bir ütopyadır, o durum nedir? 
Herkesin çok mükemmel, çok dürüst, çok namuslu, harika insanlar olduğu, senetlerin 
senet, sözlerin söz, ne bileyim atılan imzaların inkâr edilmediği bir dünyada, ütopya 
dünyasında notere gerek yok. O zaman ben deminden anlattığım gibi her işi yapabilirim 
kaportacılık da dahil, arkadaşlar deminden biraz espri yaptılar. Yani önemli değil, yeter ki 
öyle bir ütopik dünya olsun da hâkimin, savcının da işi azalsın, yani kadro çoğalması değil 
de kadro azaltmasına gidilsin.

Ben böyle bir heyecanla yine sizlerin huzurlarınızı işgal ettim, ama en son bir şey 
göstermeden gitmeyeceğim. Geçen gün bir Internet sitesinden bir kâğıt satın aldım 
arkadaşlar bir milyon liraya, Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılında böyle bir kâğıt, tesadüf 
buldum, meraklıyım biraz böyle eski şeylere, bu filigranlı kâğıt arkadaşlar, Türkiye’de 
maalesef şu anda yüzde 90 kurum, belki de 95 kurumda böyle bir uygulama yok. Bu bir 
güvenlik tedbiridir, Türkiye Cumhuriyeti bunu 1926’da becermiş, ben utandım, ayıp 
olmasın diye arkadaşlarıma da bu konuyu dayatıyorum. Gittim İtalya’da bir fabrikada 
barkodlu kâğıt bastırdım, bu uygulamaya başladım, güvenli bir kâğıt, hoşuma gidiyor, 
altına barkod da koyuyorum, içinde güvenliği var. Adalet camiasında da, devletin 
bütün birimlerinde de, her yerde bunun da yayılmasını istiyorum, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, Orhan Beye çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de UYAP PTT entegrasyonu konusunda bilgi almak üzere Sayın Settar Ulu’yu 
kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim.

SETTAR ULU (PTT Genel Müd.)- Ben de öncelikle bu oturumu düzenleyen Ankara 
Barosu ve Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesine teşekkürlerimi sunuyorum. Benim 
sunumum 4 ana başlıkta olacak, ilkönce Başkanın söylediği gibi çok kısa bahsedeceğim, 
bizim kayıtlı posta otomasyonumuz nedir, UYAP entegrasyon öncesinde durumumuz 
neydi, entegrasyon çalışmaları nasıl gitti ve entegrasyon sonrasında durumumuz ne oldu?

Kayıtlı posta otomasyon projesi bizim tamamıyla kurum kaynaklarımızda, yani 
kendi yazılımcılarımızla açık kaynak kodu yöntemiyle yaptığımız bir yazılım. Yazılım 
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çalışmalarımıza 2000 yılının başlarında başladık, fakat 2004 yılında devreye aldık ve 
şu anda Türkiye çapında 3150 noktada program başarılı bir şekilde uygulanmaktadır 
ve 3150 noktada otomasyon üzerinden kayıtlı posta otomasyon da dahil, bizim parasal 
posta otomasyonu dediğimiz farklı bir yazılımımız var, bütün işlemler yapılabilmekte. 
Kayıtlı gönderi otomasyonuyla takibi yapılan gönderiler tebligat, -burada ana konu tabii 
ki tebligat- APS denilen, halk arasında APS olarak bilinen acele posta gönderileri, koli 
taahhütlü ve kapıdan kapıya teslim, bu özel bir VİP hizmetidir, ana başlıklarını söylersek 
5 tip gönderimiz var.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış tebligat gönderileri PTT’de belirli işlemlerden 
sonra alcısına ulaştırılmakta ya da burada alıcısına ulaştırılmaktan kasıt 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu gereği teslim işlemi, yakınına teslim, muhtara teslim, o gibi işlemlerin 
sonuçlandırılması, tabii kanun ve mevzuatlar kapsamında sonuçlandırılması. Tebligat 
gönderisine PTT bünyesinde işlemler 4 ana başlıkta toplanabilir, kabul işlemi, sevk 
işlemi, dağıtım işlemi ve teslim işlemi. Bu ana başlıklar altında entegrasyonu incelersek 
öncesindeki durumumuz neydi? Kabul işlemi kayıtlı gönderi sınıfına giren bir gönderinin 
kayıtlı posta otomasyonu projesine barkod bazlı olarak kaydedilmesi, yani biz UYAP’la 
entegrasyon öncesinde de kayıtlı posta otomasyonunu kullandığımız için bu bazda 
konuşacağım. Entegrasyon öncesinde Adalet Bakanlığı tarafından kurumumuza verilen 
-Adalet Bakanlığının değişik birimleri tabii ki, tek merkezden gelmiyor- tebligat gönderileri 
Tebligat Kanunu gereği tebligatı çıkaran merci tarafından hazırlanan listeyle, sizin tevdi 
listesi dediğiniz 7201 sayılı Kanunda geçen tevdi listesiyle birebir eşleştirmek suretiyle 
kabul birimi, bu 3150 nokta olabilir, kabul birimi tarafından ünik barkod, her birine ayrı 
barkod verilerek sisteme kaydedilme işlemi. Ancak bu aşamada, entegrasyon öncesinden 
bahsediyoruz, bu aşamada tebligata ait bilgiler, tebligatı çıkaran merci, alıcının adı, soyadı, 
adresi ve benzeri bilgiler sisteme girilememekteydi. Çünkü mahkemedeki bir PTT şubesine 
600, 700 tane tebligatın aynı anda geldiğini düşünün, bu 600, 700 tebligata ait bilgilerin 
sisteme tek kişi tarafından bilgisayara girilmesi tahmin edersiniz ki çok uzun bir süre, o 
yüzden biz bunu giremiyorduk, gönderileri sadece barkod bazlı takip ediyorduk. Tabii ki 
araştırma, sorgulama esnasında fiziki gönderiye ulaşıp da gerekli bilgiyi veriyoruz, ama bu 
bilgiyi vermek çok uzun sürüyordu. Bu bilgi 2004 senesinden beri bizim web sayfamızdan 
barkod bazlı olarak sorgulanıp takip edilebilmekte zaten.

Bir gönderiyi yaptığımız kabulden sonraki ikinci aşama sevk işlemi, sevk işlemi kabulü 
yapan ilden teslimin yapılacağı, aynı il de olabilir, aynı ilin bir ilçesi de olabilir, farklı bir 
il de olabilir, o ilçeye kadar, bulunan merkeze kadar tabii tutulduğu işlem. Bu merkez 
kayıtlı gönderinin alıcısına ulaştırılması için, yani sevk aşamasının son noktası, tebligatın 
ulaştığı merkez alıcının bulunduğu adresin bulunduğu merkezdir. Bu aşamada kayıtlı 
gönderi üzerinde bulunan adres lazım oluyor ve neden lazım oluyor, onu da birazdan bir 
sonraki aşamada göreceğiz, sevk işlemleri yapıldığından sevk işlemlerinde sadece il adı 
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gerekli olduğundan biz gönderi üzerindeki il adından gerekli yere sevkini yapabiliyoruz. 
Sevk süresi bu 7201 sayılı Tebligat Kanununda bilindiği üzere aynı il içerisindeyse 3 gün 
teslim süresinin en büyük zaman alan kısmı sevk süresi olduğu için söylüyorum, aynı ilin 
bir ilçesine 15 gün, farklı iki il varsa 30 gündür bir tebligatın teslim süresi. Fakat biz şu anda 
bunu çok çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Dağıtım işlemiyse artık tebligat tebligata muhatap kişinin bulundu adresteki merkeze 
gelmiştir ve bu merkezde dağıtımı yapacak PTT personeline tebligatın verilmesi aşamasına 
kadar olan kısım. Dağıtım işlemi sırasında en çok bize lazım olan bilgi tebligat üzerindeki 
gönderen, alıcı, adresi, adı, soyadı gibi bilgiler, bu bilgileri biz burada girmek zorunda 
kalıyoruz. Kanun gereği bir mazbata düzenleniyor biliyorsunuz, bu mazbatanın dışında 
biz bir de teslim belgesi adı altında bir belge düzenliyoruz. Teslim belgesi düzenlerken 
mutlaka ve mutlaka tebligat üzerindeki ad, soyadı, gönderen, alıcı oluyor.

OTURUM BAŞKANI- Son beş dakika, isterseniz entegrasyon sonrası ne aşamaya 
geldik, ona direkt geçelim.

SETTAR ULU- Tamam, zaten bu kısım bitti. Teslim işleminde de yine dağıtıcının alıcıya 
gönderiyi teslim etmesi ve bununla ilgili bilgiyi merkeze gelip girmesi.

Entegrasyon çalışmalarına başladığımızda üç aşamaya ayırdık. Az önce Muhammet 
Bey de bahsetmişti, tebligat zarflarının üzerine barkod numarasının otomatik olarak 
basılması, yapıştırmak biliyorsunuz çok zor oluyor, tebligatı çıkaran merci ve alıcıya ait 
bilgilerin elektronik ortamda alınması, dolayısıyla sonraki aşamalarda lazım olan bilgiyi 
elde etme. Üçüncü aşama olarak da tebligatların elektronik ortamda alınması, bu henüz 
gerçekleştirilmiş bir şey değil, çalışmalar devam ediyor. Tebligat zarflarının üzerine 
barkodların basılması işlemi 2006 Haziranda zaten bitmişti, UYAP’tan çıkan tebligat 
zarflarının üzerine otomatik olarak barkod basılıyordu, yapıştırma işini burada bitirdik. 
Belli bir aralık, barkod aralığı tahsis ettik Adalet Bakanlığına ve bu yaklaşık olarak 90 milyon 
tebligat üretmeye yetecek bir adet. Tebligatı çıkaran merci ve alıcı bilgileri Kasım 2006’da 
başladı çalışmalara ve çok yakın bir zamanda, iki haftadır da bu işi tamamladık, artık bu 
işe de başlamış olduk. Şu anda UYAP’tan herhangi bir ekrandan herhangi bir kullanıcı 
tebligatla alakalı, tebligat zarfına ait bilgiyi çıkardığı anda, barkod bilgisini çıkardığı 
anda PTT’ye lazım olan bilgiyi de liste halinde kendi sisteminde tutmuş oluyor. Biz de 
ne yapıyoruz? Muhammet Beyin söylediği gibi PTT şubesine gelen bir Adalet Bakanlığı 
görevlisi bana sadece bir referans bilgisi verdiği zaman bu referans bilgisini sistemime 
girdiğimde arka tarafta PTT’nin kayıtlı posta sistemi UYAP’a bağlantı sağlıyor ve bu bilgiyi 
otomatik olarak çekiyor.

Bizim referans numarası üzerinden çalışmamızın -hani tek tek barkod üzerinden 
çalışılabilir, çünkü barkodu da okutturuyorum- en büyük amaçlarından bir tanesi şuydu. 
Hem sistemlerin çalışmasını, yormadan çalışmasını sağlamak, çünkü bir referans numarası 
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üzerinden belirli sayıda barkodların kontrolünü sağlamış oluyoruz, hem de arada olabilecek 
yolsuzlukları, bu yolsuzluk PTT personelinden de kaynaklanabilir, Adalet Bakanlığından 
gelen personelden de kaynaklanabilir. Çünkü gelen tebligat sayısına göre biliyorsunuz 
ücret alınıyor ki bu zamana kadar mutlaka olmuştur bu tür yolsuzluklar, bunun önüne 
geçilmiş oldu. Hatta ve hatta eğer ki bir post çeki hesabı üzerinden çalışılırsa arada hiç para 
dahi dolanmıyor, direkt post çekinden ücret otomatik olarak tahsil edilmiş oluyor.

Sonraki durumda da az önce tekrar tekrar üstünden geçmiş olmayalım, kolaylıklarından 
da bahsetmiş oldum. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey de Muhammet Beyin sözlerini 
tekrar etmiş olacağım, ama UYAP’tan üretilen tebligat zarfı bilgilerinin bizim tarafımızda 
basılması. Muhammet Bey bir adım öteye gitti, tebligat içeriğinin de bizim tarafımızdan 
basılmasından bahsetti, biz buna da aslında yakın zamanda hazır hale geleceğiz. Bizim 
kendi projelerimiz kapsamında UYAP’tan tebligat sorgulamasında hâkimlerimizin veya 
savcılarımızın, bağlanan insanların faydalanabileceği en büyük şeylerden bir tanesi şu 
olacak, birkaç aya kadar devreye alacağımız bir proje el terminali projemiz. Teslim bilgisini 
sahadan, GPRS üzerinden anında kendi sistemimize atabiliyoruz, atabiliyor olacağız birkaç 
aya kadar ve siz de alıcısına tebligat teslim edildiği anda dolayısıyla UYAP üzerinden bu 
bilgiye ulaşabileceksiniz. Bu fotoğrafı alıp, az önce Orhan Bey bahsetti, bu fotoğrafı alıp 
aynısını noterlerde uygulamaya çok kısa sürede başlayacağız, çünkü aynı uygulamanın 
çok verimli olduğunu 1,5 2 senedir sürüyoruz, birçok zorlukları aştık, aynı uygulamayı 
birkaç ay içinde noterlerde de uygulayacağımızı düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet Sayın Settar Ulu’ya da teşekkür ediyoruz. 

Şimdi de UYAP’ın telekomünikasyon kurumu entegrasyonu boyutunu Sayın Salim 
Ketevanlıoğlu’ndan dinleyeceğiz, buyurun efendim.

M. SALİM KETEVANLIOĞLU (Telekomünikasyon Kurumu)- Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Değerli katılımcılar; ulusal yargı ağı projesiyle mobil cihaz kayıt sisteminin 
entegrasyonunu anlatacağım. İlkönce mobil cihaz kayıt sisteminin geçmişini, hukuki 
altyapısını, neden kurulduğunu, amacını, biraz işleyişini ve UYAP’la ilişkisini anlattıktan 
sonra entegrasyondan hedeflediğimiz sonuçları anlatacağım.

Şimdi mobil cihaz kayıt sistemi 5392 sayılı Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanunla kuruldu. Bu kanun değişikliğine gidildi, bu kanun üç tane önemli 
konuya değindi, simkart numaralarının değiştirilemeyeceğini hükme bağlamış oldu, 
GSM operatörlerinin, işletmecilerinin numaraları değiştirilmiş, kaybolmuş ya da 
çalınmış cihazlara, yani cep telefonlarına hizmet vermemesini hükme bağlamış oldu. 
Telekomünikasyon Kurumuna da bunları koordine etme, böyle bir veritabanı kurma 
ve bilgi ihbar merkezi kurma görevi verdi. Buradaki amaç çalışan, kaybolan telefonların 
haberleşme imkânını kesmekti, kanunun önemli bir motivasyonu sokak suçları, kapkaç 
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olarak tabir edilen bu suçların önemli bir motivasyonu cep telefonuydu. Eğer çalınan bir 
cep telefonu merkezi sistemle, GSM sistemiyle kullanılamaz hale gelirse bu telefonun 
çalınmasındaki motivasyonun ortadan kalkacağı düşünüldü ve böyle bir yola gidildi. Diğer 
bir etken de kayıt dışı telefonlardı, bu da Türkiye’deki malum yüksek vergilerden dolayı 
kayıt dışı cep telefonu satışı önemli bir motivasyondu yine bu işi yapanlar açısından, bu 
şekilde satılan telefonlar da yine merkezi veritabanı sayesinde engellenebilecekti. Bu da 
kanun çıkmasındaki kanunun amaçlarından biriydi.

Bu sistem nasıl çalışıyor? Sistemde iki tane listemiz var, beyaz liste ve siyah liste. Beyaz 
listenin ana bileşenleri ticari olarak ithal edilen cihazlar, cep telefonları, bireysel olarak 
yolcuların beraberinde getirdiği, yurtdışından beraberinde getirdiği cihazlar bu kanun 
kapsamında kullanıcıların kaydettikleri cihazlar. Diğer bir liste de iletişimine izin verilmeyen 
cep telefonları, bunlar da Telekomünikasyon Kurumunun telefonla aramak suretiyle cep 
telefonlarının çalındığını ya da kaybettiklerini ihbar eden kullanıcılara ait cihazlar. Ayrıca, 
klonlanarak kayıt dışı cihazlara kopyalanan numaralardan oluşan bir bölüm ve kayıt dışı, 
yani kaydettirilmeyen makinelere ait  numaralar ve en son olarak da bu entegrasyonun 
amacı olan savcılıkların ya da mahkemelerin kurumumuza yaptıkları talepler sonucunda 
kapatılmasını ya da açılmasını istedikleri cep telefonlarına ait numaralar. MCKS’nin 
bileşenleri bu şekilde, bir kullanıcı abone merkezlerine, oradan GSM işletmecilerine, 
oradan da MCKS’ye gelen şekilde bir bağlantı var. Sistemin sol tarafında gördüğünüz işler 
daha çok elektronik olarak telefonla Internet üzerinden ya da özel kiralık hatlar üzerinden 
yürümekte. Sistem bu başvurularda TC kimlik numarasını MERNİS üzerinden kontrol 
etmekte, yine bu da malumunuz elektronik olarak yürümekte. Ancak sistemin önemli 
bir girdisi savcılıklardan ya da mahkemelerden gelen, kâğıt üzerinde gelen evraklar, daha 
sonra bunların sayılarını da göstereceğiz, bu entegrasyondaki amacımız bu başvuruların 
UYAP üzerinden doğrudan Adalet Bakanlığı ve kurumumuza, yine özel bir ağ sayesinde 
elektronik olarak iletilmesi.

Bu da yazışma trafiği son yılın, 2007 yılının, aylık ortalama 200, 300 arasında açma, yine 
2 500, 3 000 arasında da kapatma talimatı geliyor. Bunun yanında sorgular geliyor, tüm 
bunlar savcı beylerin, hâkim beylerin yazılı olarak talimatları, bizim de arkadaşlarımızın 
sisteme girmeleri ve bu şekilde işliyor. Biz bunu UYAP entegrasyonuyla daha etkin ve 
verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Buradaki temennimiz TK’yla Adalet Bakanlığı arasında 
yapılan protokol, bu protokolden sonra bir kiralık hat tahsis edildi ve bu hat üzerinde şu 
anda şifreli bir haberleşme var, ama test aşamasında, son aşamaya gelindi. Amacımız daha 
hızlı, daha düşük hatalı ve daha az iş gücüyle bu işlemi gerçekleştirmek. Dediğim gibi 
test aşaması son fazına geldi ve amacımız 2008’in ilk çeyreğinde, yani Mart ayı içerisinde 
sistemi hayata geçirmek. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, süreyi de etkin kullandınız, çok teşekkür ediyorum. 
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Şimdi son konuşmacımız Cengiz Bey herhalde intikal edemedi, evet, değerli konuklar 
böylece UYAP entegrasyonu konusunu konuyla ilgili gerçekten uygulamanın içinde olan 
değerli uzman arkadaşlarımızdan dinlemiş olduk. Burada neler söylediler, ben kısaca, not 
aldığım kadarıyla özetleyip bu oturumu kapatmak istiyorum. Bir sonraki aşamada öğle 
yemeği gibi önemli bir ayrıntı var, onu aksatmamamız gerekiyor.

Muhammet Polat iç entegrasyon, dış entegrasyon diye entegrasyonu ikiye ayırdı. 
Özellikle başka birime ait verilerin de uyarlı olarak sistem tarafından kullanılması, 
aslında o da bir dış entegrasyon sayılır ve yargı bütünlüğünün işlenmesi, mükerrer davayı 
engelleyici tedbirlerden bahsetti. Dış entegrasyon olarak MERNİS, adli sicil, Polnet, PTT, 
bunlar başarılı olanlar, TAKBİS, Merkez Bankası, Yargıtay Başkanlığı, şu anda yürüyenler, 
hatta son 1,5 yıldır yürüyenler, iki yıldır yürüyenler diye bahsetti ve anladığım kadarıyla 
bu interoparabilite konusunda da amiral gemisi yine UYAP projesi olacak. Zaten bir 
proje diğerlerini entegre ettikçe diğer projelerin entegrasyonlarını da kullanacak, bir ağ 
dışsallığı diye bir kavram var, o yüzden çok sevindirici, bir kısmı benim açımdan da ilk 
defa duyduğum şeyler oldu. Çok güzel gelişmeler var, Orhan Beyin bahsettiği gibi moral 
motivasyona hakikaten ihtiyacımız var millet olarak, bunları duyup paylaşmak mutluluk 
verici.

Mehmet Yıldırım yakalama emri veya yokluğunda tutuklama kararı, kaybolan şahıslara 
ait kayıtlardan bahsetti, ama UYAP’la henüz test aşamasında olduğumuzu anladım KİHBİ 
konusunda. Herhalde en kısa zamanda o entegrasyon da sağlanacak. Noterlik konusunda 
dilek ve temenniler kısmı biraz önemli yer aldı, ama hakikaten çok önemli dilek ve 
temenniler, mesela fotoğrafın sistem içerisinde yer almasına yapılan katkı hakikaten çok 
anlamlı. Açık kaynak kodu kullanılarak kendilerinin yazmaları dikkat çekici hususlar. 
Geleceğe yönelik önerileri de hakikaten genel entegrasyon açısından önemliydi.

Settar Bey PTT’yle ilgili çok güzel çalışmalardan bahsetti, en son en altta e-tebligat 
geleceğimiz son noktadır dedi. O son nokta aslında PTT’yi de devre dışı bırakmıyor mu 
diye aklımdan geçti, ama neticede şu var. Toplumun genel huzuru ve refahı e-devletin, 
e-dönüşümün amaçlarından birisi, elbette bazı şeyler değişecek, ama bundan kazanılan 
maddi fırsatlar, insan kaynağı fırsatları daha güzel alanlarda da kullanılabilecek. 
Telekomünikasyon Kurumundan Salim Bey kayıp ve çalıntı telefonlarla ilgili MCKS 
sisteminden bahsetti. Özellikle adliye boyutu savcılıklardan 2500 kapama talimatı ki çok 
önemli, demek ki bu noktada bir entegrasyon var. Sonuç olarak şu var, demek ki biz artık 
5 sene öncesi bu tip toplantılarda konuştuğumuz ve ileriye yönelik projeksiyonlar olarak, 
temenni olarak söylediğimiz şeylerin önemli kısmını başarmışız. Geldiğimiz nokta da geri 
kalan kısmının da rahat başarılabileceğine işaret ediyor, bu noktada ben iyi bir kurumsal 
yapılanma ve koordinasyon sağlandığı takdirde siyasal ve bürokratik sahiplenme de 
olması gereken yerde olduğu takdirde çok kısa sürede entegrasyonumuzu tamamlayıp 
e-dönüşümü tamamlayacağımız kanaatini bu toplantıdan edindim. Değerli konuşmacıları 
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ve siz değerli konuklara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

SUNUCU- Efendim Sayın Ramazan Altınok Beye teşekkür ediyoruz. Konuşmacı 
arkadaşlarımıza, daha doğrusu çok değerli konuklarımıza, konuşmacı konuklarımızı plaket 
verilmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim, buyurun efendim. 

(Plaket töreni yapıldı)

OTURUM BAŞKANI- Eskiden bu tip toplantılarda 5-6 kişi olurdu, şimdi ağzına kadar 
dolmuş, demek ki farkındalık açısından önemli mesafe kat etmişiz.

ALİ KAYA- Ben de bütün konuşmacılara ve Oturum Başkanı arkadaşımıza çok 
teşekkür ediyorum, buradaki her arkadaşımla bir geçmişimiz var. Ramazan Beyi ben 
1996-1997 yıllarında Doğubeyazıt Gümrük Kapısındaki bilişim sistemini nasıl kurarız 
diye çırpındığı zamanlardan hatırlıyorum. Orhan Bey’le yine dediği gibi 8 yılı geçmiş bir 
dostluğumuz var, her toplantıda karşılıklı iğnelemelerle, birbirimizi iteklemelerle geçen 
bir süreç, ama bugünlere geldik. 2000 yılında başladığımız entegrasyon görüşmelerinde 
şunlar konuşulurdu, ben her şeyi isterim, ama hiçbir şey vermem. Yani bir jenerasyon 
değişti, artık ben her şeyi veririm, sen her şeyi bana ver, yani bir şey kalmadı. Format şu, 
hukuken olması gereken süreç neyse elektronik ortamda yaşanacak, kimse hakkı olmayan 
bir şeyi istemeyecek, kimse hakkı olmayan bir şeyi vermeyecek, ama bugünler gerçekten 
önümüzde artık güzel günler olduğunun işaretidir diye düşünüyorum. Sayın Başkanıma 
teşekkür ediyorum, çok güzel bir sunum yaptı, çok güzel bir değerlendirme yaptı, bundan 
sonra da Başbakanlıkta bu tür toplantıların koordinasyonunu yapacağı için etkinliğinin 
çok daha artacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum.(Alkışlar=
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UYAP GÜNLERİ

İKİNCİ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“YARGITAYDA UYAP UYGULAMALARI”

Oturum Başkanı: EYÜP SABRİ YAĞICI (Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi)

FARUK EREM SALONU, 10 Ocak 2008

 

OTURUM BAŞKANI EYÜP SABRİ YAĞCI- Programda belirtildiği gibi ilk derece 
mahkemelerindeki UYAP günlerini izah ettiler. Bugün bizim Yargıtay olarak UYAP’tan ne 
şekilde istifade ettiğimiz konusunda Yargıtayımızın tetkik hâkimleri ki bunlar bilgiişlemde 
görevli olan arkadaşlarımız ve programlarda ilk baştan emeği geçmiş olan arkadaşlar, 
sizlere sunumlar yapacaklar. Benim durumumsa enteresandır ki Sayın Ali Kaya Beyin de 
ısrarlı tutumları sonucunda ben Ankara’da 16 sene hizmet etmiş bir hâkimim, şu anda 
Yargıtay 1. Ceza Dairesinde üyeyim. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde pilot mahkemeydim, 
4 Ağır Ceza Reisi olduğumda da yine pilot mahkemeydim. Dolayısıyla UYAP’la diğer 
mahkemedeki arkadaşlarımdan daha önce tanışıp, daha önce kullanmaya başladığımızı 
size aktarmak isterim.

Bildiğiniz gibi UYAP ulusal yargı ağı projesi yargıya adapte edildiğinde herkes bunun 
çalışmayacağı, yürümeyeceği, mutlaka tıkanacağı, işleri yavaşlatacağı gibi endişelerini 
dile getiriyorlardı. Bizse kullandıkça bunun çok yararlı olduğunu diğer mahkemedeki 
hâkim arkadaşlarımıza anlatıyorduk. Gelinen süreç o kadar hızla oldu ki şimdi her konuda 
bizden UYAP projesini dünya devletleri satın almayı, uygulamayı istiyorlar. Bunları birebir 
arkadaşlardan duymuştum, özellikle çok büyük meblağlar öneren devletler var. Sözün 
burasında sunum yapacak arkadaşımıza sözü vererek oturumu açıyorum. Servet Yetim Bey 
size Yargıtaydaki bilgi sistemi hakkında UYAP’la ilgili olmak üzere sunumda bulunacak.

SUNUCU- Sayın Başkanım izin verirseniz Servet Beyden önce sizin özgeçmişinizle 
ilgili konuklarımıza ufak bir bilgi vermek isterim, ne dersiniz?

EYÜP SABRİ YAĞCI- Buyurun, ne kadar aldıysanız.

SUNUCU- Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Sabri Eyüp Yağcı Bey 29.10.1948 
tarihinde Kırıkkale’de doğmuştur. Kırıkkale Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon’da yedek 
subay olarak yapmıştır. Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Yağcı sırasıyla Tekman, 
Devrekhane Hâkimliği, Şebinkarahisar, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Ankara 
3. Ordu Sıkıyönetim Hâkimliği ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde 
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bulunmuştur. 25.07.2005 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Sabri Eyüp Yağcı hâlâ 
Yargıtay 1. Daire üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Sayın Konuşmacımızı davet 
ediyorum, Servet Yetim Bey, buyurun efendim.    

SERVET YETİM (Yargıtay Tetkik Hâkimi)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Değerli konuklar; hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz sizlere Yargıtay 
Başkanlığı tarafından uygulanan UYAP Yargıtay bilgi sistemi projesiyle ilgili uygulanan 
uygulamalardan özellikle söz ederek işleyişin ne şekilde olduğu hakkında kısa bir sunum 
yapacağız.

Yargıtay Başkanlığında uygulanan UYAP Yargıtay bilgi sistemi projesi 2003 yılının 
sonunda imzalanan bir protokolle başlanarak 2006 yılının başın8da da tamamen bütün 
birimlerde faaliyete geçen bir proje olup proje altyapı ve mimari olarak tamamen ulusal 
yargı ağı projesinin altyapısı ve mimarisi üzerine kurulan ve ulusal yargı ağı projesiyle 
birlikte entegre bir şekilde çalışan üst derece mahkemeleri tarafından uygulanan bir 
projedir. Projenin esas mimarisi UYAP ulusal yargı ağı projesinden alındığı için de UYAP 
Yargıtay bilgi sistemi projesi e kısa zamanda hayata geçirilmiştir. Bu proje e-dönüşüm 
Türkiye projesi kapsamında e-devlet projeleri arasında ulusal yargı ağı projesiyle birlikte 
üst mahkemeler tarafından, yani Yargıtay tarafından uygulanan öncü projelerden birisidir. 
Muhtemelen önceki konuşmalarda da bahsedilmiştir, ülke çapında da ödül alan ender 
projelerdendir.

Yine projemiz e-devlet kapısı üzerinden vatandaşlara hizmet verecek olan vatandaş portalı 
ve avukat portalı aracılığıyla hizmet verebilecektir. Burada da yine ilk derece mahkemeleri 
tarafından uygulanan ulusal yargı ağı projesiyle birlikte entegre bir şekilde çalışan bir yapı 
üzerinde Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı arasında imzalanacak olan bir protokol 
kapsamında avukatlara verilecek olan bir ortak sertifikayla, avukatların bur sertifikaları 
kullanmak suretiyle Yargıtay Başkanlığındaki yargılama süreçlerine katılmaları ya da 
Yargıtay Başkanlığının doğrudan ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakmış olduğu davalara 
ilk derece mahkemelerindeki prosedürler ve süreçlerin benzerini aynı şekilde işleterek 
Yargıtayın ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı davalara katılmalarını sağlayacaktır. 
Vatandaş portalıyla ilgili biraz sonra ileride daha fazla detaylı bilgi arz edeceğim.

UYAP Yargıtay bilgi sistemi projesiyle yargı birimlerinin entegre bir şekilde çalışmaları, 
burada biraz belki konuyu ayırmak gerekiyor, yargı birimlerinden kastımız özellikle hukuk 
ve ceza davalarına bakan adli yargı birimleri olup Danıştay henüz bu işin içine girmemiştir, 
fakat ilk derece mahkemeleri ve yüksek yargı organı olan Yargıtay Başkanlığının entegre bir 
şekilde çalışmalarını kapsayan bir projedir. Bu projenin ikinci amacı adalet hizmetlerinin 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, elektronik 
arşivin oluşturulması, bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş olan diğer kamu kurumlarıyla 
entegrasyon sağlanarak bilgi paylaşımının sağlanması. Bu bilgi paylaşımı sadece yargılama 
faaliyetleri adına değil, karşılıklı olarak otomasyonu sağlayan birimler arası karşılıklı veri 
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alışverişinin sağlanması, şeffaflık ve güvenilirliğin arttırılması, özellikle son zamanlarda 
basından çıkan haberleri de takip etme şansınız olmuşsa Yargıtaydaki iş yükünden çokça 
bahsedilmektedir ya da ilk derece mahkemelerindeki iş yükünden, hâkim, savcıların 
üzerindeki iş yükünden çok bahsedilmektedir. Bu durumda da tabii bir kısım hak 
kayıplarına ister istemez kötü niyetli olmaksızın sebebiyet verilebilmektedir. Burada da 
UYAP altyapısıyla şeffaflık sağlanarak dosyaların gözden kaçırılması, zamanaşımına 
uğraması gibi bir kısım hususların önlenmesi sağlanmış olacaktır.

Yine en önemlisi kâğıtsız ofis ortamına geçilmesi, çünkü bu hem ilk derece 
mahkemelerinin hem de Yüksek Yargıtayda görülen davalarda taraf sayısı kadar çıktı 
alınması, taraflara tebliğ edilmesi ya da dosyanın içine konarak ilk derece mahkemelerine 
gönderilmesi hususları da dikkate alınırsa çok ciddi manada en azından kâğıt tasarrufu 
yapılmış olacaktır. Yine en büyük amaç e-adaletin gerçekleştirilmesi, yani adaletin bütün 
birimleriyle ister kendi aralarındaki yazışmalar olsun, isterse yargılama faaliyetleri olsun, 
bütün bu işlem ve eylemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır. Adalet 
devletin temelidir ve davaların en az giderler ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması da 
yargının temel görevidir.

Bu yazılımdan daha çok istifade etmek amacıyla tabii ki sisteme girilen verilerden de 
birçok rapor üretilmektedir. Bu raporlardan hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum, raporları 
dört kısma ayırdık, ilk raporlarımız genel olarak Yargıtay bazında alınan raporlarımızdır. Yani 
genel olarak Yargıtaya gelen iş sayısı, çıkan iş sayısı, mahiyet cetvelleri gibi iş büyüklüklerini 
ortaya koyan raporlar, daha sonra da detaylı olan diğer raporlardan bahsedeceğim. Bu 
raporlar içerisinde cumhuriyet başsavcılığına, genel kurullara, daire başkanlıklarına 
gelen ve çıkan dosya sayıları, bu dosya sayılarının tespitinde de tarih aralığına göre tarih 
girilmek suretiyle gelen toplam dosya sayılarını görmemiz mümkündür. Hukuk ve ceza 
dairesi başkanlıklarına gelen dosyalar, gelen dosyaların mahiyetleri, yani gelen dosya eğer 
hukuk davasıysa dava türleri nedir, eğer ceza davasıysa suç türleri nelerdir, onları görme 
şansımız var. Çıkan mahiyet listemizde de çıkan dosyaların onama, bozma, düzelterek 
onama, görevsizlik ya da benzeri karar türlerinin listelendiği mahiyet listeleridir.

Size bu raporlardan belki WPN’le bağlanarak rapor göstermek daha güzel olacaktı, 
ama anladığım kadarıyla Internet bağlantıları kesildiği için WPN’le size rapor gösterme 
şansımız kısıtlı olduğundan dolayı daha önceden sistemden çekmiş olduğumuz raporları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz rapor aşağıda da görüleceği üzere 1 
Ocakla 31 Aralık tarihleri arasında alınan raporlardır, bu raporlarda sol tarafta kurullar, 
genel kurullar, ikinci grupta hukuk daireleri, üçüncü grupta hukuk daireleri, dördüncü 
grupta da cumhuriyet başsavcılığına 1 Ocaktan itibaren gelen toplam dosya sayıları 
göstermektedir. 2006 yılı Mart ayı itibarıyla bütün yargılama faaliyetlerini UYAP 
üzerinden yürüttüğümüzden dolayı burada görmüş olduğunuz sayılar objektif sayılardır, 
çünkü bu sayılar 2007 yılını kapsadığından dolayı tamamen Yargıtay Başkanlığına 
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gelen dosya sayılarını göstermektedir. Hukuk dairelerine gelen toplam dosya sayısı 343 
bin küsur, çıkan dosya sayısı da 328 bindir, yani yaklaşık olarak yüzde 95, 98 oranında 
karara çıkmış dosyalar. Ceza dairelerine gelen toplam dosya sayısı 182 bin, çıkan dosya 
sayısı da 112 bindir. Cumhuriyet başsavcılığına gelen dosya sayısı 295 bin, çıkan dosya 
sayısı, yani ceza dairesine gönderilen dosya sayısı da 108 bindir. Her ne kadar burada 
cumhuriyet başsavcılığına gelen dosya sayısı 295 bin gözükse bile şu anda hâlâ arşivde 
bekleyen, sisteme hiç girilmeyen dosya sayısı da çok fazla. İş yükü çok fazla olduğu için 
4-5 ay daha geriden gelmek suretiyle cumhuriyet başsavcılığında dosyalar sisteme ancak 
kaydedilebilmektedir.

Burada daireler bazında bir raporumuz var, burada da 1. Hukuk Dairesi Başkanlığından 
21. Hukuk Dairesi Başkanlığına kadar toplam gelen ve çıkan dosya sayılarını görmektesiniz. 
Bu raporumuz da yine 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan raporlarımız, bu 
raporlarımızda yeşille görmüş olduğunuz soldaki sütunlar gelen dosya sayılarımızı, sağdaki 
kırmızıyla belirtilen sütunlarda karara çıkan dosya sayılarımızı göstermektedir. Dikkatinizi 
çektiği üzere 9. Hukuk Dairesi Başkanlığına 43 bin tane dosya gelmiş, bu dosyalardan 39827 
tanesi karara çıkmıştır. Ceza dairesi başkanlıklarımıza gelen dosya sayıları yine hakeza 
aynı şekildedir, 10. Ceza Dairesi Başkanlığı en çok dosya gelen daire başkanlığımızdır, 
27 bin tane dosya gelmiş, bunlardan 14 bin tanesi ancak karara bağlanabilmiştir. Yani 13 
bin küsur tane dosyamız hâlâ karara çıkmamış olup bir sonraki seneye devreden dosya 
sayısını göstermektedir. Burada da gelen dosyaların gelme türüne göre mahiyet listesi 
gözükmektedir, görmüş olduğunuz ilk satırda gruplandırılmamış suç ve dava türü şeklinde 
bir açıklama var. Bu sayı çok fazladır, geçen sene içinde biz ceza ve dava türleri komisyonu 
başkanlıkları oluşturarak suç ve dava türlerini her ne kadar veritabanına işlemişsek de bu 
veritabanına işlenme tarihi 2007 yılının 6, 7 ayları olduğu için bir kısım suç ve dava türleri 
burada gruplandırılmamış suç ve dava türü olarak gözükmektedir.

Yine burada hukuk dairelerinden çıkan dosyaların kendi arasındaki mahiyet listesi var. 
Hukuk dairesi başkanlıklarına gelen dosyalardan ilk grupta olan onama şeklindeki mavi 
grubumuz 148 bin tane dosyamız onama olarak çıkmış. Burada en çok dikkat çeken 
alanlardan bir tanesi de gri olarak gözüken alanda görevsizlikle çıkan kararlarımız var. 
Görevsizlikle çıkan karar oranımız 46 bin tane, bu toplam hukuk dairesi başkanlıklarına 
gelen dosya sayısının yüzde 13, yüzde 14’üne tekabül etmektedir. İlk derece mahkemelerine 
gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına Yargıtay Başkanımızın imzasıyla bir yazı gönderdik. 
Orada özellikle talebimiz şu oldu, ilk derece mahkemeleri tarafından temyiz formları 
düzenlenirken veritabanındaki suç ve dava türleri dikkate alınarak doğru bir şekilde suç 
ve dava türlerinin girilmiş olması, temyiz formu düzenlenirken de veritabanında sistemin 
tavsiye etmiş olduğu ilgili daire başkanlığına doğru bir şekle dosyaların gönderilmesi. Eğer 
ilk derecem mahkemeleri tarafından dava dosyaları doğru daire başkanlığına gönderilirse 
Yargıtay Başkanlığının iş yükü yüzde 13 azalacak demektir.
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Burada ceza dairesi başkanlıklarımıza gelen dosyalarımızın oranlarını gösteriyor. 
Burada da dikkat çeken konu hukuk dairesi başkanlıklarından farklı olarak bozma 
oranlarının onama oranlarından daha fazla olmasıdır. Daire başkanlıkları bazında almış 
olduğumuz raporlar var, bu özellikle ilk derece mahkemelerinde olan ADİS formları, ilk 
derece mahkemelerinden gelen hâkim ve savcılarımız açısından örnek olması açısından 
bahsedeceğim. ADİS formlarına benzer formlar Yargıtay Başkanlığında da yıl sonlarında 
biz iş cetvellerini, devir işlemlerini yaparken bu raporlardan istifade etmek suretiyle 
raporlarımızı alıyoruz. Bu raporlarımızın tek tek isimlerini okumayacağım zamanın 
darlığından dolayı, ama size 1. Hukuk Dairesi Başkanlığının örnek raporlarını göstermek 
istiyorum. 1. Hukuk Dairesi Başkanlığının arşivdeki dosyalar listesini görmek istediğimizde 
şu şekilde bir liste var, burada liste çok uzun olduğu için 1 Ocaktan 31 Aralığa kadar olan 
bütün tarihleri çekmek yerine daha kısa aralıklarla raporları çekmeye çalıştık. Dosya 
durum çizelgemiz var, yine suç ve dava türlerine göre ceza daireleri için suç türlerine, hukuk 
daireleri için dava türlerine göre dağılım listemiz var. 1. Hukuk Dairesine gelen tapuyla 
ilgili alacak, tazminat, eser sözleşmesi ve benzeri olarak alt gruplarda gelen toplam dosya 
sayılarının rakamları, bir aşağıdaki sütunda da gelen dosyaların dava türüne göre açılımları 
bulunmaktadır. İlk başta tapuyla ilgili mesela 51 tane dosyamız var, bir aşağıdaki sütunda 
da ilk sıralamada tapuyla ilgili gelen toplam 51 tane dosyanın listesi bulunmaktadır.

Yine incelemedeki dosyalarımızın listesi; incelemedeki dosyalarımız da mevcut 
durumda hâkimlerimiz üzerinde, tetkik hâkimlerimize dağıtılmış olan, henüz müzakeresi 
yapılmamış olan dosyalarımızı göstermektedir. İlk başta burada görmüş olduğunuz Ayla 
Sevim Çalıkoğlu bizim tetkik hâkimlerimizden birisidir, tetkik hâkimliğimizde olan 
toplam dosya sayısını göstermektedir. Tetkik hâkimliğimizde toplam 73 tane dosya varmış, 
daha sonra da diğer ayrı daire başkanlığının diğer tetkik hâkimleri üzerinde bulunan dava 
dosyalarının sayılarını, esas numaralarını göstermektedir. Buradaki dosyalarımız karardaki 
dosyalarımız, karardaki dosyalarımız da şu anlama geliyor, müzakeresi bitmiş, ama 
postadan kapatılmamış olan dosyalarımız. Dosyalarımızın müzakeresi bittikten sonra belli 
bir aşamada onların ilamlarının yazılması, ilamlarının imzadan çıkması, onaylandıktan 
sonra posta memuruna gönderilmesi, posta memurunun da dosyada kapatma işlemlerini 
yaptıktan sonra vatandaş portalında dosya kapak bilgilerinin vatandaşa sunulmasıyla ilgili 
aradaki geçen süreçte ilgili daire başkanlığındaki toplam dosya sayısını göstermektedir. 
Kapatılmayan dosyalar listesi, burada da biraz önce bahsettiğim gibi şeffaflık ve yargılama 
faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi adına dosya kaçaklarını önleme ve dosya 
kayıplarını önleme adına tarih aralığı girilerek ya da esas numarası aralığı girilmek suretiyle o 
girilen aralık arasında daire başkanlığının elinde kaç tane dosya olduğunu, kararı çıkmayan 
dosya olduğunu bulmalarını kolaylaştırmak için yapılmış olan bir raporumuzdur.

Karar masasına gönderilmiş olan dosya sayılarımızı göstermektedir buradaki rapor da; 
bozma, değişik, bozma, düzelterek onama gibi sistemde şu anda 120’ye yakın karar türü 
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bulunmaktadır. Bunlar ana iş cetvelinde cetvellere alınırken ana başlıklar halinde her ne 
kadar toplansa da burada karar türlerinin çok daha fazla olduğunu görebiliriz. Yine aynı 
zamanda tetkik hâkimi bazında bir tetkik hâkimimiz bir yıl boyunca kaç tane dosyaya 
bakmış, bakmış olduğu bu dosyalardan kaç tanesi onama, kaç tanesi bozma çıkmış, 
onların teferruatını ve sayılarını öğrenme şansımız da var. Burada da onama ve bozmaya 
çıkan dosyaların listeleri var, en sonda toplam mahiyet listemiz, karar türüne göre mahiyet 
listemiz var. Burada da ilgili daire başkanlığının 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasındaki 
toplam dosya sayılarını göstermektedir. Bozulan dosya sayısı 1 500, onanan dosya sayısı 
3 375 gibi, en sondaki de, 12 237 sayısı da karar türlerine göre bir yıl içerisinde 1. Hukuk 
Dairesi Başkanlığının çıkartmış olduğu dosya sayısını göstermektedir.

En sonda bir tane daha raporumuz kaldı, bu raporumuz da hâkimlerimizin not fişlerinin 
olduğu rapordur. Umarım bu not fişinde olan hâkimlerimizden burada olan yoktur. Not 
fişleriyle ilgili Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığıyla şöyle bir organizasyonumuz 
oldu, her ne kadar ileride doküman yönetim sistemini tamamen faaliyete geçirecek olsak 
bile ilk aşamada ilk derece mahkemesindeki hâkimlerimiz notlarını merak ettikleri için biz 
elektronik ortamda son 3, 4 aydır not fişlerini Adalet Bakanlığı Ayırma Tetkik Bürosuna 
gönderme şansımız oldu. Adalet Bakanlığı da ilk derece mahkemelerinden elektronik 
ortamda Yargıtaya gelen dosyaların not fişlerlini taşradaki hâkim, savcılarımıza göstermeye 
başladılar. Bunu zannedersem yakın bir zamanda ortaya koyacakları bir çalışmayla da 
ayrıca hâkim, savcılarımızın tarih aralığı girmek suretiyle not fişlerini alabilecekleri bir 
cetvel düzenlenecek.

Personel hareketlerine yönelik de yine not fişlerimiz var, raporlarımız var. UYAP Yargıtay 
bilgi sistemi ilk derece mahkemelerinde uygulanan bilgi sisteminde olduğu gibi a’dan z’ye 
bütün yargılama faaliyetleri ve personel hareketlerinin kontrol edilebildiği, raporlarının 
alınabildiği bir sistem öngörmüştü. Hızlı bir şekilde personel raporlarından bahsetmek 
istiyorum. Personelimizin sicil özetinin gösterildiği bir rapor, bunlar personelimizin terfi 
ve diğer işlemlerine göre kendi kendine güncellenen raporlarımız. Bu ayrılış nedenlerine 
göre kurumumuzdan emekli olan, istifa eden, malulen emekli olan, vefat eden gibi sayıları 
gösteriyor. Yaşlara göre personel dağılımımız, en büyük oran 36, 45 yaş arasında 500 
kişilik bir sayımız var. Cinsiyete göre yüzde yaklaşık 60’ı erkek, yüzde 40’ı bayan. Öğrenim 
durumlarına göre yine bir raporumuz var, kan gruplarına göre, unvanlarına göre, toplam 
üye sayımız o zaman 210’muş, bu raporu çektiğimiz zaman üye seçimi olmadan önceki 
rapor, hizmet sınıflarına göre de raporlarımız bu şekilde.

Yine yüksek seçim sistemindeki yazılımla entegre bir şekilde çalışan siyasi partilerle ilgili 
de bir yazılımımız var. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutulan verilerin raporlarını 
henüz kendilerinden almadığımız için burada size örnek gösteremiyoruz, ama siyasi 
partilerin açık ve kapalı olup olmadıklarını, siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe bazında 
olmak üzere teşkilatlanma yapılarını, siyasi partilerin üye kayıt bilgilerini, siyasi parti 
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yönetim kadrosu ve bilgilerini gösteren benzer nitelikte daha alt kırılımları olan birçok 
raporumuzu almak mümkün.

UYAP Yargıtay bilgi sisteminin en büyük özelliği diğer kamu kurumlarıyla entegrasyon 
sağlamış olması, özellikle bizim için çok önemli olan ve önem arz eden ilk derece 
mahkemeleriyle aramızda bir entegrasyonunun sağlanmış olması. Biraz önce yukarıdaki 
ekranda görünen bu birimler örnek birimler olmasına rağmen sabahki oturumda 
zannedersem entegrasyon sağlanan birimlerle ilgili çok detaylı bilgiler verilmiş, ama ben 
ilk derece mahkemeleriyle entegrasyonumuz sonucu Yargıtay Başkanlığına intikal eden 
elektronik dosya sayılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim yargılama faaliyetlerinde 
tamamen uygulamaya başladığımız Yargıtay Başkanlığındaki tarih aralığımız aşağı 
yukarı 1 Ocak 2006 tarihi olarak kabul edebiliriz, 1 Ocak 2006 tarihinden bugüne 
kadar toplam gelen dosya sayılarını aşağıdaki şekilde görebiliriz. Sarıyla işaretli olan 
daire başkanlıklarımız en çok elektronik dosya gelen daire başkanlıklarımız. Yine Adalet 
Bakanlığına yazmış olduğumuz yazıda özellikle hâkim, savcılarımızdan şunu istirham ettik, 
istedik, dedik ki, dosyanın içeriği ne kadar dolu olarak gelirse, suç türü, dava türü, fihristi 
sistemden, UYAP’tan alınırsa Yargıtayda da dosya inceleme faaliyetlerinin o kadar hızlı bir 
şekilde yerine getirilebilme şansı var. Çünkü bizim Yargıtaydaki hâkimlerimizin üzerinde 
çok iş yükü olduğu için hâkimlerimiz daha ziyade evlerinde çalışıyorlar. Evlerinde çalışan 
hâkimlerimize de biz WPN sertifikası sağlamak suretiyle evlerinden doğrudan UYAP 
veritabanına bağlanmak suretiyle UYAP’tan dosya inceleme imkânı tanıdık. Ayrıca bir 
ortak alan dediğimiz her daire başkanlığının personeliyle birlikte ulaşabilecekleri ortak 
alanları var, ortak alanlarında veri paylaşma imkânları da olduğu için şayet gelen dosya 
elektronik dosya olarak gelirse hâkimlerimizin de elektronik posta içerisindeki verilerden 
rapor hazırlamaları çok daha kolay olacaktır.

Yargıtay uygulamalarını bilenler varsa fark etmişlerdir, birçok hâkimimiz evlerine tarayıcı 
ya da fotoğraf makinesi, dijital fotoğraf makineleri almışlardır. Tarayıcı almalarının sebebi 
de dosya içerindeki evrakların fotoğrafını çekerek ya da tarayıcından geçirerek onları OSR 
programlarından geçirip Word’e dönüştürmek ve onların raporlarını yansıtmaktır. Çünkü 
hâkimlerimizin sadece rapor yazmakla görevleri bitmiyor, aynı zamanda karara çıkartmış 
oldukları dosyaların ilamlarını yazma görevleri de tetkik hâkimlerimizin üzerinde olduğu 
için bir kısım dosyalar da Yargıtayda çuval dosya olarak tabir edildiği için bu çuval dosyalar 
içerisinde karar içeriklerini, ifadeleri rapora yansıtmak çok da kolay olmadığından bizim 
açımızdan elektronik dosya sayısının artması, özellikle de içeriğinin dolu olması ilk 
aşamada bizi çok memnun edecek olan ilamların mümkün olduğu kadar, daha sonra da 
taraf beyanlarının, duruşma zabıtlarının ve hazırlık soruşturması kayıtlarının elektronik 
ortamda bize geliyor olması bizi çok ciddi manada rahatlatacaktır.

Toplam gelen dosya sayımız 445 225’miş, bu aslında Yargıtay başkanlığına bir yılda gelen 
toplam dosya sayısını 600 bin olarak tahmin edersek ya da ortalama bir rakam söylersek 
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445 bini de ikiye bölersek bu iki yıllık veri olduğu için, yılbaşına yaklaşık 220 bin dosya 
düşüyor. Bu da demek ki Yargıtay Başkanlığına gelen dosyaların yaklaşık olarak üçte biri 
elektronik ortamda gelme şansı varmış. Eğer elektronik ortamda gönderilmiş olsaydı, daha 
doğrusu içeriği tam olarak elektronik ortamda bize intikal etmiş olsaydı hâkimlerimiz en 
azından işlerinin üçte birini elektronik ortamdaki dosyalardan görme şansları olacaktı. 
Altta da ceza dairesi başkanlıklarına gelen toplam dosya sayılarımızı göstermektedir.

Yine Yargıtay Başkanlığı olarak belki akıllara gelebilir, Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğüyle nasıl bir veri paylaşıyorsunuz diye, bizim de bir kısım ceza dairelerimiz 
özellikle ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmaktadırlar. Biz özellikle ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmış olduğumuz davalarla ilgili ya da diyelim ki ilk 
derece mahkemesinden dosya geldiğinde hâkimimiz sabıka kaydını almayı unuttu, 
burada bizim ilgili hâkimimizin sisteme girmek suretiyle sabıka kaydını alarak adli sicil 
kayıtlarına ulaşma şansı var. Nüfus kayıtları da aynı şekilde, hatta bundan dört, beş ay önce 
2. Ceza Dairesi ve 11.Ceza Dairesi Başkanlığı kendilerinde olan bir dosyayı inceledikleri 
sırada sanıkların ölmüş olduğunu tespit ederek veritabanından çekmiş oldukları nüfus 
kayıtlarına göre onları imzalayıp dosyanın içerisine ekleyip düşme kararı verdiler. Aksi 
takdirde dosyaları eksiklikten dolayı ya da başka bir sebeple ilk derece mahkemelerine 
göndermeleri gerekecekti.

Entegrasyon halinde olduğumuz kurumlardan bir tanesi Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Tapu Kadastro, PTT, Akbank, bunlardan bir kısmıyla, özellikle Akbank’la ilgili henüz 
biz ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama faaliyetlerini Yargıtay Başkanlığında hayata 
geçiremediğimiz için şu anda bizim Akbank’la belki doğrudan bir çalışmamız olmadı. 
Fakat Adalet Bakanlığıyla aramızda imzalayacağımız ortak bir protokolle bu birimlerle 
ayrıca protokol imzalamaya gerek kalmaksızın Akbank’la da belki ilk derece mahkemesi 
sıfatıyla bakmış olduğumuz davalarla ilgili Akbank’ın sistemini kullanmak şansımız 
olacak. Bu sistemde tabii faaliyetlerin tamamı kullanıcıların işlerini kolaylaştırma adına 
yürütülen faaliyetlerdir, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırma adına da UYAP Yargıtay 
bilgi sisteminde alınmış olan birçok önlem vardır. Bunlardan en önemlisi ve en gerekli 
olanı diyelim, hâkim, savcılarımızın ve ilgili olan personelimizin ilk aşamada mevzuata 
kısa sürede erişmesin sağlamak. Bu Adalet Bakanlığının ilk derece mahkemeleri tarafına 
yapmış olduğu yatırımla bütün birimlerin birbiriyle entegre bir şekilde entegrasyonunu 
sağlaması ve Internet hizmetini sunmuş olması itibarıyla bir elektronik ortamda doğrudan 
Internet üzerinden güncellenen yazılımlar, mevzuat programları vasıtasıyla ya da ayda 
bir lokal olarak Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı arasında mevzuat kısmını Adalet 
Bakanlığı, içtihat kısmını da Yargıtay Başkanlığının temin etmiş olduğu veriler ayda 
bir UYAP mevzuatı adı altında yayınlanmak suretiyle hâkim, savcılarımızın ilk derece 
mahkemelerinde ve yüksek yargı organları olan Yargıtayda hizmetlerine sunulmaktadır.

Yine e-posta adresleri standart bir e-posta adresleri oluşturulmuştur. Bu e-posta 
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adresleri oluşturulurken de özellikle ilk derece mahkemeleriyle Yargıtay Başkanlığı 
arasında münasebetsizlik olmasın, uyumsuzluk olmasın diye aynı sistemde, aynı işleyiş 
tarzı içerisinde elektronik posta adresleri oluşturulmuştur. Bizde oluşturulan elektronik 
posta adresleri ilk derece mahkemelerinden farklı olarak, ilk derece mahkemelerinde 
absicil@adalet.gov.tr şeklinde başlarken bizde de yrsicil@yargıtay.gov.tr şeklinde aynı 
sistem mimarisi içerisinde elektronik posta adresleri oluşturulmuştur. Yine ayrıca 
kişilerin adısoyadı@yargıtay.gov.tr şeklinde elektronik posta adresleri oluşturulmuştur. 
Meslektaşlarımız arasında elektronik postayla haberleşmek istediklerinde sicilini bildikleri 
bir meslektaşımıza, Yargıtaydaysa uzantısını Yargıtay yaparak, Adalet Bakanlığı tarafında 
çalışıyorsa adalet yaparak elektronik posta göndermeleri her zaman için mümkün. Bu 
elektronik postayla en çok kullandığımız yargılama faaliyetleri içerisinde veri alışverişi ya 
da bilgi paylaşımı şeklinde olmaktadır.

Yine bizi en çok rahatlatan WPN sertifikası kullanımıdır. Tetkik hâkimlerimizde bu 
sayı yüzde 60, yüzde 70’lere dayandı, üye bazında da yaklaşık olarak yüzde 15 oranında 
bir WPN sertifikası kurulu olan bilgisayarlarımız var. Tetkik hâkimleriyle, cumhuriyet 
savcılığındaki savcılarımız daha aktif kullanıyorlar, hatta cumhuriyet savcılarında bu oran 
belki yüzde 90, yüzde 95’lerde, tetkik hâkimlerimizde biraz daha düşük. Üye bazında da 
iş yoğunluğu çok fazla olduğu için özellikle meraklı olan üyelerimizin şahsi gayretleriyle 
WPN sertifikaları kurulmuştur. WPN sertifikası vasıtasıyla da hâkimlerimiz Yargıtaya 
bağımlı olmaksızın kendi evlerinden ya da memleketlerinden ya da herhangi bir yerden, 
Internet bağlantısı olan herhangi bir yerden kendi dosyalarına ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yine hâkim ve savcılarımıza en çok destek veren uygulamalardan bir tanesi full tek surch 
özelliği taşıyan karar arama ekranımızın olmasıdır. Karar arama ekranımızın özelliği şu, 
hâkimlerimiz kendi ekranlarında, yetkileri dahilinde girmiş oldukları ekranlarında karar 
ekranını tıkladıklarında üç tane kelime ya da kelime grubuyla arama yapabilmektedirler. 
Burada WPN sertifikası uygulama şansımız olmadığı için gösteremiyorum, full tek surch 
özelliğini kullanmak suretiyle kendi daire başkanlıkları ve Genel Kurul kararlarına ulaşma 
şansları var, eğer Yargıtay Başkanlar Kurulu kabul ederse bütün daire kararlarına da ilk başta 
Yargıtaydaki tetkik hâkimi ve cumhuriyet savcılarının, daha sonra da Türkiye çapındaki 
bütün hâkim ve savcılarımızın ulaşma şansları olacaktır.

Vatandaşlarımıza da yine Internet üzerinden bir kısım hizmetler sunulmaktadır, bu 
hizmetlerin başında vatandaş portalı üzerinden kendi dosyalarının kapak bilgilerini takip 
edebilmeleri için yazılmış olan vatandaş portalı şeklinde Internet üzerinden herhangi 
bir şifreyi gerektirmeksizin sadece ilk derece mahkemesine ait dosyanın esas ve karar 
numarasını girmek suretiyle takip edebildikleri bir sistem mevcuttur. Burada da vatandaşlar 
Yargıtaya gelmeden ya da avukatlarıyla bile belki görüşmeden dosyalarının seyrini takip 
etme şansları vardır.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili de Internet üzerinden yayınlanan 
yayınlar üzerinde Yargıtay Başkanlığının Internet sayfası örnek sayfalardan bir tanesidir. 
Şu an toplam 787 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı mevcuttur, bu kararlar 
içerisinde de başvuru tarihine göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddesine göre ya 
da kavramlara göre arama yapmak suretiyle kararlara ulaşmak mümkün olacaktır. Teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Yetim, teşekkür ediyoruz. 

Buyurun Sayın Özmen. Şimdiki sunuşu yapacak olan arkadaşımız da dünyada e-adalet 
uygulamalarıyla ilgili size bilgiler sunacak.

MUSTAFA ÖZMEN (Yargıtay Tetkik Hâkimi)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Değerli konuklar; e-adalet uygulamalarının dünyadaki örneklerinden kısaca bir sunum 
yapacağız. İngiltere’de nasıl uygulanıyor, Amerika’da nasıl, Singapur’da nasıl, Avustralya’da 
nasıl, Kanada’da ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de uygulamasını izah etmeye 
çalışacağım. Yalnız tabii biz uygulamaların bizzat birebir içinde olmadığımız için sadece 
bunların sitelerinde yayınlanan bilgilerden derlediğimiz bir sunum olacak.

İngiltere’de elektronik kütüphane ve bilgi hizmetleri adı altında elektronik olarak 
e-adalette bir hizmet sunulmaktadır. Bu da nedir? Elis adını verdiğimiz bir elektronik 
kütüphane oluşturulmuştur, bu elektronik kütüphanede Internet üzerinden Adalet 
Bakanlığıyla mahkemelerin yargılama usulleriyle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Aynı 
zamanda bu web sitesinde Avrupa hukuku, uluslararası hukuk alanında, insan hakları 
alanında birçok Internet sitesine linkler konulmuştur. Bu linkler vasıtasıyla bu bilgilere 
ulaşılabilmektedir. İkincisi alacak davası, money claim online diyorlar, yani para 
talebi mahkemelerden yapılabiliyor. Internet üzerinden mahkemeye bu alacak davası 
açılabiliyor, hem davacı hem davalı süreci Internette money claim online linki üzerinden 
takip edebiliyor, iddia ve savunmalarını elektronik ortamda ileri sürebiliyorlar. Bunun 
için davacı ve davalının İngiltere’de geçerli bir e-posta adreslerinin bulunması yeterli. 
Kullanıcılar elektronik başvuru gibi düşünmek lazım, açtığınız zaman karşınıza bir form 
geliyor, bu formu dolduruyoruz ve daha sonra gönderiyoruz. İşte bu forma girip kayıt 
olmaları yeterli oluyor, söz konusu bu link üzerinde de bu formların nasıl doldurulacağına 
dair adım adım neler yapılması gerektiği izah edilmiş.

Aynı şekilde bu daha sonradan devreye sokulmuş bir mülkiyet davası da açılabiliyor, 
talebi de olabiliyor. Yalnız bu mülkiyetten kasıt her türlü şey değil de, ikametgâh olarak 
kullanılan gayrimenkullar veya mortgage dediğimiz uzun vadeli konut kredileriyle ilgili 
davalar yine Internet üzerinden açılabiliyor. Yine burada iddialar ve savunmalar bu link 
üzerinden yapılabiliyor. Bu sistem İngiltere’de 30 Ekim 2006 tarihinden itibaren bütün 
İngiltere ve Galler Bölgesinde uygulanmaya başladı. Yine bunun için davacı ve davalıların 
geçerli bir e-posta adresi bulunması ve sisteme girip kayıt olmaları gerekmekte ve bu link 



588

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

üzerinden de davanın süreçlerini takip edebilmektedirler.

Online formlar; mahkemelerde kullanılan bizim basılı evrak dediğimiz matbu evraklara 
var, bunların hepsini bir yerde toplamışlar ve gerekli olan bu formlar buralardan çekilerek 
doldurulabilir ve bu şekilde işlemleri daha da kolay hale getirmiş oluyorlar. Duruşma listeleri 
yine xsvib dediğimiz bir link üzerinde İngiltere’de bulunan bütün ağır ceza mahkemelerinin 
listesi yayınlanmakta ve bunlara link verilmektedir. Bu linkleri tıkladığımız takdirde de 
duruşma tarihleri, duruşma listeleri buradan takip edilebilmektedir. Eğer benim bir ağır 
ceza mahkemesinde davam varsa, ne zaman olduğunu unuttuysam buradan girip kontrol 
etme şansım oluyor.

Evet, Amerika Birleşik Devletleri; burada dosya sorgulama hizmetleri verilmektedir, 
pacer denilen bir yine web siteleri var. Temyiz mahkemesi, bölge mahkemesi, ticaret 
mahkemesi gibi çoğu mahkemelerde Internet üzerinden halka açık dosya sorgu hizmeti 
verilmektedir. Dosya sorgu hizmeti nedir? Davanın esas numarası, tarafların isimleri, 
vesaire bilgiler girilerek dosyanın hangi aşamada olduğu, karar verilip verilmediği gibi 
bilgilerin öğrenilmesini sağlar. Yine bu web sitesinde bu hizmeti veren mahkemelerin 
listesi ve linkleri bulunmaktadır, bu şekilde vatandaşlar veya avukatlar bu hizmetlerden 
faydalanabilmektedir. Yalnız bu servis merkezine girip daha önceden kayıt olmaları 
gerekmekte. Her mahkeme kendi veritabanına sahiptir, yani bizdeki gibi UYAP gibi böyle 
bütün mahkemelerin bağlı olduğu bir bilgiişlem merkezleri yok, her mahkeme kendi 
veritabanına sahip ve dosya soru hizmetini de buradan sağlamaktadır. Her mahkemenin 
vermiş olduğu dosya sorgu hizmetleri aynı formatta olmasa bile verdikleri bilgilerin 
mahiyeti birbirinden çok az farklıdır, çok az bir farklılık gösterir.

Burada şunu izah etmek istiyorum, bu UYAP’a geçmeden önce Yargıtayda kullanılan 
bir sistem vardı, o da yerel bazlı Yargıtayın kendine ait bir web sitesi vardı. Şimdi verilen 
bu kararların kapak bilgileri dediğimiz taraf isimleri, davanın ismi, esas numarası, kayıt 
numarası, bunlar ikinci bir iş olaraktan bizim dosya sorgulama hizmetimiz devam ediyordu, 
yani UYAP’tan önce de devam ediyordu. Fakat ikinci bir iş yapıyorduk, yani karara çıkmış 
olan dosyaları götürüp oradaki ayrı bir yere tekrar girilmesi suretiyle, manuel girilmesi 
suretiyle bu işlemler yapılıyordu, ama UYAP’a geçildikten sonra az önce arkadaşımızın da 
anlattığı gibi dosya artık kapandı, postacıya verildi, verildikten sonra bu bilgiler otomatik 
olaraktan atılıyor ve online oluyor. Biz mesela Yargıtayın iletişim sayfası vardı, o sayfaya 
genelde benim şöyle şöyle bir dosyam var, henüz görünmedi veya ne zaman karara çıkar 
gibi mailler de alıyoruz. Yani Yargıtay sayfasındaki dosya sorgulama online çalışmakta, 
tekrar bir daha ikinci bir işçiliğe gerek kalmamaktadır.

Bu Amerika’daki web sitesi Amerikan Mahkemeleri Yönetim Ofisi tarafından yürütülüyor. 
Yine Newyork Eyaleti de eyaletinde bulunan bütün mahkemeleri ecort isimli bir web 
sitesinde toplamış, bir araya getirmiş ve bunun üzerinden az önce bahsettiğimiz dosya 
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sorgulama hizmetlerini veriyor. Yani dosya kapanmış mı, kapanmamış mı, karara çıkmış 
mı, çıkmamış mı, ne aşamada, biz bunları öğrenebiliyoruz. Bir de temyiz mahkemesine özel 
e-track elektronik olarak takip etme hizmeti var. Buraya kayıt olunduğunda da duruşma 
günlerini takip edebiliyoruz, hatta duruşma günlerini de bize önceden bildiriyorlar, 
bildirilebiliyor. Dava duruşma günlerini 1, 7, 15 veya 30 gün önceden otomatik olarak 
e-posta yoluyla duyuran bir dosya takip sistemi var, bahsettiğimiz gibi şimdilik sadece 
temyiz mahkemesinin derdest dosyaları için uygulanıyor.

Diğer bir ülkemiz Singapur, Singapur biraz daha bizim sisteme yakın gibi, dünyada da 
belki öncülerinden bir ülke e-dosya konusunda. Elektronik dosyalama sistemi aşağıda 
belirtilen hizmetlerin verildiği yeni, birbiriyle entegre ulusal bir ağ sistemi. Bu sistemde 
verilen hizmetler şunlardır, elektronik dosyalama hizmeti, -bunları biraz sonra izah 
edeceğiz- elektronik kopyalama hizmeti, elektronik doküman yönetim sistemi, elektronik 
bilgilendirme hizmeti. Elektronik dosyalama sistemi temyiz mahkemesi davalarının 
yönetim stratejisinin bir parçası olarak geliştirilmiş, otomatik dava izleme ve sistemin 
belli başlı özelliklerini gözlemleyebilme, şimdi merkezi olduğu için görebiliyorsunuz, 
izleyebiliyorsunuz, davaları adım adım takip edebiliyorsunuz. Bunlar davanın daha iyi 
yürütülmesini, daha verimli yönetilmesini sağlıyor, bu da dolayısıyla gereksiz yazışmaların 
önüne geçtiği gibi davanın ömrünü, sürecini de kısaltıyor.

Elektronik dosyalama hizmeti Singapur’da daha önce aynı bizde olduğu gibi geleneksel 
olarak mahkeme evrakları elle doldurulur ve kâğıt halinde mahkeme kalemlerinde 
dosyalanırdı. Bu dosyalama mahkeme personelince yapıldığından dolayı avukatlar dava 
açmak için her gün veya gün içinde mahkeme kalemlerine uğramak zorunda kalırlardı. 
2000 yılında elektronik dosya hizmetleri başladığından beri avukatlar mahkemeye gelmeye 
gerek kalmaksızın 7 gün, 24 saat Internet üzerinden dava açabiliyor, evrak gönderebiliyor, 
işlemlerini yapabilir hale gelmişlerdir. Hâlihazırda Singapur’da 400’den fazla hukuk 
firmasının evraklarının yüzde 84’ü web tabanlı sistemde elektronik olarak dosyalanmıştır. 
Yine bugüne kadar 2,5 milyondan fazla mahkeme evrakı elektronik olarak kaydedilmiştir 
ve sistem üzerinde de günde ortalama 2 000 evrak işlenmektedir. Buradan da herhalde 
farkı daha iyi görebiliyoruz, 125 milyon civarında bir evrakla 2,5 milyon civarında bir evrak 
arasındaki bu devasa farkı görebiliyoruz. Bu hukuk firmaları ya da bilgisayar kullanmasını 
bilmeyen davanın tarafları elektronik dosya işlemlerini bunlar da yapabiliyorlar, nereden 
yapıyorlar? Temyiz mahkemesinin birinci katında bulunan lownet bürosu var, buradan 
ücreti mukabilinde işlemlerini yapmakr şansları var.

Elektronik kopyalama hizmeti aslında elektronik ekstrak, yani elektronik çıkarma 
anlamında, ama ben kopyalama olarak çevirdim. Avukatlara gene Internet üzerinden 
elektronik dosyalardan kopya alma hizmetini sağlıyor. Bu hizmet daha önce bahsedilen 
lownet bürosundan da temin edilebiliyor, yani Internet kullanmıyorsanız bunu gidip o 
lownet bürosundan da isteyebiliyorsunuz. İki türlü yararlanma imkânı var, bir, elektronik 
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posta içerisine girip inceleme, hani bizde olur ya, avukatlar mesela bir dosya inceleyeceğim, 
şurada bir bakabilir miyim diye, bunu Internet üzerinden elektronik olarak yapıyorlar 
veya avukatların mahkeme onayıyla elektronik dosyalardaki belgelerden kopya alabilmesi 
şeklinde bir hizmetleri var.

Doküman yönetim sistemi hukuk firmalarının mahkeme dokümanlarını Internet 
üzerinden mahkemelere ulaştırılmasını sağlayan bir sistem. Dokümanlar elektronik olarak 
mahkemeye gönderilebildiği gibi, yani bu davaya cevap yazısı olabilir, talep yazısı olabilir, 
dokümanlar elektronik olarak mahkemeye gönderilebildiği gibi diğer hukuk firmalarına da 
gönderilebilir. Sistem kullanıcılara otomatik olarak bir sertifika düzenler ve bu sertifikaları 
da ayrıca bir yerde saklıyorlar. Bu hizmet sayesinde de işgücü ve personel sayısında 
tasarrufa gidilmiştir, evrakları bir yerden bir yere getirip götürmek için daha fazla personel 
çalıştırmaya gerek kalmamıştır ve Singapur’da bu sistem 10 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu sistemle mahkemeye ve taraflara gerekli olan belgeler Internet üzerinden 
bir tıkla kolayca gönderilebilmektedir. Tabii işlemlerdeki hızı arttırmış, iş adımlarını da 
azaltmıştır. Yine elektronik bilgi hizmetleriyle de avukatlar ve vatandaşlar dosyadaki 
bilgileri veritabanından sorgulayabiliyorlar. Ayrıca mahkemelerle ilgili, yani bu sistemin 
kullanıldığı mahkemelerle ilgili birçok bilgiye de bu sistem üzerinden ulaşabiliyorlar.

Bir diğer ülkemiz Avustralya; Avustralya’da 21. yüzyıl gereksinimlerini karşılayacak 
Avustralya vatandaşları için bur strateji geliştirmişler, bir şeyler üretmeye başlıyorlar. 
Fakat çoğu plan aşamasında, ancak şu aşağıda sayılan hizmetleri şu an için verebiliyorlar. 
Bunlar da dosya sorgu, bunlar da her dosyada değil, ama özel davalar hakkında bilgiler 
Internet üzerinden sorgulanabilmektedir, e-dosya, e-dosya hizmetiyle davanın tarafları 
veya avukatlar gerekli mahkeme dokümanlarını elektronik olarak verebilmektedirler. 
İlgili web sayfasında bu işlemlerin adım adım yapılışını gösteren rehberler vardır. Aynı 
zamanda da brada mahkeme harçları kredi kartıyla ödenebilme kolaylığı getirilmiş. Dava 
yönetim hizmetiyle taraflar güvenli elektronik ortamda davayla ilgili hususlarda mahkeme 
çalışanlarıyla iletişim kurabilirler. Yani sanırım Internetten ayrı bir WPN kanalıyla olabilir, 
elektronik ortamda bir veri alışverişi yapabilirler. Bu hizmetten sadece taraflar ve onların 
avukatları, davanın tarafları ve onların avukatları yararlanabiliyor, aynı zamanda belli 
oranda sınırlandırılabiliyor.

Kanada var, burada, Kanada’da temyiz mahkemesinde de e-dosya zorunluluğunu getiren 
bir düzenleme yapılmış. 06.02.2008’den sonraki temyiz mahkemesine yapılan başvuruların 
hepsi CD rom üzerine kaydedilip mahkemeye o şekilde teslim edilmesi istenmiş. Yine 
burada da gördüğümüz gibi böyle derli toplu bir merkez görülmüyor, sadece bu kadar bir 
yapılanmaları var.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne gibi elektronik hizmetler sunuyor? Budog dediğimiz 
bir emsal karar hizmeti var, az önce arkadaşımız da bahsetti, yani burada hem İngilizce 
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hem Fransızca olarak kararlar yayınlanıyor. Kendi orijinal sayfasında neye göre sorgulama 
yapabiliyoruz? Başvuru numarası, davanın taraf isimleri, devlet isimleri, sözleşme ve kanun 
maddeleri ve kararda geçen herhangi bir metinle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde 
karar araması yapabiliyoruz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları aynı 
zamanda Türkiye’ye de geliyor, bunu Dışişleri Bakanlığında çeviriyorlar. Bu gelen çevirileri 
de biz Yargıtayda Internet sitesinde yayınlıyoruz. Orada da güzel bir karar arama ekranı 
yaptık, gelen Türkiye’yle ilgili birçok davanın orada da araması yapılabilir.

OTURUM BAŞKANI- Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Özmen. Sayın Başkanımdan da 
destek almak suretiyle taze bilgilerle bezediğiniz konuşmanızı son cümlelerle kapatınız.

MUSTAFA ÖZMEN- Bir de UYAP geneli hakkında bir iki şey söylemek istiyorum 
vaktimiz varsa.

OTURUM BAŞKANI- İki dakikalık süre var.

MUSTAFA ÖZMEN- O zaman teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Aycı da UYAP ve etik konusunda sunuş yapacak, 
izleyelim; buyurun. 

EMRULLAH AYCI (Yargıtay Tetkik Hâkimi)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Öncelikle değerli konuklara saygılarımı sunuyorum. Şimdiye kadar tabii burada UYAP’ın 
çeşitli yönleri anlatıldı. Ben tekrar bunlar yerine UYAP’ın ya da başka bir ifadeyle elektronik 
ortama geçişin sağlayacağı yararlardan bir başkasını ifade etmeye çalışacağım.

Öncelikle etik nedir diye başlamak istersek, etik Türk Dil Kurumunun sözlüğünde 
insanların töresel ya da ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran 
bir felsefe dalıdır diye tanımlanmış. Etik esasında ahlakla eş anlamlı gibi algılansa da etik 
ahlaktan biraz daha kapsamlı, ahlakı da içine alan, araştırma yapan bir bilim dalı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Etik hukuk kurallarıyla ortak yanları bulunmakla birlikte bazı 
yönlerden de ayrılmaktadır. Kaynak açısından baktığımızda hukuk kurallarının kaynağı 
yine anayasalarda ve kendi sistemi içinde belirlenmiş olan kurallar içerisinde hukuk 
kuralları ortaya çıkarılır, ama ahlak kuralları bildiğiniz gibi toplum içinde gelişir. Bir de 
yaptırım açısından bir farklılık vardır, hukuk kurallarına uyulmadığı takdirde hukuk 
bunun yaptırımınız kendi içinde öngörmüştür ve bu yaptırım devlet zoru yoluyla hukuka 
uymama engellenir. Ahlak kurallarına uymamaysa toplum tarafından engellenir. Fakat 
hukuk ve ahlakın kesiştiği bir nokta vardır, bu da vicdan dediğimiz noktadır. Ahlak kişinin 
vicdanıyla hesaplaşmasını, hatta toplumsal vicdan toplumun kendisiyle hesaplaşmasını 
gerekli kılar. Hukuksa kurallar ve objektif ölçüler içinde de olsa hâkimin vicdanının hakem 
kılınmasıdır. Burada Anayasanın 138. maddesinde hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar, 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler 
ifadesi vardır. Burada dikkat edildiğinde Anayasamızda kanun ve hukuka uygun olan 
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vicdani kanaate vurgu yapılmıştır. Çünkü hâkimin hüküm verirken kendi vicdanıyla baş 
başa kalacağı, ona göre bir değerlendirme yapacağı açıktır.

Yine Medeni Kanunun 2. maddesinde hepimizin bildiği gibi dürüstlük kuralından 
bahsetmektedir. Dürüstlük kuralı da hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni 
korumaz derken, birinci fıkrasında herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır diye de hukuk sistemimize bir yerde 
dürüstlük, vicdan gibi kavramlarla etik girmiş bulunmaktadır. Hukukun kabul ettiği vicdan 
dediğimiz şeyse kontrol edilemez, başlı başına soyut şeyler değildir, objektifleştirilmiş, 
keyfiliğe izin vermeyen bir sübjektif durumdur. Soyut ve genel olan hukuk kuralları sübjektif 
bir husus olan vicdani kanaatin mümkün olduğunca en objektif şekilde ortaya çıkmasını 
sağlamaya çalışır. Bu nedenle de gerek yasalarımızda, gerekse Yargıtay uygulamalarımızda 
kararların mutlak surette bu kanaate varırken nasıl bu kanaate ulaştığımızı içermesi 
gerektiği noktası vurgulanmaktadır. Gerekçe bu nedenle olmazsa olmaz bir unsur haline 
gelmektedir.

Eski Medeni Kanun diyelim, Mecelle 1792 maddesinde bugün bile hepimizin dilinde 
olan bir hâkim tanımı yapmıştır. Burada hâkim hakîm, fehim, müstakim, emin, mekin ve 
metin olmalıdır diye ifade etmiştir ki burada belirtilen özelliklerin hepsi, kendisine hâkim 
olması, kişiliğine hâkim olması hâkimin aynı zamanda, anlayışlı olması, müstakim doğru 
olması, emin güvenilir olması, mekin duygularına hâkim olması, metin sağlam, zaten 
metin olması anlaşılıyor. Bunların hepsi görüldüğü gibi ahlaki yönlerini vurgulamaktadır. 
Hukukun temel meslek alanlarında yer alacak kişiler hukuka bağlılıkları için avukatlıkta, 
hâkimlikte başlarken yemin ederler, yemin başlı başına ahlaki bir bağlılık ve yükümlülüktür. 
Hukuk fakültelerinden diplomamızı alırken, avukatlık mesleğine başlarken, hâkimlik 
mesleğine başlarken bu yemin yaptırılmaktadır.

Etikten bahsettiğimiz zaman, ahlaktan bahsettiğimiz zaman, ahlaklı olmadan 
bahsettiğimiz zaman bir de bunun toplum tarafından denetlenmesi gündeme gelmektedir. 
Toplum bizi nasıl denetleyecektir? Toplum mutlaka görmeli ki denetleyebilmeli, görme ve 
gösterme saydamlıkla, şeffaflıkla sağlanabilen bir olgudur. Demokrasiyi koruyacak, siyasal 
gücün kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirlerden birisi yönetimde açıklık, şeffaflıktır. 
Demokrasiyi dezenfekte edecek en işi ilaçlardan birisi gün ışığında yönetimdir. Devlet 
yönetiminde şeffaflık çok önemlidir, şeffaf devlet bir camekândan halkın kamu gücünü 
kullananları izlemesi ve kontrol etmesine olanak sağlar. Bu nedenle şeffaflığa vurgu çok 
önemlidir. Uluslararası belgelere baktığımız zaman birçok uluslararası belgede şeffaflığı 
vurgulayan hükümler bulunmaktadır. Ben bunlardan kısaca yolsuzluğa karşı eylem ve kamu 
görevlileri için uluslararası davranış kuralları adında bir belge bulunmakta 12 Aralık 1996 
tarihli. Uluslararası Para Fonunun 1994 yılında Mali Saydamlık Üye Uygulamalar Tüzüğü, 
yine 1996 yılında parasal ve mali politikalarda saydamlık üzerine en iyi uygulamalar 
kodu, 1999 yılında yolsuzlukla mücadele global formu, yolsuzlukla mücadele ve adalet 
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ve güvenlik görevlileri açısından dürüstlüğü tesis etmeye ilişkin rehber ilkeler. Bunla ilgili 
birçok şey var, tek tek saymayacağım, sadece şunu söyleyeyim, 15 tane bu tür saydamlığı 
içeren belge var elimizde.

Bu belgeler içinde en önemlisi 2001 yılında Hindistan’ın Bangalor Kentinde 
toplanan “Yargı Etiği İlkeleri” diye adlandırılan ve Bangalor yargı etiği ilkeleri diye 
artık literatürümüze yerleşen ve içinde hukukçularla ilgili, yargıla ilgili etik prensipler 
içeren belgedir en önemlisi. Burada öncelikle ana başlıklar bulunmaktadır, bağımsızlık 
ve tarafsızlık bu ana başlıklardan birisi. Bağımsızlık ve tarafsızlığı belirtirken de hâkim 
müdahale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm etkilerden uzak durmalıdır. Hâkim vicdani hukuk 
anlayışıyla uyum içerisinde bağımsız olmalıdır, hâkim toplumdan ve karar vermek 
zorunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsız olmalıdır, hâkim yasama ve yürütme 
yetkisi ve uygun olmayan ilişkilerden uzak olmalıdır, hâkim karar vermek zorunda olduğu 
hususlarda diğer yargıçlardan da bağımsız olmalıdır. Hâkim yargının kurumsal ve eylemsel 
bağımsızlığını sürdürmek için yargısal görevleri ifa ederken koruma tedbirlerini almalıdır.

Şimdi burada tarafsızlık ve bağımsızlık dediğimiz zaman Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6. maddesi de adil yargılama ilkesini düzenlemektedir. 6. maddede adil 
yargılamadan bahsederken adil yargılamanın neleri içermesi gerektiği, bu içerdiği şeylerden 
birisinin de bağımsızlık ve tarafsızlık olduğunu vurgulamaktadır 6. madde. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 6. maddeyi çeşitli davalarda yorumlarken tarafsızlığın objektif ve 
sübjektif tarafsızlık olarak tanımlanması gerektiğini söylüyor. Sübjektif tarafsızlık kişinin 
kendi içinde bildiğimiz tarafsızlığıdır, objektif tarafsızlığıysa şu şekilde ifade ediyor. Hâkimin 
dürüst ve doğru yargılama yapması yetmez, aynı zamanda bunu göstermek zorundadır. Bu 
nedenle tarafsızlık dediğimiz zaman objektif tarafsızlın unsurlarını da içerecek biçimde 
tarafsız olmamız gerekiyor. Buna şöyle bir örnek verebiliriz, bir yargılamayı yapan kişi, bir 
yargılamayı yürüten hâkim kendi içinde son derece tarafsız olabilir, fakat bunun yargılama 
yaptığı kişilerden birisiyle sürekli yemek yediğini düşünelim. Akşam sabah beraber 
olduğunu varsaydığımızda diğer taraf açısından bu objektif kriterler açısından baktığımızda 
tarafsız algılanabilecek midir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu sorgulamaktadır.

Yine yargı etiği ilkelerinden ikinci ana başlık, doğruluk ve tutarlılık, buna da alt 
başlıklar halinde açıklayıcı metinler eklenmiştir. Hâkim güveni güçlendirmek amacıyla 
yüksek etik standartlar sergilemelidir. Hâkim görevini tarafsız, önyargısız ve iltimassız 
yapmalıdır. Hâkim kendisine yargılamadan el çektirecek ihtimali asgariye indirmelidir. 
Hâkim önündeki veya önüne gelme ihtimali olan konu hakkında adaleti etkilememelidir. 
Hâkim herhangi bir şahsın adil yargılanmasını etkileyebilecek yorum yapmamalıdır. 
Hâkim tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda yargılamadan çekilmelidir. Hâkim 
mesleki davranış şekli itibarıyla bir serzenişe yol açacak tavırda olmamalıdır. Hâkimin hal 
ve davranış tarzı yargının doğruluğu inancını kuvvetlendirmelidir. Burada yargıya güven 
esasının şu maddelerden anlaşıldığı gibi hâkime güvenle sağlanabileceği anlaşılmaktadır.
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Dürüstlük ve meslek onuru başlığı altında da bu dürüstlük ve meslek onurunu Bangalor 
yargı etiği ilkelerinde şu ilkelerle açıklanmıştır. Hâkim tüm etkinliklerinde mesleğiyle 
bağdaşmayan tüm görüntülerden kaçınmalıdır. Hâkim normal vatandaşın sıkıcı bulduğu 
kişisel sınırlanmaları isteyerek kabullenmelidir. Hâkim hukuk mesleğini icra eden 
kimselerle olan ilişkilerinde taraf olmamalıdır. Hâkim ailesini temsil eden birisinin 
davacı veya dahil olduğu davalara bakmamalıdır. Hâkim ikametgâhının diğer avukat veya 
savcılarca kullanılmasına izin vermemelidir. Hâkim kendisinin ve aile bireylerinin mal 
varlığını bildirmelidir.

Etkilenmeye açık olmama bir diğer ana başlığı, hâkim ailesinin sosyal ilişkilerinin yargısal 
kararını etkilemesine izin vermemelidir. Hâkim hâkimlik mesleğinin prestijini özel çıkar 
sağlamak için kullanmamalıdır. Hâkim herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği 
izlenimine yol açmamalıdır. Burada etkilemeden bahsetmiyor, dikkatimizi çekmiştir, 
etkilenebileceği izlenimine yol açmamalıdır. Hâkimin elde ettiği gizli bilgiler diğer amaçlar 
için kullanılamaz, ifşa edilemez. Hâkim görevliyken avukatlık yapamaz. Hâkim ve aile 
üyeleri hediye, kredi, bağış veya iltimas talebinde bulunamaz. Hâkim halkın her türlü halini 
bilmelidir. Yukarıda belirtilen ilkeleri sayarken hâkimin âdeta toplumdan soyutlanması gibi 
algılanabilecek şeyler söyledik şu ana kadar, ama ardından diyor ki, hâkim halkın her türlü 
halini de bilmelidir. O halde içinde yaşadığı toplumun dışında, ondan soyut, ayrı bir kişi de 
olmamalıdır. Hâkim ırk, renk, cinsiyet, din, tabiiyet, sosyal sınıf, sakatlık, yaş, evlilik, cinsel 
yönelim, sosyal ve ekonomik durum ve diğer sebeplerden doğan farklılıkların şuurunda 
olmalıdır. Burada da bazen Ceza Kanununda özellikle karşımıza çıkar, cezayı belirlerken, 
kişiselleştirirken diyelim kişinin durumu, sosyal durumu, vesaire diye sayılır, bunlar 
göz ardı edilmemelidir diyor. Hâkim bir kişi ya da gruba karşı sözle veya davranışlarıyla 
önyargılı olarak hareket edemez.

Ehliyet ve liyakatte öncelik; hâkimler kendileri için yapılan eğitim ve diğer fırsatları 
yakalayarak bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini arttırmalıdır. Hâkim uluslararası 
sözleşmeleri, uluslararası hukuk gelişmelerini takip etmelidir. Hâkim nazik ve düşünceli 
olmalı, adliye personelini de bu yönde teşvik etmelidir. Şimdi Bangalor yargı etiği ilkeleri 
2001 yılında kabul edilmiştir, bu ilkelerden bahsedilen konuların bir kısmını biz esasında 
kendi 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68. maddesini ben örnek olarak aldım, 
kısmen burada da çok daha önce kabul edilen bu kanunda olduğunu görüyoruz. Burada 
örneğin yer değiştirme cezası gerektiren durumları sayarken kusurlu veya uygunsuz hareket 
ve ilişkileriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitirmek. Yaptıkları 
iş ve davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak. Yine 
aşağıda kişisel duygulara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak. Kendi kusurlarından 
dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz olmak. Rüşvet aldığı veya irtikâpta bulunduğu 
kanısını uyandırmak. Doğrudan veya aracı eliyle hediye istemek. Çıkar sağlamak, görev 
sırasında olmasa dahi diye özellikle belirtmiş, verilen hediyeyi kabul veya iş sahiplerinden 
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borç istemek veya almak diyerek bir hâkimin hangi hallere dikkat etmesi gerektiğini 
anlatmış. Burada da dikkat edilirse yargı etiği ilkelerinde olduğu gibi kanı uyandırmayı 
bile cezalandırma sebebi olarak saymıştır. Bugüne kadar da Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu bu şeyleri geri getirdiği ilke kararlarıyla da titizlikle uygulamıştır. Yine 2797 sayılı 
Yargıtay Kanununda hâkimlik ve Yargıtay onuruyla bağdaşmayan davranışlar yaptırıma 
bağlanmıştır. Hâkimler Savcılar Kanununda hâkimlik onuru, Yargıtay Kanununda da 
Yargıtay onuru kavramları dikkate sunulmaktadır.

Şimdi UYAP ve etik konusuna gelelim. Kısmen biraz bahsetmiştim. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6. maddesi adil yargılanma hakkından bahsetmektedir. Bu adil yargılanma 
hakkını anlatırken de alt başlıklar halinde mahkemenin içtihatlarından herkesin yasayla 
kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye başvuru hakkından bahsedilmektedir. 
Burada herkesin başvuru hakkını sağlamak esasında devletin bir görevidir. Bu anlayışla 
çok küçük yerlere bile vaktiyle adliyeler kuruldu, belki herkese başvuru imkânı vermek 
için kuruldu, sonrasında da tabii bunun fayda zarar maliyeti yapılarak doğru bir kararla 
-kişisel görüşüm- kaldırıldı. Ancak şöyle bir ifade vardır hepimizin bildiği. Bingöl’ün karlı 
dağlarındaki bir çoban mahkemeye başvurmak istese ne yapmalı? İşte esasında gelinecek 
sistemde elektronik başvuruyla bu çoban başvurabilecektir, yeter ki elektrikli bir yer 
bulsun ve bilgisayara ulaşabilsin.

UYAP ve etik diye diğer bir bölüme geçiyoruz, adil yargılanma hakkının unsurlarından 
herkesin yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemeye başvuru hakkı bulunmalıdır 
demiştik. Burada mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı önemlidir, bu tarafsızlık ve 
bağımsızlık yanında yine aynı maddenin açıklamasını yaparken Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi erişimin kolaylığından da bahsetmektedir. Kolaylıkla birlikte aynı zamanda 
hızlı olması da tabii bu erişim de çok önemli. Bu anlamda bakıldığında mevcut teknolojik 
imkânların en iyi şekilde kullanılarak kişilerin bağımsız ve tarafsız mahkemelere en hızlı 
biçimde ve imkânlar ölçüsünde yer ve zamanla sınırlı olmadan ulaşımının sağlanması 
önemlidir. Kısmen demin bahsetmiştim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu ilkeyi 
adaletin yerine getirilmesi yetmez, aynı zamanda adaletin yerine getirildiğinin görülmesi, 
gösterilmesi de lazımdır biçiminde ifade etmiştir.

Adil yargılanma hakkını ifade ederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin getirdiği 
bir diğer ilke yargılamanın makul sürede yapılması, getirilecek teknoloji sayesinde bu 
yargılamanın makul sürede yapılması, en azından hızlanması sağlanacaktır. Bu da yine 6. 
madde açısından adil yargılamayı sağlayacaktır. Diğer taraftan yargılamanın aleni yapılması, 
bunları esasından açıklamaya bile gerek yok, yargılamanın aleni yapılması açısından da yine 
UYAP’ın getirdiği sistem sayesinde sesli ve görüntülü kayıtlarla aleniyet sağlanabilecektir. 
Ayrıca avukatların önüne konular ekranlarla da zabıtlar anında görülebilecektir.

Şimdi UYAP projesi hayata geçtiği zaman etik açıdan bize ne gibi yararı olacaktır? 
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Yargının saygınlığının arttırılması adına, adalete olan güvenin artması adına neler 
getirecektir? Bunları kısaca ele alırsak, davanın açılması aşamasında özellikle dosya tevziinin 
otomatik yapılmasıyla taraflarda oluşabilecek dosya tevziinden kaynaklanan şüpheler 
ortadan kalkacaktır, otomatik bilgisayar dağıttığı için bu tür şüpheler ortadan kalkacaktır. 
Dosyanın tüm aşamaları hakkında bilgi alınabilmesi taraflara güven sağlayacaktır. Dosya 
hakkında bilgi alma, dosyaya dilekçe ekleme, delil ekleme, benzeri işlemler için tarafların 
adliyeye giderek dosyasına ulaşabilmek için çaba sarf etmesi önlenecek ve bu alandaki 
insanın insanla ilişkilerinden kaynaklanabilecek suiistimaller de önlenmiş olacak. İleride 
ses ve görüntülü kayıt sistemine geçilmesiyle duruşmaların tüm aşamaları gerçek anlamda 
kayıt altına alınacak ve bu alandaki taraflarda oluşabilecek şüpheler giderilmiş olacaktır. 
Günümüzün en önemli değeri olan zaman kaybı önlenmiş olacaktır, özellikle taraflar 
açısından, sabah duruşmaya gelip akşama kadar duruşma bekleyen vatandaş açısından 
düşündüğümüzde bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Burada özellikle 
cep telefonuyla bilgi verme ileriki bir düşünce belki, ama davanın safahatı hakkında kişi 
yolunda yürürken bile kendi davası hakkında cebine bilgi gelecek, bu da zaman açısından 
çok önemli veya adliyelerin önüne konulabilecek kiosk benzeri cihazlarla bu tür bilgileri 
dilediği zaman alarak zaman tasarrufu sağlayacaktır.

Dosyaların tüm aşamaları elektronik ortamda tutulacağından dosya kaybolması, 
sürüncemede bırakılması ve benzer iddialarla yargının yıpratılması önlenmiş olacaktır. 
Hepimizin malumu, hâkim ve savcıların haberi olmaz, ama birisi bir personele bir şekilde 
ulaşabilir, o personel de der ki, ben dosyayı ortalığa çıkartmam, siz beni görün gibi, 
bunların hepsi engellenmiş olacaktır. Diğer kamu kurumlarıyla entegrasyon sayesinde 
bilgilerin hızlı gelmesi yanında sağlıklı gelmesi sağlanacak, bu yöndeki şüpheler de 
önlenecektir. Mahkemeler arasındaki entegrasyon sayesinde bir ceza davasından aranan 
birinin hukuk davasına gelip ifade verdiği halde yakalanmaması gibi durumlar önlenecek, 
böylece yargıya güven artacaktır. Kazanılacak hızla birlikte gıyabi tevkif, yakalama gibi 
kararlar anında tüm kolluk birimleriyle ilgili birimlere ulaşacağından bu gibi kişilerin 
koordinasyon eksikliği nedeniyle kaçışları engellenecektir. Temyiz, talimat, müzekkere 
gibi dış birimlere gönderilen belge, dosya, yazıların takibi hızlanacak, belirli yerlerde 
dosyaların sürüncemede kalmasına olanak sağlayan bu durumların ortadan kalkması da 
güven açısından önemlidir.

Son olarak adalet hizmetinde çalışanların online eğitimi, mevzuat ve uluslararası 
sözleşmeleri ve diğer gelişmeleri anında izleyebilmeleri, teknolojiyi kullanabilmeleri 
ehliyet ve liyakat açısından önemli bir kazanç olacaktır. Hemen tüm aşamalarda parayla 
kişilerin ilişkisi kesildiği için bu konuda ulaşabilecek şüpheler önlenmiş olacaktır. Sonuç 
olarak da yukarıda kısa başlıklar halinde belirttiğimiz gibi birlikte değerlendirildiğinde 
tüm bu başlıklar projenin yargının saygınlığına yaraşır güveni arttırmayı sağlayacağı bir 
yönü de bulunacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılar; böylelikle Yargıtaydaki 
UYAP bilgi sistemi konusunda Yargıtayımızın Bilgiişlem Dairesinde çalışan tetkik hâkimleri 
arkadaşlarımızın size sunumlarını ilettik. Zamanımızı 10 dakika geç başlattık. Çünkü 
bizden evvelki oturumdaki arkadaşlarımız konuşmacı adedinden dolayı uzun tutulmuş. Bir 
tek özet olarak şunu söylemek isterim, bizim sistemimiz inanın buna dünyada tektir, çok 
takdir ettiğim ve genç olması sebebiyle de çok çok sevdiğim Ali Kaya arkadaşımız Adalet 
Bakanlığı Bilgiişlem Daire Başkanıdır, buna gönül vermiş ve ben de Ankara Adliyesinde 
çalışırken çok yakından teşviki mesai ettiğimiz için bu sisteme çok inanıyorum. Önceleri 
sözümün başında da söylediğim gibi hiç kimse buna inanmıyordu, hızlandırmayacak 
geciktirecek deniyordu, faydaları görüldükçe dahasını istemeye başladılar.

Ben zamanında arkadaşımdan da duymuştum, sözümün başında da söylemiştim, çok 
büyük paralar teklif ederek bu sistemi almaya çalışıyorlar dünya ülkeleri. Bunlardan bir 
örnek 30.06.2006 tarihinde İngiltere ve Galler sınırlı olarak yeni geçiyor. Onun için buna 
inanın, bu sistem bize milletimiz için belki lüks gibi gözüküyor, ama hiç de lüks değildir. 
Sayın Emrullah Aycı dedi ki, Bingöl dağındaki çoban dava açabilmek için bir elektrik bulsa 
yeter. Ben de ilave ederek diyorum ki öncelikle bilgisayarı bulmalı ve onu kullanmayı 
öğrenmeli ki biz ondan sonra davalarımızı açalım. Hepinize teşekkür ediyoruz, sağ olun.

SUNUCU- Saygıdeğer başkanlarım, değerli konuklar; Yargıtayda UYAP uygulamaları 
sona ermiştir. Lakin ilkönce değerli konuklarımıza, değerli konuşmacılarımıza plaket 
vermek üzere Sayın Başkanlarıyla birlikte huzurlarınıza davet ediyorum efendim, 
buyurun.

OTURUM BAŞKANI- Arkadaşlarımın ellerine sağlık, dillerine sağlık, beyinlerine 
sağlık. Bizleri ve sizleri bir kez daha aydınlattı, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Sayın Başkanım; size de plaketinizi Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız 
Rıfkı Ergün Bey verecek efendim, buyurun.

RIFKI ERGÜN- Ben sadece bir hususu söylemek istiyorum. Eyüp Sabri Ağabeyle bizim 
arkadaşlığımız, bu mesaideki yoğunluğumuz 2004 başından beri devam ediyor. 2004 
başında bize bu laboratuar ortamından çıkmış uygulamayı deneyecek, kullanacak gönüllü 
kahramanlar lazımdı. Ankara Adliyesinde maalesef o gün için birkaç tane kahraman çıktı, 
iş yoğunluğu fazla olmasına rağmen, kıdem itibarıyla oradaki herkesten daha kıdemli 
olmasına rağmen belki o günün şartlarında kendi üyelerinin de muhalefetine rağmen ben 
varım dedi. Yalnız suyun derinliğini bilmiyordu, her gün dediğimiz başına neler geleceğini 
bilmiyordu, ama o günden bu güne kadar dik duruşunu hiç bozmadı. Yani ben özellikle 
teşekkür ediyorum, tarih bunları bir gün yazacaktır, eminim.

(Plaket töreni yapıldı)
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UYAP GÜNLERİ

İKİNCİ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“UYAP İLETİŞİM ALTYAPISI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ”

Oturum Başkanı: MUHİTTİN KIRICI (BİDB Başkan Yardımcısı)

FARUK EREM SALONU, 10 Ocak 2008

 SUNUCU- Sayın Başkanım, değerli konuklar; Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu 
uluslararası katılımlı hukuk kurultayında yer alan “UYAP İletişim Altyapısı Ve Bilgi Güvenliği” 
isimli oturumu açmış bulunmaktayız. İzin verirseniz Oturumumuz Başkanı Sayın Muhittin 
Kırıcı hakkında ufak bir bilgi vermek isterim: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
1996 yılında mezun oldu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk 
Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini 2002 yılında tamamladı. 1997 yılında başladığı 
Ankara hâkim adaylığının ardından 1999 yılında Bayburt Hâkimi olarak mesleğe başladı. 
2000 yılında Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığında yetkili tetkik hâkimi olarak 
görevlendirildi. 2005 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Sayın 
Muhittin Kırıcı Beyi UYAP İletişim Altyapısı Ve Bilgi Güvenliği oturumuna Başkanlık 
etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim.

OTURUM BAŞKANI- Değerli misafirler; “UYAP İletişim Ağı Altyapısı Ve Bilgi 
Güvenliği” isimli oturma hoş geldiniz. Öncelikle bu sunuma katılım için hepinize teşekkür 
ediyorum.

Bildiğiniz üzere iletişim çağımızın en önemli, özellikle bilgi çağının en önemli konusu. 
İletilmek en temel varlıklardan tutunuz, üretilen bir ürünün tüketiciye ulaştırılmasına, 
her konuda en önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanında iletilmeyen bir 
malzeme bu kullanıcıya geç ulaştığı da olabilir, eksik ulaştığı da olabilir, değerini yitirme 
gibi en kritik bir sorunu doğurmaktadır. Çünkü üretilen bir malın tüketiciye ulaşmak 
üzere nakledilmesi o ürünün ticari değerinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Aynı 
şekilde üretilen bir bilginin de üretim yerinden ilgili yere ulaştırılması da o bilginin kendisi, 
hatta kendisinden daha da değerlidir. Bugün bankamatik örneğiyle bu düşünceyi biraz 
daha somutlaştırırsam kişinin bankamatikte kendini öncelikle tanıtıyor olması bir sonuç 
itibarıyla bir bilgi, o kişinin Muhittin Kırıcı olduğunun bankamatik şubesine iletilmesi ve 
bu bilginin merkeze ulaştırılması, yine merkezden o bankamatik aracılığıyla kullanıcıya 
hesabındaki bilgilerin iletiliyor olması ve kişinin parayı çekmesi. Düşünün, kişi parayı 
çektikten sonra bir kere daha o işlemi yapmaya kalksa merkezden kullanıcıya hesabınızda 
para yoktur ya da başka bir kullanıcının kartıyla girmeye çalıştığında sisteme girememe 
gibi veri iletimiyle bu hayatın yaşayan süreci tamamlamış olacaktır.
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UYAP içerisinde de takdir edersiniz ki en önemli meta adı üzerinde veri, eğer bu 
veri taşradaki kullanıcılar değil de merkez üretiyor olsa hiçbir sorun olmayacaktı, ama 
gerçekte bu veriler sistem odasındaki, bu önceki sunularda da takip ettiyseniz terabaytlar 
seviyesindeki veriler de bizzat bine yakın lokasyonda 50 bine yakın kullanıcı tarafından 
üretiliyor. Yani hiçbir veriyi UYAP sistem merkezi ya da Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı 
üretmiyor. Dolayısıyla bu verilerin doğrudan merkeze gönderilmesi ya da kullanıcının 
merkezden bir veri talep etmesi durumunda bu verinin merkezden de kullanıcının ekranına 
iletiliyor olması UYAP’ın en önemli konusu. Tabii diğer konuların önemini de küçültmek 
için bunu söylemiyorum, eğer veri bir şekilde eksik iletilire, doğru iletilmezse, yanlış 
iletilirse ya da zamanında iletilmezse ne kadar değerli veriyi topladığınızı, stokladığınızı, 
yedeklediğinizi söylerseniz söyleyin bunun kullanıcı açısından bir değeri, bir kıymeti 
olmayacak ya da azalacaktır.

Dikkat ederseniz iletişim ağı altyapısı ve bilgi güvenliğini de bu konunun içine dahil 
ettik, bu panelin içerisine dahil ettik, çünkü üretilen verinin de güvenli bir ortamda 
iletilmesi çok önemli. Eğer bu veriyi ilettiğimize doğru da iletsek, eksiksiz, noksansız, 
zamanında da iletsek eğer güvenli olarak iletemezsek, yani ulaşması gereken yere değil 
de başka bir yere ulaşırsa ya da başka bir kişi bu iletiyi ele geçirirse yine bu verinin değiş 
tokuşu başarıyla yapılamamış olur. Biz bu konunun önemi düşüncesiyle sizlere hem 
iletişim ağı altyapımızı, hem de bu iletişim ağının hangi bilgi güvenliği kriterleri içerisinde 
kullanıcılarımıza ulaştığını bu konunun etkin ve yetkin konuşmacıları tarafından sizlere 
sunulmasını istiyoruz. Öncelikle TÜBİTAK’tan bilgi güvenliğine ilişkin sunumunu 
yapmak üzere Sayın Fikret Ottekin Beyefendiyi kürsüye davet ediyorum.

FİKRET OTTEKİN (TÜBİTAK-UEKAE)- İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle 
sunumun içerisinde bahsedeceğim konuların başlıklarını kısaca vermek istiyorum. 
Adalet Bakanlığına gelmeden öce perspektif sağlamamız gerekirse Adalet Bakanlığıyla 
birlikte UYAP sistemi üstünde bu çalışmaların niçin yapıldığına gelirken Türkiye’nin 
e-dönüşümünden de çok kısaca bahsetmek son derece yerinde olacaktır. Bunun hemen 
ardından bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir, bundan bahsedeceğiz. Uygulamaya gayret 
ettiğimiz BGES standardının hangisi olduğundan bahsedeceğiz, bu standardın içerisinde 
ağırlıklı olarak üstünde durduğu birkaç nokta var, çok çok fazla başlık yok esasında zaten 
içinde 27001’in, onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da kısaca Adalet Bakanlığında yapılan 
çalışmalar neler, ondan bahsedeceğiz ve sunumumuzu toparlayacağız.

Türkiye’nin e-dönüşümü projesi yürümekte, gerçi benim şu anda hangi aşamada 
olduğuna dair içinde çok çok fazla kalem olduğu için her kalemle ilgili bilgim yok, ama 
bir kere e-devlet kapısı projesi var. Bilmiyorum bilginiz var mı, bu proje Başbakanlık 
tarafından Ulaştırma Bakanlığına verilmiş vaziyette, parantez içindeki tarih Resmi 
Gazetede yayımlanma tarihini gösteriyor, e-devlet kapısı nedir, e-devlet kapısının amacı 
nedir? Amacı şu, son derece basit, işgücü kaybını önlemek üzere özetlersek doğru özetlemiş 
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olur zannediyorum. İşgücü kaybı nasıl önlenecek? Son derece basit, geçenlerde bir 
taksiye bindiğimde şoför arkadaşla muhabbet ederken kendisi söyledi, suyu yatıracağım, 
vesaireyi yatıracağım veya askere alma dairesiyle işim var, evden çıktım, üç kalem işim 
vardı, bitirinceye kadar akşam oldu, hanım neredesin sen diye sordu. E-devlet kapısı 
vatandaşın devletten aldığı pek çok hizmeti elektronik ortamda çok daha hızlı bir biçimde, 
kuyruklarda beklemeden, akıcı bir biçimde almasını hedefliyor.

Bu projenin çalışabilmesi için başka pek çok kalemin gerçekleştirilmesi gerekiyor, bu da 
e-dönüşüm Türkiye projesi olmuş oluyor. Bunun koordinasyonunu DPT gerçekleştiriyor, 
DPT’nin 111 kalemlik bir eylem planı var, bu da 28 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmış. 
Neler var bu eylem planının içerisinde? Internet cafeye dokümanlı Internet evi Türkçe isim 
verilmiş, bence güzel bir isim, pek çok kasabada yurt sathında binlerce ev açılması, bunların 
gündüz vatandaşa kullandırılması, akşam buralarda eğitim verilmesi. Yani vatandaşın 
bunu, e-devlet kapısını kullanmaya hazır hale gelmesi için çalışmalar var. Daha pek çok 
şey var, yani kullanıcıyı da düşünüyor, servis verecek kuruluşları da düşünüyor. TÜBİTAK 
çeşitli yerlerde devreye giriyor, Adalet Bakanlığı, TÜRKSAT, çok değişik kuruluşlar 
devreye giriyor. 111 kalemden 87 ve 88 bizim konumuz dahilinde şu anda, daha çok 88 
tabii, bunlar ne söylüyor? Ulusal bilgi sistemleri güvenlik programı TÜBİTAK’ın altındaki 
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir diyor. 
Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek işlerden bir tanesi ulusal bilgi güvenliği portalının 
kurulması, burada birtakım örnek dokümanlar yer alacak, bilgi güvenliğiyle ilgili değişik 
kuruluşların yaşadığı problemler paylaşılacak ki bu problemler tekrar tekrar yaşanmasın 
diye. İkincisi de dört tane seçilmiş pilot kurum üstünde bilgi güvenliği yönetim sisteminin 
gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu e-dönüşüm içerisinde tabii destekleyici bir faktördür, 
yani e-dönüşümü kendisi yapmıyor 88 numara, onun güvenliğini sağlıyor. Yani bir 
stadyumun kendisini e-dönüşüm gibi düşünün, bu da onun güvenlik birliği, güvenlik 
önlemleri olmuş oluyor.

87. kalemde bilgi güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemeler, Adalet Bakanlığı sorunu, her 
kalemin ilgilileri de var. Çeşitli kuruluşlarla istişare halinde olarak bunu gerçekleştirmeyi 
bekleniyor. 88’e geldiğinde burada kural dışı bir slaytla karşı karşıyayız üstünde fazlaca 
yazı olduğu için, fakat hepsini okumadan ben size özetini söyleyeceğim. Esasında kısaca da 
söyledim, birincisi ulusal bilgi güvenliği portalının kurulması, ikincisi bir tane standart adı 
verilmiş burada, seçilmiş, başka standartlar da bulunabilirdi, mümkün bulunması, 27001 
seçilmiş. ISO 27001 diye ortada küçük bir biçimde gözüküyor, bu uluslararası standart, 
daha evvel İngiliz standardıymış, bunu İngilizler ortaya koymuşlar, İngilizler oturup 
yazmışlar, düşünmüşler. Bakıldığında içinde bilgiişlem sektöründe zaman geçirmiş, mesai 
harcamış insanların rahatlıkla anlayabileceği bir standart. Yani bunu niye böyle yazmış 
diye düşündüğünüzde rahatlıkla algılayabiliyorsunuz.

Bu bilgi güvenliğine gelmeden önce ihtiyaçlar nereden doğuyor, kısaca ondan bahsetmek 
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istiyorum. Şimdi sağ taraftaki pie cinsinden grafikte anlatmayı istediğimiz husus nedir? 
Zaman içerisinde basılmış vaziyetteki dokümanlar veya dava dosyaları sizin için veya 
pek çok doküman elektronik ortamda daha fazla er almaya, daha fazla yer değiştirmeye 
başlamış değil mi? Muhakkak ki bunu biz hepimiz yaşıyoruz. Bu elektronik ortamdaki 
bilginin orantısının artması, buna ilave olarak bilgisayar teknolojisindeki, elektronik 
teknolojisindeki gelişmeler nasıl sonuçlar doğuruyor? Son derece enteresan sonuçlar 
doğuruyor, zamanında myfram denen dev bilgisayarlar varmış, terminallerle bağlanırmış. 
Sonra o kalkmış, kişisel bilgisayarlar gelmiş, şimdi üçüncü aşamada tekrar merkezde bir 
bilgisayar sunucu dediğimiz tipte, kullanıcı terminallerde kuvvetli işlemci olarak, fakat 
merkeze daha fazla bilgi alma söz konusu. Internet benzeri ağ teknolojileri çok büyük 
bir hızla gelişiyor, dolayısıyla diyebiliriz ki merkezi depolama, bilgiyi merkezde işleme 
artıyor. Bilgiye erişebilme imkânları artıyor, fakat maalesef bilgiye erişebilme imkânlarının 
artmasıyla birlikte bu erişim yöntemlerinin kötüye kullanma ihtimalleri de artıyor ve 
yetkisiz erişimlerle bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi söz konusu hale gelebiliyor. Neden 
olduğunu ben tam olarak bilmiyorum, Internet ortamında saldırılar gerçekleşebiliyor, 
onun arkasındaki motivasyonlar nedir, kim organize ediyor, kim yapıyor, o konuyu çok 
çok iyi bilmiyorum, fakat son derece olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir bankanın, 
gazetenin, vesairenin, başka bir kuruluşunun Internet sunucu bilgisi çökebiliyor, servis 
veremez hale geliyor veya kapasite planlaması mükemmel yapılamıyor, talep birden 
artıyor, sunucu yetişemez hale geliyor, vesaire.

Başka neler oluyor? Bilgi sistemleri yaygınlaşmadan önce bir kuruluşun içinde 3, 4 tane 
veya 190 tane süreç varken bir iki tanesi elektronik bilgi ortamını kullanırken, şimdi hemen 
hemen bütün süreçlerin bu elektronik bilgi ortamıyla irtibatı var, bundan faydalanıyorlar. 
Belki bir kısmı elektronik bilgiişlem ortamı olmadan hiçbir şey yapamaz hale geliyor, yani 
şu alttaki küçük yuvarlaktan bahsediyorum, ama bilgiişlem sistemiyle hiçbir işi olmayan bir 
süreç var mı? Zannetmiyorum, hemen herkesin bir bağlantısı var, dolayısıyla bu ortadaki 
bilgiişlem hizmetinin çökmesi muhakkak bütün süreçlerin olumsuz etkilenmesine sebep 
oluyor, o şekilde düşünüyoruz.

Şimdi 27001’e gelecek olursak 27001’e esasında iki cilt olarak yaklaşmak mümkün, birinci 
cilt bilgi güvenliği yönetim sisteminin nasıl kurulacağını ve işler kılınacağını tarif eder 
diyoruz. Yani ilk cilt soyut olarak birtakım tavsiyelerde bulunuyor, şöyle yapın, böyle yapın. 
İkinci ciltse somut olarak bilgi güvenliği konusunda çok uygulanan çeşitli kuruluşların 
tecrübeleriyle şekillenmiş, somutlaşmış en iyi yöntemlerin sıralandığı uluslararası güvenlik 
standardıdır diyoruz. Bunlardan ilki şu anda elimde tuttuğum doküman son derece ince bir 
doküman, arkasındaki ekleriyle birlikte 42 sayfa, bu dokümanın vurguladığı iki tane konu 
var. Bunlar dokümantasyon ve risk yönetimi. İkincisi doküman 11 temel başlık altında 
bilgi güvenliği sisteminde yer alabilecek güvenlik önlemlerini açıklar diyoruz. Yani girişi 
kamerayla takip edin, UPS’i fazla yüklemediğinizden emin misiniz gibi son derece somut 
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bir biçimde sayıyor. Tabii somutlaştırdıkça risk de artar, şöyle risk artar, ona güvenip başka 
bir şeye kafa yormazsanız diğer sizin kullandığınız teçhizatla ilgili tedbirleri almama riski 
ortaya çıkabilir. Dolayısıyla 17799 bütün tedbirleri getirir, hiçbir şeyi dışarıda bırakmaz 
diye bir görüşümüz yok, hepsini uygulamak şart diye bir görüşümüz de yok, ama onları 
göz önünde bulunduruyoruz, bizim beğendiğimiz şeyler içinden çıktığı zaman biz bundan 
istifade edebiliriz diye düşünüp onları da yerleştirmeye çalışıyoruz.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturulurken, kurulurken kim sorumlu olacak derseniz, 
az evvel dedik, merkezi işlem, merkezi depolama, merkezdeki bilgi, fakat terminallerden 
erişilme söz konusu, hem personelin sorumluluğu vardır, hem bilginin güvenliğinden 
birinci derecede sorumlu olan bilgiişlem dairesinin sorumluluğu vardır, bunların farklı 
farklı sorumlulukları vardır. En süt sorumluysa yöneticilerdir, yöneticilerin bilgi güvenliği 
yönetim sistemiyle ilgili olarak politikayı ve kapsamı ortaya koyması gerekir. İngilizce 
dokümanda tam olarak istikameti vermeleri beklenir diyor. Yani tabloya yukarıdan bakacak, 
detaylarda kaybolmayacak yönetici, bilgi güvenliği yönetiminden sorumlu olan kişiler ve 
ben bu bilgi güvenliği yönetimi sistemiyle şunu şunu başarmayı hedefliyorum, benim 
ihtiyacım şu diye bir alt seviyedeki daha fazla detayı gören, fakat büyük tabloyu görmesi 
mümkün olmayan kişileri yönlendirecek. Yukarıdan aşağıya doğru dokümanlarda gittikçe 
detay artacak, ölçek büyüyecek, kaplama alanları küçülecek, bu dokümantasyona 27001 
sistemi çok çok büyük önem veriyor ve hatta diyor ki, doküman kontrol dokümanınız 
olacak. Yani ben a, b, c süreçleri için politikaları oluşturdum, prosedürleri oluşturdum, 
kontrolleri, formları oluşturdum, kaç tane dokümanım vardı benim, bütün süreçleri 
kaplıyor mu, bütün bunlara yukarıdan bakan bir dokümanınız daha olsun, ben onu 
göreceğim diyor.

Bu dokümantasyona önem verilmesinin sebebi nedir? Birincisi iletişimin sağlıklı olarak 
gerçekleştirilmesi, yani prosedürü gerçekleştiren politikayı yazan kişilerle uygulayan kişiler 
arasında iletişimin tam olarak yapılması. Yani bir toplantıda ayaküstü söylenen bir şeyde 
dinleyen insanların konsantrasyonu o anda düşebilir, çok iyi anlaşılmayabilir, ama yazılıp 
verildiği takdirde o her zaman başvuru dokümanı olarak oradadır, başvurulduğunda aynı 
tutarlı bilgiye tekrar tekrar ulaşılacaktır, bir işlem bir şekilde yapılacaktır, pek çok değişik 
şekilde değil, artık yoruma açık olmayacaktır. İkincisi kendi tecrübelerime dayanarak 
ben şunu söylemek istiyorum, politikanın, prosedürün yazılması safhasında veya bir 
tasarım dokümanı olsun, burada da tasarım yapıyorsunuz, bir süreci tasarlıyorsunuz, 
nasıl gerçekleştirileceğini, kafadaki muğlâk bilgiler dile dökerken, yazıya dökerken 
somutlaştırılıyor ve tutarlı hale getirilmek zorunda kalınıyor. Yani yazarken toparlamak 
zorunda kalıyorsunuz, önce ne yazdığınıza bakıyorsunuz, ne kadar doğru yazdım, girdisi 
nedir, çıktısı nedir, mantıklı bir şey oldu mu, daha doğrulamak zorunda kalıyorsunuz.

27001’in önem verdiği çok önemli bir nokta da risk analizi yapın diyor. Risk analizi nedir? 
Bizim başımıza geleceğini hissettiğimiz son derece olumsuz olaylardan kaçınma gayreti. 
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Bunu nasıl yapacağız? Riskin hesaplanması esasında bir çarpma işlemi, varlıklarımız var, 
ilk aklıma gelen nedir? İşte UYAP’ın sunucuları var, bunların doğasından kaynaklanan, 
yapısından kaynaklanan, üstündeki teknolojiden kaynaklanan açıkları mevcuttur. Bu 
açıkları bilen ustalar vardır, bunlar tehdit oluşturabilirler veya kurumun içerisindeki 
düzensizlikten, kargaşadan kaynaklanan kullanım hataları olabilir, bunların hepsi tehdittir 
ve bunlar açıkları kullanarak isteyerek veya istemeyerek zarar oluşturabilirler. Risk analizi 
bunları azaltmak için organize çalışma yapmaktır. Bunu nasıl yapacağız? Varlıklarımız 
var muhakkak ki, açıklıklarımız var varlıklarla birlikte, dolayısıyla tehditler var, tehdit 
açıklık kol kola dolaşıyor diyebiliriz. Açıklık arttığı zaman tehdidin içeriye girme ihtimali 
artıyor, karşı önlemlerle de açıkları kapatmaya çalışacağız bi, kapıyı kapatmaya çalışacağız 
ki tehditler bize zarar vermesin. Bütün bunları kullanarak riski hesaplayacağız, karşı 
önlemleri gerçekleştireceğiz ve en alt adımda zaten üst adıma dönmüş oluyoruz. Bir süre 
sonra periyodik olarak bu çalışmaları tekrarlayacağız, yeni varlıklar sahip olmuş olabiliriz, 
sistemimize yeni varlıklar ekleniyordur, dolayısıyla yeni açıklıklar geliyordur, dünyada 
daha evvel mevcut olmayan tehditler ortaya çıkıyordur. Hepsini tekrar gözden geçireceğiz, 
yeni karşı önlemler oluşturmaya çalışacağız. Çünkü her şey değişiyor, dünya değişiyor, 
teknoloji değişiyor, kullanıcılar değişiyor. Dolayısıyla bir döngü sağlamamız gerekiyor, 
döngü sağlamış oluyoruz.

Kamuda bunu nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyoruz? Risk analizinden sorumlu bir ekip 
oluşturuyoruz, kapsamı belirliyoruz, varlık envanterimizi çıkartıyoruz. Tabii bu son derece 
önemli, ben hangi varlıklara sahibim, kayba uğramama sebep olacak ne gibi varlıklarım 
var, bunların tam bir dökümü bile pek çok kuruluşta mevcut olmayabiliyor. Kendi evinizi 
düşünün, evinize hırsız geldikten sonra ne kaybettim diye hırsız soyduğu anda tam döküm 
veremeyebilirsiniz, işte bu elinizde hazır olsun diyoruz ki bunları nasıl kullanırız onları da 
düşünelim. Açıklıkları belirliyoruz, tehditleri belirliyoruz, çarpma işlemleri sonucu tabii ki 
biraz daha karışık, riskleri belirliyoruz ve bunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.

İkinci cilde gelmek istiyorum, ikinci ciltte 11 temel başlık altında somut öneriler 
getirildiğinden bahsetmiştik. Bunlar nelerdir? Tabii güvenlik politikası bu işin başlangıcıdır 
kıymetli arkadaşlar; yani bir ihtiyaçtan doğmuş olması lazım. Kurum üstünde tecrübe 
sahibi olan kişilerin politikaları belirlemesi lazım, ben şuna izin vermeyeceğim, şuna izin 
vereceğim, yöntemleri belirlemeleri lazım. Politikaları gerçekleştirmek için organizasyonu 
yapmak gerekiyor, kaynak ayırmak gerekiyor. Daha sonra varlık yönetiminden demin 
bahsettik, varlık envanterini oluşturmak, bunu güncel tutmak, kurumumuzda çalışacak 
veya çalışmakta olan kişilerle ilgili güvenlik kriterlerini uygulamak, fiziksel, çevresel 
güvenlik önlemlerini almak. Yani bilgiişlem dairelerine girişler, çıkışlar, pek çok şey, 
iletişim ve işletim güvenliğini sağlamak son derece teknik bir konudur, vesaire, vesaire, 
bunlarla ilgili yüzlerce kalem sunuyor. Bunların içerisinde çok masraflı, çok zor olanlar 
vardır, son derece kolaylıkla yapılabilecek olanlar vardır, örneğin erişim denetimi bir 
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politika, prosedür yazılması halinde 48 saat içerisinde güvenlik kalitesini bir kuruluşun 
süratle yukarıya çekebilir. Çünkü sunucu ayarlarından günümüzde birkaç dakika içerisinde 
parola politikası tanımlayabilirsiniz, rahatlıkla kullanıcıların hepsini 8 karakterlik, 10 
karakterlik parolalar tanımlamaya zorlayabilirsiniz ve böylece hiç kimsenin başkasının 
parolasını çalma veya elektronik araçlar kullanarak parolaları kırma ihtimali kalmayabilir, 
bunlar fevkalade kolaydır. Ancak politikayı yazmak, prosedürü yazmak ve uygulama 
kararını almak gerekir. Bilgi güvenliği yönetim sistemini oluşturarak dolayısıyla biz her 
işi prosedürle yapmayı hedefliyoruz. Nasıl yaptığımızı bilelim, yazan da bilsin, okuyan da 
bilsin, yazılım donanım tedarikinde gene belli yöntemler, test prosedürleri oluşturmayı 
hedefliyoruz. Bilinç oluşturmayı hedefliyoruz ki bu bilinç daha çok kullanıcılar için gerekli. 
Problem yaşandığında ne yapacağımızı gene prosedüre dökmeyi istiyoruz ve sistemin 
çalışmasıyla ilgili kayıtlar oluşturuyoruz, kayıtları inceliyoruz, sistemin genel kalitesini, 
güvenlik seviyesini oradan izlemeye gayret ediyoruz.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ne değildir, onu da söylemek lazım. Yüzde 100 güvenliği 
sağlar diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o zaman tedbirden geçilmez hale geliyor, 
herkes için eziyet haline gelmesi mümkündür. Bir yazılım veya donanım tedarik ederek 
sağlanabilecek bir şey değildir. Teknolojik, teknik bir sistem değildir, teknik komponakları 
vardır veya teknolojiyi kullanır, ama salt teknolojiden ibaret değildir ve dışarıdan bi 
kurumun da gelip size uygulayabileceği bir şey değildir. Çünkü onlar sizin hedefinizi 
bilemez, maksadınızı bilemez, ihtiyaçlarınızı tam olarak bilemezler.

Bilgi güvenliğiyle ilgili yanlış düşünceleri de ifade etmek istiyoruz. Sadece bilgiişlem 
biriminin sorunu olması söz konusu değil deminki piramidimizde ifade etmeye çalıştığımız 
da esasında oydu, politika belirleyicilerden kullanıcılara kadar herkesin yükümlülükleri 
oluyor. İşte bir azılım tedariki sağladık, antivirüs yazılım kurduk, güvenlik duvarı 
satın aldık, bunlar da işe yaramıyor. Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bunların 
konfigürasyonlarının veya virüs imza listelerinin güncel olması son derece önemli, bunları 
da takip etmek gerekiyor, bu yama üretimi denen bir husus. Birçok güvenlik saldırısının 
kurum dışından geldiği, içeride pek bir şey yapılmaması gerektiği yanlış bir düşünce, 
kargaşadan veya bilinçsizlikten dolayı yüzde 50’nin üstünde kurum içinden gerçekleştiğini 
görüyoruz. Parola paylaşma son derece sakıncalı tabii, çünkü bilgi güvenliğindeki 
kayıtlardan bir işin sorumlusunun kim olduğu onun girdiği paroladan ve kimliğinden 
anlaşılır. Yani siz parolanızı başkasına verirseniz kayıtlara bakıldığında sizin falanca yerde 
falanca zamanda bir işlem yaptığınız şeklinde bilgi oluşur, sonra da aksini ispat etmek son 
derece güç olabilir, bu düşünceleri de silmemiz gerekiyor.

Şimdi yavaş yavaş Adalet Bakanlığına yavaş yavaş gelirsek neler yapılacak? Bilgi 
güvenliği yönetimiyle ilgili personel tahsisi gerekli, kaynak tahsisi gerekli, zaman en 
önemli kaynak tabii. Bilgi güvenliği politikası oluşturuluyor, tabii bunlar detaylandırılıyor, 
prosedürler oluşturuluyor. Teknik birtakım güvenlik testleri yapılıyor bilgisayar 
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aksamıyla ilgili, bu bizim Enstitümüzün de uzman olduğu bir husustur. Daha sonra 
27001’in vurguladığı risklerin kontrol edilmesi, belirlenmesi, kontrol mekanizmalarının 
kurulması gerçekleştiriliyor. Çalışanları bilinçlendirmeye çalışacağız ve en sonunda da 
bu kadar emeğimizin karşısında hiç olmazsa bir sertifikasyon sertifikamız olsun diye 
TSE’ye başvuracağız. Şu ana kadar yapılanlar, eğitimler verildi, politika dokümanları var, 
prosedürlerin bir kısmı var, varlık envanterini oluşturuyoruz, tabii bu risk analizinin ilk ve 
en önemli adımı gibi oluyor, yani temel taşı oluyor. Bizim Enstitümüzün gerçekleştirdiği 
sunucular üstünde yapılan birtakım güvenlik testleri var, işletim sistemi yamaları yerinde 
mi, işte uygulama katmanındaki yazılımlar ne kadar güvenli olarak yazılmış, ilgisiz bir kişi 
girip başkalarının bilgilerini, dosyalarını okuyabiliyor mu, bunlar yapıldı, bir kısmı devam 
ediyor. Sertifikasyon aşamasından önce daha bir parça işimiz var, risk analizi yapacağız.

Son olarak bilgi güvenliğinin sağlanamaması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya 
çıkabiliyor, çok kısa bir iki örnek vermek istiyorum. Bunlar belki biraz da kriminolojinin 
konusu, bilemiyorum, işte her gün girdiğiniz bir siteye girmeye kalkıyorsunuz ve karışınıza 
ilişkisiz ekranlar çıkabiliyor. İşte bunları kim organize ediyor, dediğim gibi o konuda benim 
bilgim yok, fakat tabii hem kullanıcı mağdur oluyor, hem servisi vermeye çalışan kişi 
tabii rezil kepaze oluyor. Bunlara izin vermemek için risk analizinin yapılması, uygulama 
programlarının kalitesi, bilgi sisteminin kalitesi, konfigürasyonu, bunlara çok dikkat etmek 
lazım, açık vermemek lazım. Açık verilirse bir gün bir şey olmaz, iki gün bir şey olmaz, ama 
üçüncü gün birinin eline düşürebilir ve son derece şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sahip olmanın avantajlarını toparlamak gerekirse herkesin kafası rahat olacak, burada 
böyle bir güvenlik sistemi var, benim dosyama benden başka kimse bakamaz. Bir kurumun 
ciddiyeti, niyeti belli olmuş olacak, onun rahatlığı yaşanacak. Bir güvenlik ihlali olduğu 
takdirde ne yapılacağı belli olacak, şaşkınlık yaşanmayacak, tabii maliyet de düşecek tabii, 
nasıl e-devlet kapısı tasarruf yapmayı sağlıyorsa bunun Adalet Bakanlığı içerisinde de 
muhakkak ki izdüşümü olacak, zamandan kazanılacak ve itibar artışı gerçekleşecek diye 
düşünüyorum. Deminki oturumda hiçbir sunumun sonunda soru olmadığını fark ettim, 
fakat ben hazırlarken soruya zaman kalır diye düşünmüştüm, bilemiyorum zaman kaldı 
mı?

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Ottekin’e teşekkür ediyorum, varsa soru kendilerine 
iletilecek alalım.

FİKRET OTTEKİN- İlginize çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Ottekin bilişim çağında bilgi 
güvenliğinin artan önemine değindiler. Yine bilgi güvenliğinin yönetilmesi ve bu 
yönetimin de bir sistemi, standartları olması gerektiğinden bahsederek uluslararası 
bilgi güvenliği standardı olan 27001’den bahsettiler. Kurulması ve sürdürülmesi için 
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sırayla gerekli olan politika, prosedür, talimat ve kayıtlardan bahsettiler. Risk analizi ve 
risk yönetiminin gereğinden ve öneminden bahsedildi. Ben iki hususu önemli buldum, 
birincisi personel ve kaynak tahsisinden bahsettiler, Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi bu 
noktada Bilgiişlem Biriminde bağımsız olarak, diğer kullanıcılardan ayrı Bilgi Güvenliği 
Şubesini kuran ender bilgiişlem dairesi başkanlıklarından biridir. B birimin başında yetkili 
bir hâkim ve gerekli personel teçhizatlarıyla birlikte sistem yönetiminden, uygulama 
ekranlarından, donanımdan, diğer verilerden tamamen izole bir şekilde doğrudan başkanlık 
denetiminde, yani âdeta kendi içinde iç denetimi yapan bir birim olarak çalışmakta, bu 
noktada Sayın Konuşmacının bahsettiği personel tahsisi ve kaynak tahsisini karşıladığımızı 
düşünüyoruz.

Son olarak da yanlış ve eksik düşüncelerden bahsettiler, burada da en dikkatimi çeken 
yüzde 100 güvenliğin yanlış bir kavram olduğundan bahsettiler, bence de çok manidar 
oldu. Çünkü zaten yüzde 100 güvendeyiz demek herhalde birinci güvenlik zaafı olsa gerek. 
Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacı OYAK Teknolojiden Murat 
Arık Beyefendi, biliyorsunuz iletişim ağı kullanıcının bilgisayarından başlıyor, sisteme 
kadar gidiyor. Bunun da kullanıcının prizinden başlayan, birimde bulunan kabinete, 
onun içerisindeki pach panelden, swich’den, ondan sonra router’a çıkıncaya kadar bir 
altyapı ihtiyacı söz konusu. Sayın Murat Arık’tan da bu çerçevede sunumlarını istiyoruz, 
buyurun.

MURAT ARIK (OYTEK Temsilcisi)- Sayın Başkanım; teşekkür ederim. Sayın 
misafirler; hoş geldiniz. İsmim Murat Arık, OYAK Teknoloji firmasında proje yöneticisi 
olarak çalışmaktayım. Sizlere kısaca UYAP alan ağlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum.

İsterseniz önce yerel alan ağı nedir, ondan bahsedelim. Adli birimlerin lokaldeki 
çalışmalarının yapılabilmesi için veya sunucular üzerindeki bilgileri alabilmeleri için ya 
da uzak bağlantıları sağlayabilmek için kurulan bütünleşik bilgisayar ağımız. Peki, bu 
kapsamda neler yapıldı? Bunların data kablolaması, elektrik kablolaması, bunların aktif 
cihazları ve bunların elektriksel güvenliklerini sağlayan kesintisiz güç kaynakları. Peki, bu 
güne kadar UYAP fazlarından bahsetmek istiyorum. 2000 yılında başlayan UYAP projesi 
geçen yıl sonuna kadar ve hâlâ da devam etmekte. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek 
istiyorum, hiçbir yıl boş geçmedi, her yıl mutlaka bir yatırım, bir proje yapıldı, burada 
yapılan projelerle ilgili kısa bilgiler var.

Peki, biraz buradaki toplam kapasitelerden bahsedelim. 725 adli ve idari yargı biriminde 
bu çalışma yapılmış, 152 cezaevinde devam etmiş, toplamda Türkiye çapında 877 
lokasyonda 50 bine yakın data hattı tesis edilmiş. Şu an sadece istisnai yerler haricinde tüm 
yurtta otomasyon çalışmaktadır. OYTEK, UYAP’la nerede tanıştı? 2003 yılında UYAP2D 
projesiyle beraber çalışmalarımız başladı. Bu projede 89 adli ve idari yargı birimi, 97 cezaevi 
olmak üzere 184 lokasyonda bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 4 ayda tamamlandı. 2004 
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yılında UYAP2E projesiyle birlikteliğimiz devam etti, burada 466 adli ve idari yargı birimi 
bulunmaktaydı. Bu çalışma 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 2005 ve 2006 yıllarında 
yargının modernizasyonu ve ceza reformu ihalesiyle beraber devam etti. Bu ihalede 21’i 
adli ve yargı birimi, 40’ı cezaevi olmak üzere 61 lokasyonda 5 ayda bir çalışma yapıldı. Bu 
proje 2005 sonunda başladı, 2006 ortalarında tamamlandı. 2007 yılında da bir aktif cihaz 
ihalemiz vardı, burada 160 adet anahtar, 12 adet de omurga cihaz temin edilmiş.

Peki, isterseniz biraz da UYAP’taki oranlara bakalım. 725 adli ve idari yargı biriminin 
570’ini, 152 adet cezaevinin 138 adedini OY-TEK olarak biz yapmışız. Bu ne demek? 
Şu ana kadar adli ve idari yargı birimlerinin yüzde 79’u, cezaevlerinin de yüzde 91’i hâlâ 
bakım ve garantimiz altında.

Yerel alan ağlarını biz üç ana başlıkta topluyoruz, isterseniz size kısaca bunlardan 
bahsedeyim. Birincisi yatay kablolama dediğimiz, ikincisi dikey kablolama, üçüncüsü 
uzak uçlar. Yatay kablolama U tipi kablolaması, kesintisiz güç kaynağı, yani elektrik 
kablolaması datanın üzerinden geçen 10 100 megabit hızındaki ethernet iletişimimiz. 
Dikey kablolamamız nedir? Dikey kablolama, dağıtım noktaları arasındaki bağlantımızı 
sağlıyor. Bu nasıl, fiberoptik kablolamayla bin megabit hızındaki bağlantıdır. Uzak uçlar, biz 
uzak uçlar olarak özellikle cezaevlerinden, cezaevlerinin nizamiyelerinden bahsediyoruz. 
Eğer oralarda siz benden daha tecrübelisiniz, gördüyseniz herhangi gibi yeni kablo, yeni 
bir müdahale yapmak çok zor. Biz bunları mevcut telefon kablosu üzerinden 11 megabit 
hızındaki WBSL bağlantıyla sağladık.

İsterseniz şimdi görsel olarak kullanıcı olarak bizim gördüklerimizden kısaca yola çıkalım. 
Bizler kullanıcı olarak işin sadece yüzeysel olarak bu kısmını görüyoruz, eğer odamızdaki 
kanalları takip ettiğimizde koridora çıkıp koridordaki kanallara bağlandığını, bunları takip 
ettiğimizde ilk olarak göreceğimiz de bir elektrik panosu. Bu sadece bizim güvenliğimiz için 
tesis edilmiş, normal şebeke tesisatından ayrılan kesintisiz güç kaynağı panosu. Burada her 
kullanıcı linyesi için ayrı bir sigortala güvenliğiniz sağlanmıştır. Peki, datalarımız; binalarda 
genelde görünmeyen yerlerde kullanılan, güvenliği sağlanmış kabinler içerisindeki bir 
dağıtım merkezi. Bunların içinde neler var? Öncelikle bakır kablolarımızın toplandığı 
dağıtım merkezleri, aktif cihazlarımız ve bu aktif cihazların elektriksel güvenliğini sağlayan 
kesintisiz güç kaynağı. İsterseniz görseli geçtik, bunların içinde neler oluyor, biraz da onlara 
bakalım. Az önce bahsettiğimiz kullanıcıların data alışverişlerini görmektesiniz, az önce 
bahsettiğimiz yatay kablolama, kenar anahtarlar olan kısma kadar olan yatay kablolama 
şu an gördüğünüz kırmızı paketler kullanıcılar lokaldeki alışverişlerini yapmaktalar. Peki, 
dışarıya? Şu an mor paketler da Türk TELEKOM üzerinden her birimde karasal ana hat 
olarak kullanılan Türk TELEKOM üzerinden çıkışlarını sağlamaktalar. Peki, bu yedekli 
değil mi? Tabii ki yedekli, böyle bir şey imkânsız, Türk TELEKOM7da bir sıkıntı olduğu 
zaman uydu üzerinden güvenli bir şekilde iletişimi sağlanmakta.
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Burada biraz yaptığımız uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Şu an gördüğünüz bir 
mahkeme salonundaki uygulamamız. Az önce bahsettiğim dağıtım merkezlerinden bir 
tanesi, bir kabin görüntüsü, özellikle bulunduğunuz her birimde buna benzer kabinler var, 
sadece boy ve ebatları biraz farklı. Bir adliye koridorundan bir görüntümüz var, burada 
özellikle kablo tavası uygulaması yapılmış. Bu çoğunlukta yapılan plastik uygulamalar 
biraz farklı olduğu için bunu aldım, binanın yapısına göre değişmekte olduğu için özellikle 
güzel bir örnek, elektrik ve data kablosu bunların içinden geçmekte.

Dikkat edilmesi gereken hususlara gelirsek burada gördüğünüz şekiller sizlere bir şey 
ifade etmiyor olabilir, fakat bize göre bunlar kuşbakışı bina şekilleri, daha doğrusu biz 
binaları böyle görüyoruz. Peki, bunların içinde önemli olan nelerdir? Binaların şekli, 
binaların kat sayısı, eğer kampussa kampustaki bina sayısı ve dağılımı, kullanıcı sayısı ve 
bina içindeki dağılımı, kablo geçişine, kanet montajına engel olup olmadığının tespiti. 
Az önce bahsettiğim metal kanallar eğer binanın yapısı buna izin vermiyorsa metal kanal 
yapmak sorunda kalıyoruz. Peki, bunlar için yapılması gereken mutlak çalışmalar neler? 
Keşif çalışması ki biz bunu ihaleyi aldıktan sonra, işi yapmadan önce yapıyoruz ki ihaleden 
önce yapılması çok daha sağlıklı. Fizibilite raporunun hazırlanması ve bunların sonucunda 
toplama merkezinin seçilmesi bizler için çok önemli bir durum. Kablo güzergâhlarının 
belirlenmesi, bunlara bağlı olarak da aktif cihaz topolojisinin belirlenmesi.

Bugüne kadar yapılan bu çalışmalar üzerindeki donanımlardan biraz bahsedelim. 30 
binin üzerinde masa üstü bilgisayar, 10 binin üzerinde savcı ve hâkimlere dağıtılmış olan 
diz üstü bilgisayarlar, yaklaşık 20 bin adet yazıcı, 6 bin adete yakın tarayıcımız, bireysel 
ya da kabinlerdeki elektriksel korumayı sağlayan 6100 adet kesintisiz güç kaynağı ve 
binaların tamamının güvenliğini sağlayan 87 adet merkezi, büyük güçte kesintisiz güç 
kaynağı hizmet vermekte.

Bitirmeden önce sadece size kısa bir anımı anlatmak istiyorum, ben 2003 yılında bu 
işe başladığımda ilk defa savcı ve hâkimlerle muhatap olmaya başladığımda bu kadar 
yoğun tempolu çalıştıklarını bilmiyordum ve sürekli insanlarla konuşabilmek için fırsat 
kolluyordum. Yani ne kadar çok işleri olduğunu bilmiyorum, bir sohbet esnasında bana 
her savcının binlerce dosyaya bakmakta olduğu söylendi. İlk defa duyduğum bir şeydi, bu 
2003 yılında ilk defa UYAP’la tanıştığımda oldu. O zaman UYAP’ın gerçekten gerekliliğini 
anladım. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Arık Beye teşekkür ediyoruz. Murat Bey; isterseniz 
soruları almak için sizi tekrar kürsüye davet edelim, soruyu alalım, buyurun.

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savcısı) Şimdi Sayın adaşım bu iletişimi güzel 
bir şekilde anlattı ve özellikle sunularda görüntülü olarak sundu. Ancak bizim mailinde 
çektiğimiz çok ciddi sıkıntılar var, yedek olarak uydu aracılığıyla da bağlanabileceğimiz 
söylendi, ancak bağlantımız son derece yavaş, artı zaman zaman ciddi donmalar kesintiler 



609

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

olmakta. Bunun sebebini çok merak ediyoruz, sizden bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür 
ederim.

MURAT ARIK- Bu sanırım uydudaki yoğunluktan, eğer direkt uydudan bağlanıyorsanız 
ya da karasal bağlanıyorsanız onlardaki yoğunluktan olabilir, TELEKOM çıkışındaki 
problemler de buna sebep oluyor.

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savcısı) Şimdi sıkıntı şu, Sayın Başkanım, yani 
biz diğer meslektaşlara bunu anlatmakta da sıkıntı çekiyoruz. Çünkü UYAP’ı biz şu anda 
tam olarak kullanamıyoruz, buna rağmen bu kesintiler olduğuna göre ileride bu tamamen 
tıkanacak gibi ciddi endişeler var. Acaba bu konuda bir şeyler yapılıyor mu?

OTURUM BAŞKANI- Hiç endişeye kapılmayın, özellikle Aralık ayının son iki 
haftasındaki duraksamalar donmalar biraz sistemin kaynaklarının belli bir limiti var. Ne 
kadar büyük cihaz koyarsanız koyun belli bir limite yaklaştığımızda, arabanızda da belli bir 
devirin üzerine çıktığınızda araba artık gitmeyecektir, aynı onun gibi sistem merkezinde 
2004, 2005 yılında alınan cihazların da gelinen nokta itibarıyla limitleri kullanıldı, son 
limitleri kullanıldı. Şu an sistem güçlendirmesi için çalışmalar ciddi aşamaya geldi, bir 
iki ay içerisinde en geç bunlar bir netice alacaktır. Diğer iletişim ağı konusunda da şu an 
özellikle TELEKOM hatları ve uydu hatları yedekli olan birimlerde kesintisiz iletişim söz 
konusu. Bunun varsa eğer anlık ve değer bildirimleri bizim arıza hizmet servisimiz var, 
Bilgiişlemde Bilişim Ağları Şubemiz var, anlık olarak takip ediliyor. Her birimin kullanıcı 
sayısı ve kullandığı bankvite göre, yani kullanım alanı, kullanım sıklığına göre bir megabit, 
iki megabit, hatta metro ethernetlerle bunlar güncelleniyor. Yani şu anda sizin sorununuzun 
kısmi olduğunu düşünüyorum iletişim ağı anlamında, sadece sizin adliyenize özgü bir 
eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hâkim Emin Bey arkadaşım burada, onlar not almıştır, 
bilişim ağları olarak her türlü eksiğiniz tamamlanacaktır, toplantıdan sonra da olmazsa 
arkadaşımızla bizzat görüşebilirsiniz.

Başka soru var mı? Aslında kablolama ve kablonun bulunduğu kabinet odaları adliyede 
en çok şikâyet konusu olan, özellikle hâkimlerin odalarında, savcıların odalarında önce 
kirlilik diye başlayan bir eleştiriydi, aslında soru bekliyordum, ama biraz şaşırdım.

SALONDAN- Bir arkadaşımız burada çıktı, “bizde yavaşlama” var dedi. Bu soruyu şöyle 
soralım; “Yavaşlama olmayan var mı?” diye soralım. Yani biz UYAP’ı seviyoruz, buradaki 
arkadaşların yüzde 99,99’u seviyor ve destekliyoruz, ama yani lokal değil, sorun genel bir 
sorun.

OTURUM BAŞKANI- Biz zaten yavaşlamadı demiyoruz ki, benim kastettiğim şuydu, 
iletişimde kopukluk var. Sistem merkezine giden talebin sistem merkezinde bekleyerek 
geç cevap vermesi ayrı bir şey, yani normalde onayla butonuna bastığınızda iki üç saniyede 
size verinin gelmesi gerek. Bu makul bir süre, eğer bu 10 saniyeye çıkıyorsa, 15 saniyeye 
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çıkıyorsa işte burada sorun var demektir, şu anki sorunumuz bu. Bakın; gelirken öğleden 
önce baktım, 43 binler, 44 binleri şu anda sistem zorluyor.

SALONDAN- Ben sadece şunu arz etmek istiyorum, yani arkadaşın adliyesine mahsus 
değil, Türkiye genelinde yaşanan bir sorun. Yani bu sadece bir yere özgü değil, ben onu arz 
etmek istedim.

OTURUM BAŞKANI- Doğru, çünkü sistem merkezinde biz sistemin limitlerde 
kullanıldığını kabul ediyoruz, yüzde 80’lerin üzerinde sistemin kullanıldığını kabul 
ediyoruz. Ancak iletişim ağı altyapısının bu konuda tekil olduğunu ve mümkünse isim, yer 
olarak sabitleyip giderilmesi, çünkü TELEKOM da, TÜRKSAT da şu an burada, onlardan 
da sunum alacağız, yani o arkadaşlarımız da gerekli açıklamaları yapacaklardır. Buyurun 
Sayın Savcım.

İSMAİL ONARAN- (İstanbul Cumhuriyet Savcısı) Ben de UYAP savcısıyım, 
sabahtan bahsettim, şimdi herkes durgunluktan bahsediyor, biz yapısal kablolama sırasında 
çok büyük sıkıntılar çektik. Bu yüzden, o dönemde Sayın Bakan Hikmet Sami Beydi, 
beni şikâyet ettiler. Şimdi İstanbul Adliyesi tarihi bir bina, bir mesai günü başlangıcında 
adliyeye geldiğimde kablolamaya başlamışlar, İstanbul Adliyesi depremde zarar görmüş, 
kolonlar dibinden, kalorifer altlarından, Muhittin Bey de bu işi biliyor, orada iki hafta kaldı, 
sabahleyin bir geldim, kalorifer altlarından, kenarlardan kablolamaya başlamışlar, legrant 
çekiyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim, kurulum, anlattılar, dedim ben size şunu sormak 
istiyorum, siz bunu yaptığınızda biz iki yıl sonra İstanbul Adliyesini güçlendirdiğimizde 
bunu sökeceksiniz, bunu yeniden kullanabilecek miyiz? Hayır dediler; devlet o kadar 
zengin değil, mümkün değil, bunu oturup konuşacağız, bir şekilde bunu yapacağız dedim. 
O arada tesadüfen dikkatimi çekti, bir ağır ceza merkezinde ahşabın önünden çok güzel 
legrantı çekiyorlar. Ben onu az önce de gördüm, ben ahşabın o şekilde önünden, kürsülerin 
önünden legrant geçilmesine karşıyım, neden? Türkiye’de bu işi yapıyorsunuz, bir matkap 
ucuna pach taktığınız zaman yuvarlak priz açabiliyorsunuz, o güzelim ahşabın önünden 
o kocaman beyaz kabloyu geçirmek yerine o güzel ahşabın arkasından bir elektrik prizi 
taksanız bunu çok daha güzel yaparsınız. Bunu Muhittin Bey biliyor, bu konuda beni 
şikâyet ettiler.

OTURUM BAŞKANI- Şimdi zaten ben de orada görünce dikkatimi çekti, o istisnai bir 
şeydir. Bakın İsmail Bey; şunu söyleyeyim, kürsünün altından çektiğimizde de prizi şuraya 
koyuyoruz, bu sefer kullanıcı oraya ulaşamıyoruz diyor. Ön tarafa koyuyoruz, orası çirkin 
diyorsunuz, buraya koysak masanın üstünü daraltırız.

İSMAİL ONARAN- (İstanbul Cumhuriyet Savcısı) Hayır, ben bir hususu izah 
edebilir miyim? Şimdi orayı kapatırsanız bunu kürsünün tam şu altından yaptığınız 
zaman, çektiğiniz zaman priz uçlarını kesinlikle hâkimin ve savcının olduğu yerin altından 
açabiliyorsunuz normal bir şekilde, bunun imkânı var, kimse yok demesin. Çünkü ben anısını 
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Levent Adliyesinde OYTEK7e yaptırdım, sizin elemanlar yaptılar, biliyorlar ve kablolama 
yapılırken başında durdum ki hiç kimse masasını oynatmasın diye, herkesin masasının 
altından çıkarttım. Kaleme girdiğiniz zaman kesinlikle ne bir legrant görüyorsunuz, ne 
bir şey görüyorsunuz. Şimdi bunlar gerçekten özellikle bu tür binalarda ve çok değerli 
olan yerlerde baktığınız zaman o kadar kötü gözüküyor ki, neden? Bizim adliyelerimizin 
bir gerçeği var, bizim hizmette sıkıntımız var, yeri geliyor adliyeleri temizletemiyoruz. Bu 
bir gerçek, bir arkadaşım desin ki bu söylediği yalan, bu bir gerçek, yeri geliyor masamızı 
kendimiz siliyoruz. Burası zaman içerisinde toz oluyor, olduğu gibi toz oluyor, batıyor ve 
çok çirkin görünmeye başlıyor. Yaptığınız o pırıl pırıl şey bir 6 ay sonra yeni bir adliye 
sarayı, Bakırköy Sarayı, bu çok kötü görünüyor, ama benim dediğim gibi en azından bu 
tür olan yerlerde şu arka tarafların üstünden bunu yaptığınızda ve kâtibin arka tarafından 
şuradan, zeminden geçirdiğinizde hiçbir sıkıntısı olmuyor. Eski Sultanahmet Adliyesinde 
ben bunu yaptırdım.

SALONDAN- Murat Bey, orası neresi?

İSMAİL ONARAN- (İstanbul Cumhuriyet Savcısı) Bakırköy Adliyesi, evet, ben 
biliyorum, Sultanahmet eski bina, bizim adliyemizde böyle bir şey göremezsiniz. Ben kavga 
ettim, beni işimize engel oluyor diye Bakan Beye şikâyet ettiler, ama daha sonra Muhittin 
Bey geldi, Abidin Bey de geldiler, “hoşunuza gidiyor mu? Açıkça söyleyin, şu hoşunuza 
gidiyorsa devam edin, ama benim içime sinmiyor”  dedim. “ağabey sen haklısın” dediler. Bir 
marangoza matkapla beraber pach aldırdık, hepsini öyle yaptırdık, ama şu gerçekten çok 
kötü görünüyor, onu size söyleyeyim. Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Murat Beyi de tebrik etmek lazım, belik yüzde 1 istisnai bir 
yapının resmini almış.

MURAT ARIK- Ben teşekkür ederim, bu resmi seçerken özellikle uygulamanın en 
net ve temiz göründüğü hali diye aldık ve bunlar hep bizdeki problemli resimlerdi. Yani 
bizlere problemli resimler gelir, ama bunların arasında görünen tek resim buydu, o yüzden 
mahkeme salonundaki bu uygulamayı size böyle göstermek istedim, dikkatinizi çekeceğini 
bilmiyordum.

SALONDAN- Biz bilgisayarcı değiliz, ama bir iddia var, deniliyor ki, “elektrik kablolarıyla 
data kabloları yan yana geçtiği zaman sistemde sıkıntı oluyor” Böyle bir şey gerçekten var mı 
yok mu?

MURAT ARIK- Şöyle diyeyim: Ben uygulamacıyım, mutlaka arasında bir seperatörün 
olması lazım, yan yana uzun mesafe gitmesini kimse garanti edemez.

OTURUM BAŞKANI- Ne kadar?

MURAT ARIK- Üç metre diye sınırlandırırız biz, birebir olarak yan yana üç metre olarak 
sınırlandırılır. Zaten bunun üzerine kimse garanti vermez, ama standartlarda kesinlikle yan 
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yana gitmemesi tavsiye edilir.

OTURUM BAŞKANI- Zaten genelde imkân oldukça ayrı kanallardan döşüyoruz, ama 
siz de biliyorsunuz kablonun üstünde şu kadar bir boşluk kalıyor, oradan bir tane kanal ya 
döşüyoruz ya döşeyemiyoruz, hatta kanal yatay bu sefer tavayla çözüm bulmaya çalışıyoruz 
ya da tavandan aşırmaya çalışıyoruz. Yani biliyorsunuz adliye binalarının altyapısı çok 
müsait değil kablolamaya.

MURAT ARIK- Aslında tava sisteminin şöyle bir avantajı var. Bizim teknik ofis var, 
şimdi tava sistemi olduğu zaman eğer kabinetlerden hâkim odalarına ya da kalemlere bir 
şey yapacak olduğumuz zaman biz onu çekebiliyoruz, açık olduğu için tava sisteminin 
avantajı da var.

OTURUM BAŞKANI- İsmail Bey; yeni binalarda şu an aynen sizin dediğiniz gibi 
tertemiz yapılıyor. Biz de zaten şu anda teknik işler, idari mali işler ve Başkanlığımız 
olarak anlaşmamız şu şekilde, yeni adliye binaları yapısal kablolamalarıyla birlikte, 
kesintisiz güç kaynaklarıyla birlikte yapılacak, projelendirilerek yapılacak. Biz şunu iddia 
ediyoruz, Biz gerçekten olması gereken yapısal kablolamanın olabileceğini yaptık, olması 
gerekeni değil. Çünkü bina olması gereken değil, keşke ben şuraya birkaç tane adliye 
fotoğrafını gösterseydim, eminim hepiniz burası adliye olamaz diyecektiniz, bunu yakinen 
biliyorsunuz. Ben Murat Beye bu güzel anlatımları için ve seçtiği resim için çok teşekkür 
ediyorum. 

Sırada Türk TELEKOM Genel Müdürlüğünden Sayın Erkan Mızrak Beyi sunumlarını 
yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

ERKAN MIZRAK (Türk TELEKOM)- Teşekkür ediyorum. Ben Erkan Mızrak, Türk 
TELEKOM Pazarlama Bölüm Başkanıyım, sunuma başlamadan önce şirketim adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz tabii Türk TELEKOM olarak UYAP’ın, projenin 
adı bizde UYAPNET diye geçiyor, altyapısını sağlıyoruz. Burada Murat Beyin anlattığı 
kısma kadar o binaları onlar kabloluyorlar, binaların içerisinde dağıtım yapıyorlar, biz 
de şehirlerarasında bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ben sunuma başlamadan önce Türk 
TELEKOM hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum, arkasından bu büyüklükteki başka 
kamu kurumlarıyla yaptığımız projelerden bahsedip ve UYAPNET projesinde de nasıl bir 
büyüklüğe sahibiz, onu anlatıp müsaadenizle sunumu tamamlamak istiyorum.

Türk TELEKOM Türkiye’nin yerleşik operatörü ve dünyanın da şebeke büyüklüğü 
açısından 13. büyük operatörü. 18 milyonun üzerinde telefon abonemiz, 4,5 milyona yakın 
da geniş bant abonemiz var bireysel olarak. Bunun yanı sıra noktadan noktaya ADSL, işte 
UYAP’ın kullandığı, UYAP bunun 854 tanesini kullanıyor, 8200 gibi bir devremiz var, 20 
bin kadar cdat HDSL’imiz var. Noktadan noktaya metro ethernetimiz 560 adet, tabii bunlar 
son teknolojiler, diğer HTM, framlei gibi hizmetlerimiz bu yeni teknolojilerin gelmesiyle 
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metro ethernete, cdat’a ve ADSL’e doğru kayış göstermekte. Övündüğümüz diğer bir nokta 
da fiberoptik kablo uzunluğumuz, artık 114 bin kilometreyi geçmiş bir Türkiye çapında 
fiberoptik kablomuz var. Artık saha dolaplarına kadar fiberoptik kablolarla yurdu döşeyip 
geniş bant hizmeti sadece kurumlara değil, daha yüksek hızları evlere kadar götürmeyi 
planlıyoruz.

Biz de e-devlet projesine ilk başta özelleşmeden önce Türk TELEKOM olarak e-devlet 
projesinin başında mimarlarındandık, daha sonra bu Devlet Planlama Teşkilatına 
devredildi. Ancak e-devlet projesine katkımız tabii ki çok büyük, bu ülkenin tek yerleşik 
operatörü olduğumuz için bütün vergi daireleri otomasyon projesi VEDOG dediğimiz, 
VEDOG1, VEDOG2, üniversiteleri birbirine bağladığımız ULAKNET projemiz, yine bu 
nüfus ve vatandaşlık işlerini, adres bilgilerini yaptığımız MERNİS projemiz var, yine Milli 
Eğitim Bakanlığının kendi okulları arasındaki iletişimi sağladığı İLSİS projesi var, Milli 
Eğitimin kendi birimleri arasında iletişim ortamı sağlanıyor. Yine Maliye Bakanlığının 
SA2000 projesi, konuştuğumuz UYAP’ın yargı, adliyemizin UYAPNET projemiz var. 
Emniyet birimlerinin Polnet bütün emniyet devrelerini bizden alıyor, MOBESE uygulaması 
var biliyorsunuz İstanbul’da, yakın geçmişte, geçen Aralık ayında ve Kasım ayında Rize ve 
Trabzon’da da başladık MOBESE projelerimize, oralarda da bu İstanbul’daki gibi güvenlik 
kameraları kuracağız. Yakında bunu Emniyet Genel Müdürlüğüyle beraber tüm Türkiye’de 
de yapmayı planlıyoruz.

Saymanlıkları muhasebat projemizle bağladık, ayrı bir konu, noktadan noktaya 
olmamakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının şu anda 38 bin okulu var, bunun 28 400 
adedini ADSL’e bağladık, bugün en ücra yerdeki çocuklarımız bile dünyaya açılabilmekte 
Hakkari’den Edirne’ye kadar ve bütün dünyada neler olup bitiyor görebilmekteler. Bu 
bizim için, aslında Türkiye için çok büyük bir projeydi, bunu başardık. Geri kalan çok 
kırsal alanlardaki okullar var, ona da yine TÜRKSAT ve biz yeni birtakım kırsal dönüşüm 
projelerimiz var, onlarla gidip 38 bin okulu 2008’in sonunda tamamlamayı planlıyoruz. 
Yine bu yeni sosyal güvenlik kurumu ve Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgili onların bütün 
devrelerini biz sağlıyoruz. Burada genelde kamu kurumlarını sunuma almaya çalıştım, ama 
bankalar bizden alıyor. Yani bunu konumuz biraz da güvenlik olduğu için söylüyorum, işte 
bankalarda her türlü işlemi nasıl gerçekleştiriyorsunuz güvenli bir şekilde, orada güvenlik 
açığı olan noktalar tamamen kullanıcı noktalarında ya da serverlardan kaynaklanıyor. 
Yoksa bizim hatlarımızda Türk TELEKOM olarak bir güvenlik açığı olması söz konusu 
değil. İşte Devlet Hava Meydanları, Türkiye İş Kurumu, tapu sicil müdürlükleri dahil 
TAKBİS projesiyle tüm hatlarını, noktadan noktaya hatlarını bizden almakta.

UYAP projesi, UYAPNET projemiz çok büyük bir proje ve her zaman kanayan yara 
olmuştur, hep gündeme gelmiştir, sizler bunun en büyük şahidisiniz. Dosyaların çok 
uzun süre beklemesi, bu tabii eleman açığıyla da alakalı bir problem, sadece her şeyi bilgi 
teknolojilerine bağlamak gerekmiyor. Bu eleman açığı da son zamanlarda duyduğumuz 
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haberlerde de çözülecek inşallah. UYAPNET olarak biz UYAPNET projesinde adliyeleri, 
bölge idare mahkemelerini, adli tıp kurumlarını, cezaevlerini bir merkeze topluyoruz. 
Bunu noktadan noktaya metro ethernetle, XDSL, ADSL ve CDATA HDSL servislerimizle 
veriyoruz tüm Türkiye çapında, bu Türkiye’de 857 adet ADSL var noktadan noktaya, 34 
adet CDATA HDSL ve 13 adet de metro ethernet devremiz var, toplam olarak 8 Ocak 
2008 itibarıyla da 904 data hattını tesis etmiş durumdayız. Burada az önce yavaşlıktan 
bahsedildi, şimdi bankada da işlem yapıyorsunuz, bankalarda hıza baktığımızda bu 
kapasiteyle alakalı bir şey. Biz siz ne kadar talep erseniz o kadar kapasiteyi size sunuyoruz. 
Muhittin Beyin de söylediği gibi bu sistemin kapasitesiyle alakalı bir problem. Bu da 2005 
yılında kurulmuş, bütün dosyalar kabarıyor, sistem gelişiyor, bunu arttırabilmek için 
kapasiteyi arttırmak lazım. Biz size sonuçta bir bant genişliği veriyoruz, o bant genişliği 
üzerinde siz veri transferi yapıyorsunuz, tabii çok fazla kişinin aynı anda erişmek istemesi 
gibi durumlarda bu sistem zayıflıyor. Bunu arttırabilmek için tabii başta verimli kullanmak 
önemli, optimum kapasite büyüklüğüne bir an önce çıkılırsa sistemsel olarak yavaşlığınız 
giderilecek diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar, soru sormak isterseniz 
memnuniyetle yanıtlarım.

OSMAN KAYA- (Bursa Başsavcı Vekili) Önce güvenlikle ilgili bir soru sormak 
istiyorum. Telefon dinlemelerde bildiğimiz bir yöntem var, işte eskiden PTT’nin bir 
odasında bütün telefonlara bir hat vardı, mahkeme kararıyla legal olarak veya illegal olarak 
iki tane hat takılı istenilen telefon çok rahat bir şekilde dinlenirdi veya iki tane toplu 
iğneyi kabloya taktığınız an istediğiniz telefondan dışarıyı arardınız. Şimdi bizim bütün 
kablolarımız sizden geçiyor ve bütün verilerimiz de sizden geçiyor, sizin istediğiniz zaman 
bizim kablolara girip bizim bilgi akışını kontrol etmeniz mümkün mü veya mevcut bilgileri 
okumanız mümkün mü?

ERKAN MIZRAK- Tabii mümkün.

OSMAN KAYA- (Bursa Başsavcı Vekili) Birincisi o, ikincisi de hep bunları bizden 
alıyor diyorsunuz, sizin dışınızda bu hizmeti veren var mı? Ben teşekkür ediyorum, sağ 
olasınız. 

ERKAN MIZRAK- Önce kinci sorudan başlayayım yanıtlamaya, bizim dışımızda bu 
hizmeti verenler var, onlar da bizden alıyorlar. Şöyle, tabii Türk TELEKOM 2008 yılıyla 
beraber 168 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye’de. 1995 yılında Türk TELEKOM PTT 
olarak ayrıldı, işte PTT 1840’lardan bugüne kadar 168 yıldır burada. Bu kadar büyük bir 
yatırımı, yani bugün Türkcell’in, Vodofone’nın, Avea’nın, daha doğrusu Vodofone, Telsim 
ve Türkcell de bizden çıkma. Bugün TÜRKSAT da bizimdi, daha sonra bu özelleştirme 
durumundan dolayı ayırdık onu, şimdi TÜRKSAT Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir KİT 
statüsünde.

Burada söylemek istediğim şey şu, bu kadar büyük bir yatırıma kimse girmez. Yani tek 
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sağlayıcı şu anda biziz, ama bu serbest piyasaya açılmış durumda, ama bu kadar büyük bir 
yatırıma girecek kimse yok. Mesela Türkcell, Telsim bile bizden doğma, yani biz onlara 
98 yılında lisansı verdik, onlar bizimdi, Türk TELEKOM’undu, Türkcell, Telsim olarak o 
zamanki fiyatla 500 milyon dolara satıldı. Daha sonra Aycell kuruldu, yine Aycell bizimdi, 
Aycell’i tuttuk Aria’yla birleştirdik Avea oldu, yani TÜRKSAT bizimdi, bütün uyduyu biz 
kurduk, kablo TV gene bizim işimizdi, bütün bu altyapılar bizim.

Dinleme olayına gelince seste dediğiniz gibi doğru, sonuçta bu ses, ses gidiyor, işte toplu 
iğne koyup tamam, o olay vardı, ama burada bir data alışverişi söz konusu ve bir paket 
gidiyor. Biz size sadece kabloyu veriyoruz, o paket gittiği zaman o paketi ayrıştıracak, paketin 
ucuna gittiğinde son noktada serverlara, sizin sunuculara giriyor, orada ayrıştırılıyor. O 
sistem bende yok, yani bugün bankalar da benim üstümden alıyor, o zaman bankaların 
bütün parasını da benim girip yönetebilmem lazım.

OTURUM BAŞKANI- Osman Bey, asıl sorunun cevabını eskiden TELEKOM’da 
Kablo TV Daire Başkanı olarak çalışırken Başkanlığımıza geçen Mesut Bey arkadaşımız 
verecek, isterseniz buyurun Mesut Bey.

MESUT- Şimdi TELEKOM’dan gelen hatların uçlarındaki cihazlar bizim ve bu cihazlar 
üzerinde şifreleme uygulaması tamamen kendi personelimizin kontrolünde. Normal 
olarak hatlar TELEKOM tarafından tünellenmesine rağmen biz onunla yetinmeyip 
ilaveten şifreliyoruz, bu şifrelerin her iki ucu da bizde.

ERKAN MIZRAK- Yani şifreyi vermeseniz bile bizde sistem yok, yani sistem sizin 
sisteminiz, biz onu nereden bulacağız, öyle bir şey yok, yani güvenebilirsiniz.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Osman Beye teşekkür ediyoruz, başka soru varsa 
alalım, buyurun.

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savcısı) Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Ben öncelikle hazır bir muhatap bulmuşken Internetteki ADSL bağlantıları olmasına 
rağmen sık sık kesintiler oluyor, bu neden kaynaklanıyor, bunu öğrenmek istiyorum. 
Artı sözleşmenizde kesinti olması halinde verilemeyen hizmetin karşılığı alınmayacaktır 
deniliyor, ama paranın da tamamı alınıyor.

ERKAN MIZRAK- Bu bireysel bir soru mu, kurumsal bir soru mu?

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savcısı) Hem bireysel hem kurumsal, bunu 
biz sıkça bireysel de yaşıyoruz. Kesinti bireysel, yani bulunduğu mahalle ilgili. İkincisi 
şimdi belki tam da konumuzla alakalı değil, ama biz uygulayıcılar olarak sıkça bu sıkıntıyı 
yaşıyoruz. Malum, Türk TELEKOM tekel durumunda ve bize göre çok karlı bir şirket, 
ancak özellikle şehirlerarası kayıtlar tutulmuş olmasına rağmen bizim müracaatlarımızda 
şehir içi kayıtların tutulmadığı ve tutulamayacağına dair birtakım cevaplar geliyor. Biz 
biliyoruz ki teknik olarak bu mümkün, yani bugün olmasa bile ileriye yönelik şehir içi 
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görüşme kayıtları tutulacak mı, bize yargılamada bu konuda destek olacak mısınız, bunu 
merak ediyorum.

ERKAN MIZRAK- Bu şimdi şehir içi görüşmeler tabii ki trafik olarak çok büyük yekûn 
tutuyor, bunların kapasiteleri terabaytlarla ölçülüyor. Yani bunları bizim saklayacağımız 
o kadar büyüklükte bir yerimiz yok, dolayısıyla biz şehirlerarası telefon görüşmelerini 
verebiliyoruz, bir de geçmişe dönük bunları saklamak da şehirlerarasında bile 6 ay ya da 
bir sene geriye kadar dönebiliyoruz. Bu şehir içi görüşmelerini saklayabileceğimiz o kadar 
büyüklükte kapasitelerimiz, disklerimiz yok, bu aslında dünyanın hiçbir yerinde yok, yani 
bu fizibil değil. Bu noktada belki sizin tarafta bir şey yapılabilir mi diye düşündüm, ama 
onu da ayrıca bir düşünmek lazım, o konuda tam emin değilim.

Internet kesintilerine gelince bu sözleşmede bireysel abonelikler için söylüyorum, 
kurumsal aboneliklerde zaten bir şey yok, bireysel abonelikte de sözleşmede ne yazıyorsa 
o, başvurmanız halinde o kesinti bizim kayıtlarımızla karşılaştırılır, sözleşmedeki süresini 
aştıysa tabii ki bir ücret iadesi söz konusu, sıkıntı yok, ama tabii ki bizim amacımız 
kesintinin olmaması yönünde.

MURAT AY- (Trabzon Cumhuriyet Savcısı) Pardon, bu arada bir de yurtdışında çok 
hızlı Internet bağlantıları var, yani bunu gidip gelenler söylüyorlar, biz de gidince görmüştük. 
Ülkemizde bu çok hızlı bağlantıya ne zaman ulaşacağız, onu merak ediyorum.

ERKAN MIZRAK- Bizde bu sene aslında CEBİT fuarında da tanıtmıştık, BDSL2 diye 
bir hizmetimiz var, 30 megabayta kadar bir hız vereceğiz, onun şu anda kurulumları devam 
ediyor. Bireysel abonelerde 30 megabayta kadar Şubat ayı içerisinde inşallah hizmete 
vermiş olacağız. Ancak tabii sonuçta Türkiye çok büyük bir ülke, bu hizmeti biz öncelikle 
büyük şehirlerden başlamak üzere veriyoruz. Bu bir yatırım sonuçta ve talep olması 
lazım, hız yükselince haliyle fiyat da artıyor, şu anda en yüksek hızımız 4 megabit, ama 
30 megabaytı Şubat ayı içerisinde tüm Türkiye’de bazı lokasyonlara, yani Türkiye çapında 
vereceğiz, ama her lokasyonda değil. Bir de burada şebekeyle ilgili bir sıkıntımız var, 
bizim Türk TELEKOM olarak bir santral yeri seçtiğimiz zaman dört kilometre etrafına 
hizmeti veriyoruz. Bu hız sorunu şebekenin kalitesiyle alakalı, bakırın çapıyla alakalı 
hızın yüksekliği, santrale uzaklığınız bir kilometreyse biz size 30 megabayt kadar bir hızı 
verebiliyor olacağız, eğer bir kilometreden fazlaysa o hızı veremiyor olabiliriz. Mesela şu 
anda da evlerinizde kullanıyorsunuz 1 megabit, 4 megabit, orada çakışmadığı noktalar 
oluyor, o tamamen mesafeyle ilgili, bakırın kesitiyle ilgili bir husus.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Erkan Mızrak Beye katılımları ve sunumları için teşekkür 
ediyoruz. Türk TELEKOM UYAP’ın geniş alanda asıl olarak üzerinde koştuğu bir 
şebeke. Bu şebekeyle UYAP kesintisiz olarak kullanıcılarımıza TÜRKSAT uydularının da 
desteğiyle ulaşıyor. Az önceki Sayın Savcımızın belirttiği kesinti eminim ki noktasaldır, 
bunları biz günlük olarak takip ediyoruz. Bu noktada TELEKOM da üzerine düşen 
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yükümlülüğü gerçekten yerine getiriyor. Sözleşmemizde de kesinti durumunda nasıl ücret 
iadesi yapılacağı, neler yapılacağına ilişkin hükümler Telekomünikasyon Kurumunun 
da verdiği direktifler çerçevesinde bulunmakta, bu noktada bir sıkıntı bulunmuyor. 
Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sıradaki konuşmacı TÜRKSAT adına Sayın Burak 
Başer Beyefendi, kendilerini kürsüye davet ediyorum. Burak Bey sizden istirhamımız eğer 
15 dakikayla sınırlandırabilirseniz 5 dakika da soru için süre kalacak şekilde, tam buçukta 
bitirmeyi düşünüyoruz.

BURAK BAŞER- Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; ben Burak Başer, TÜRKSAT 
AŞ. Kurumsal Çözümler Direktörü olarak görev yapıyorum. Bugünkü sunumumda 
öncelikle size TÜRKSAT hakkında kısa bir bilgi vermek, daha sonra UYAP altyapısında 
kullanılan sistemlerimiz hakkında teknik olarak bir miktar bilgi vermek ve en son UYAP 
altyapısında neredeyiz, ne yapıyoruz, onunla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra sunumumu 
noktalayacağım.

TÜRKSAT AŞ’nin tarihçesine bakacak biraz önce aslında Erkan Bey de bahsetti, ilk 
olarak 1979 yılında uluslararası telefon haberleşmesi verilmek üzere o zamanki adıyla PTT 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Uydu Haberleşme Dairesi olarak Gölbaşı yerleşkemizde 
kurulum gerçekleştirilmiştir. Daha sonra uydunun stratejik önemi, güvenilirliği ve kapsama 
alanı göz önünde bulundurulduğunda yerli uyduların da artık Türkiye elinde olmasının 
kaçınılmaz olması sonucu ilk olarak 94 yılında 1A ve 1B, daha sonra 96 yılında 1C ve 
2001 yılında 2A uyduları yörüngeye gönderilmiş ve hâlâ 1C ve 2A uyduları üzerinden 
telekomünikasyon ve yayın hizmetleri olarak hizmet verilmektedir. Daha sonra 22 
Temmuz 2004 yılında 5189 Kanunla Türk TELEKOM’un da biraz önce yine Erkan Beyin 
belirttiği gibi ayrılma sürecinde Türk TELEKOM’dan ayrılarak TÜRKSAT AŞ. olarak 
faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimizin amaç ve vizyonlarına bakacak olursak kam hizmetlerinde bilişim 
teknolojilerinin etkin kullanımı, Türkiye’nin en ücra köşesinde uydu kapsama alanında 
bütün hizmetlerin ulaştırılması, uzay ve uydu teknolojileri alanlarındaki gelişmelerin 
dünya genelinde izlenerek Türkiye’ye bilgi transferinin sağlanmasını sayabiliriz. Şu an 
için TÜRKSAT AŞ. tarafından verilen hizmetlere bakacak olursak merkez yerleşkemiz 
Gölbaşı’nda uydu kontrol ve gözlem, uydu frekans ve yörüngelerin yönetimi, geniş bant 
visat hizmetleri ki UYAP altyapısında da kullandığımız hizmet, kablo TV ve kablo platform 
hizmetleri, e-devlet projeleri, acil durum ve afet durumunda yapılabilecek haberleşme 
hizmet, TV, radyo yayıncılığı, uydu GSM bağlantı hizmetleri, kırsal alan haberleşmesi, 
uluslararası ve ulusal telefon ve data hizmetleri, radar istasyonları ve havaalanları 
haberleşmesi gibi hizmetleri şu an için veriyoruz.

UYAP altyapısında kullandığımız geniş bant visat sistemine bakacak olursak sistem 
mimarimiz Türkiye genelinde adalet sarayları ve cezaevlerinde kullanılan terminallerden 
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ve merkez istasyonumuz Gölbaşı’nda kurulu olan hab istasyonu üzerinden iletişimi 
sağlamaktadır. Uzak lokasyonlar kurulu uydu terminalleri üzerinden merkez istasyonumuz 
Gölbaşı’ndaki hab istasyonumuza indirilmekte ve daha sonra yine uydu veya karasal 
alternatiflerle hizmeti alan kurumun sistem merkezine bağlanabilmektedir. Burada görmüş 
olduğunuz resim aslında bizim adalet saraylarından bir tanesine yapmış olduğumuz 
standart bir uygulama, sistemimiz uzak noktalarda iki parçadan oluşmakta. Bir altdoyunt 
dediğimiz bina dışı, bir de indoyunt dediğimiz bina içi sistemden oluşuyor. Bina dışı 
sistemimiz 1,2 metre visat uydu anteni ve kullanılacak lokasyondaki hıza bağlı olarak 2 
vat veya 4 vat audio ünitemizden oluşuyor. İndoyunt ekipman olarak bina içindeyse yine 
aslında hepimizin diğer networklardan da tanımış olduğumuz standart bir roter cihazı ki 
üzerine bir RF katmanı eklenmiş, 5150 serisi sistemlerini kullanıyoruz şu anda. Üzerinde 
her türlü bilindik protokoller, yönlendirme protokolleri, güvenlik protokolleri, servis 
kalitesi protokolleri ki aslında üzerinde en çok daha önce de bahsettiğimiz, diğer katılımcı 
arkadaşlarımızın da bahsettiği güvenlikle ilgili özellikler desteklenebilmekte. Hız olarak şu 
anki sistemimiz uç noktalardan merkeze 4 megabit ablout ve 4 megabit download hızlarını 
desteklemektedir.

Sistem güvenliğine bakacak olursak sistemimiz uçtan uca farklı wilenlerin tanımlanması, 
adalet sarayının arka tarafından veya cezaevinden başlayıp burada hab istasyonunun 
arkasından Adalet Bakanlığının sistem merkezine kadar ulaşacak şekilde tanımlı wilenler, 
şartlı erişim mekanizmaları, tredes encripsion, WPN desteği, WPN başlatma cihazınız 
olduğu takdirde sistemlerimizin arkasına ve hab istasyonunun arkasına sizin sistem 
merkezinize kurulu bir WPN sonlandırıcı üzerinden WPN tünellerini geçirebilmekte 
transpant olarak. Farklı networklara farklı frekansların atanmasıyla tamamen sanal özel 
ağlara sahip olabiliyorsunuz.

Sistemimiz 7/24 TÜRKSAT Gölbaşı yerleşkesinde yönetim sistemiyle takip 
edilmektedir. Yönetim sistemimize bakacak olursak üzerinde bilindik bütün yönetim 
fonksiyonlarını yerine getirebilmekte olup bunların içerisinde konfigürasyon yönetimi, 
güvenlik yönetimi, performans yönetimi, hata yönetimi ve trafik yönetimine imkân 
sağlamaktadır. Ayrıca yönetim sistemimiz üzerinden sürekli olarak network izlenmekte, 
uzaktan yazılım güncellemelerine imkân vermekte, istatistiksel geriye dönük raporlar 
alınabilerek biraz önce de katılımcıların bahsettiği gibi olası sıkıntılarda veya kesintilerde 
veya herhangi bir problem aşamasında bunları raporlayarak önlem almak ve önceden 
bunları kestirebilecek faaliyetlerde bulunmamıza yardımcı olmaktadır. Bütün bu sistemleri 
ekranda da gördüğünüzü gibi grafiksel bir ara yüz üzerinden takip edebiliyoruz.

Geniş bant visat uygulamalarına bakacak olursak sistemimiz temelde Internet erişimi, 
yüksek hızlı veri transferi, video konferans, intranet ekstranet erişimi, uzaktan eğitim, 
maltkest uygulamalar, WPN ve woselrapi gibi katma değerli hizmetlere imkân sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra Türkiye’de de birazdan bahsedeceğim referanslarda olduğu gibi işbirliği 
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amaçlı çok lokasyonlara coğrafik olarak dağılmış kamu kurum veya kuruluşları, çeşitli 
özel işletmeler, mağazalar olabilir veya bütün bu uzaktan kontrol gerekliliği duyan gaz, 
petrol iletim ağları olabilir, enerji dağıtım ve iletim hatları veya sismik verilerin kontrolü, 
barajlarda su seviyelerinin kontrolü gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Şu anda 
mevcut projelerimiz içerisinde e-çalışma, e-eğitim, e-sağlık veya afet koordinasyon gibi 
projeleri de visat sistemi üzerinden takip ediyoruz.

Visat sisteminin avantajlarına bakacak olursak geniş kapsama alanı ki bu uydunun 
kapsama alanında olan her yere hizmeti eşit şekilde verebiliyoruz. Bu hizmetin kolay 
ve hızlı bir şekilde kurulabilmesi, iletim mesafesinin iletişim maliyetinden bağımsızlığı, 
ölçeklenebilirlik, 64K’dan biraz önce bahsettiğim gibi 4 megabayt kadar 1K’lık artışlarla 
hız konfigürasyonlarını desteklemekte, esnek konfigürasyon, startopoloji veya point to 
point mimariyi desteklemekte, karasal altyapıdan bağımsızlık ve uydunun mücbir sebepler 
halinde 99.8 kesintisizliğiyle hizmetler verilebilmektedir.

Adalet Bakanlığında ne yapıyoruz, altyapımız hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse 
proje ilk olarak 2005 yılında kurumumuzla Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 
protokolle uzaktaki adalet sarayları ve cezaevlerine veri hizmetleri ve Internet erişim 
hizmetlerini Adalet Bakanlığı sistem merkezi üzerinden verilmek üzere imzalanmış ve 
zamanla 2005 yılı ve 2007 yılında da değişen koşullar ve gereklilikler dolayısıyla başka 
ek protokoller de yapılarak geliştirilmiştir. Projenin başlangıcına ve geldiğimiz noktaya 
baktığımızda Ekim 2005 tarihi itibarıyla kurulumlar başlamış olup Ekim 2005 itibarıyla ilk 
30 terminal kurulduktan sonra 2006 yılında toplam 630 terminale ve Bakanlığın talepleri 
doğrultusunda 2007 yılında 682 terminale ulaşılmıştır.

UYAP geniş bant visat sistem mimarisine bakacak olursak adliyelerde ve cezaevlerinde 
kurulu biraz önce resimde de görmüş olduğumuz terminaller uydu üzerinden TÜRKSAT 
Gölbaşı merkezindeki hab istasyonuna indirilmekte, daha sonra trafik hiçbir başka 
trafikle karışma veya farklı bir ortama, aynı ortama girmeden direkt fiberoptik ağla 
yine yerleşkemiz içerisinde kurulu olan UYAP sistem merkezine erişmektedir ve bunun 
üzerinden de Internet hizmetleri veya UYAP uygulamalarına ulaşım sağlanmaktadır. 
Kullanılan kapasiteye bakacak olursak sistemimiz şu anda toplam 10 megahertz uzay 
kapasitesi kullanmaktadır. Bunun 6,4 megahertzi paylaşımlı olarak terminallere doğru, 
uzak noktalara doğru olan kapasite, üç tane de inban taşıyıcı dediğimiz 1,2 megahertzlik 
terminallerin olası sıkıntı durumunda, karasal hatada veya başka bir sıkıntı durumunda 
yedek amaçlı kullandığı toplam 3,6 megahertzlik bir kapasite kullanılmaktadır.

Şirketimiz teknik destek hizmeti hakkında bilgi vermek gerekirse 7/24 365 gün boyunca 
sistem kontrol merkezimizde nöbetçi personelimiz sürekli olarak biraz önce bahsettiğimiz 
network kontrol center ve yönetim yazılımı üzerinden sistemi izlemekte olup, herhangi bir 
arıza tespit edildiğinde ilgili bakanlık birimiyle irtibata geçmekte ve aynı zamanda paralel 
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olarak da Türkiye geneline yayılmış teknik servisimizi bu konuda bilgilendirmekte ve daha 
sonra belirlediğimiz arıza prosedürleri sonucu bunları yaptıktan sonra sistemi yeniden 
işletime almaktayız.

Visat hizmetini Adalet Bakanlığı ve bunun dışında verdiğimiz kurumlara bakacak olursak 
Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Denizcilik 
Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, TİKA gibi devletimizin önemli kurumlarına bu 
hizmeti vermekteyiz ve bunun yanı sıra ayrıca birçok özel kurumlar da, özel işletmeler de 
bu hizmetten faydalanmaktalar. Projelerimize bakacak olursak Adalet Bakanlığı gibi diğer 
büyük çapta projelerimize, Milli Eğitim Bakanlığının okul Internet projesi, biraz önce de 
bahsettiğimiz gibi karasal hatların ulaşma imkânının olmadığı veya ekonomik olmadığı 
yerlerde yakın bir zaman içerisinde bu hizmeti vermeye başlıyoruz. Şu anda 50 pilot okula 
zaten bir yıldır Internet erişim hizmetini vermekteyiz. Bu yıl içerisindeyse 5227 okula daha 
bu hizmet eriştirilmiş olacak. Sağlık Bakanlığı video konferans sistemi içinse bahsetmiş 
olduğumuz uygulamalardan e-sağlık projesi kapsamında eğitim araştırma hastanelerinden 
47 tanesine Türkiye genelinde bu altyapı kurulmuş olup şu anda uzaktan konsültasyon, 
toplantı, operasyon gibi hizmetleri vermek üzere sistemimiz kurulmuş ve hâlihazırda 
kullanılmaktadır.

Denizcilik Müsteşarlığı visat sistemiyse Türkiye karasularındaki gemilerin izlenmesi, 
olası sıkıntıları, kaçakçılık gibi birtakım yasadışı faaliyetlerin izlenmesine imkân sağlayacak 
şekilde radar istasyonlarında kurulmuş olup, Türkiye genelinde Denizcilik Müsteşarlığı 
merkezinde izlenmesine imkân sağlayan altyapımız 27 lokasyonda hizmet vermektedir. 
Teşekkür ederim, sorularınız varsa alabilirim. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet, biz de teşekkür ediyoruz, acaba soru var mı? Buyurun.

OSMAN KAYA- (Bursa Başsavcı Vekili) Ben öncelikle çok söz aldığım için arkadaşlardan 
özür diliyorum. Uygulamada bizim birçok meslektaşın veya başta da kendimin kafamdaki 
en büyük soru UYAP ne kadar güvenli ve bu herhangi bir güvenlik açığı var mı, herhangi 
bir çökme durumu var mı gibi çok ciddi bir endişe var. Ben doğrusu bu oturumda bu 
soruya cevap alacağımı zannediyordum, ancak bu konuda aydınlanmadım, bu soruya kim 
cevap verecek bilemiyorum, ama diğer arkadaşlar da eminim ki aynı tereddüdü yaşıyorlar. 
UYAP gerçekten güvenli mi, güvenliyse neden?

BURAK BAŞER- Şimdi ben bizim tarafımızdan soruyu cevaplayacak olursam biraz 
önceki slaytlarımda da belirttiğim gibi sistemde biz size birçok katmanda aslında güvenlik 
veriyoruz. Bizim size aslında size temel olarak sağladığımız hizmet bir transmision hizmeti, 
bu sistemi başka hiçbir ortamla karışmayacak şekilde size ayrı frekansları dedike ediyoruz. 
Bunun yanı sıra bu frekanslarda kendi networkünüzü oluşturduktan sonra birtakım özel, 
kendine has modülasyon ve kodlama tipleri uyguladığı için sistemimiz zaten dışarıdan 
herhangi bir kişinin havadaki bu bilgiye ulaşması çok zor, ama bunun yanı sıra ekstra olarak 
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trades enkripsion da uyguluyoruz. Yani bir kişinin bu sistemi uydu üzerinden çözebilmesi 
için hem bizim modülasyon ve kodlama tiplerimizi bulup çözmesi, hem frekansları tespit 
etmesi, hem trades enkripsionu çözmesi, hem sizin kulanmış olduğunuz, arkada noktalar 
arasında kullanmış olduğunuz şifreleme veya kullanabileceğiniz WPN box’ların şifresini 
çözmesi gibi birçok katmanı geçmesi gerekir ki bu aslında çok kolay ve olası bir şey değil. 
Yani biz size vermiş olduğumuz transmision hattını hem şifreliyoruz, hem kodluyoruz, hem 
kendine has bir sistemle iletim sağlıyoruz, hem de başka herhangi bir iletim ortamından 
bağımsız olarak size dedike ettiğimiz bir ortamdan sağlıyoruz. Bu nedenle transmision 
ortamı olarak bakarsak aslında bu sistem güvenli bir sistem, zaten uydu sistemlerinin bir 
özelliği de budur, güvenilir bir sistemdir. Çünkü herkese açık bir ağa dahil olmuyorsunuz, 
o network sadece size ait bir network.

ERKAN MIZRAK- Murat Bey mesela biz Trabzon’da da MOBESE’yi yapıyoruz, inşallah 
oraya geldiğimde sizi ziyaret edeceğim. Mesela karasal hatlar olan için konuşuyorum, 
dünyada bunun başka bir örneği yok, bu dünyada da böyle yapılıyor. Size bir boru açılıyor, 
siz onun uçlarına kendi sisteminizi koyuyorsunuz, yani bunun dünyada başka bir örneği 
yok. Biz MOBESE’ye bunu veriyoruz, Emniyete bunu veriyoruz, onlar kendi uçlarına 
kendi sistemlerine ait koyuyorlar, bankalara bunu veriyoruz. Yani dünya bunu kullanıyor, 
bunu daha nasıl söyleyebilirim anlayamıyorum, yani daha ne olabilir bilemiyorum. Başka 
bir teknoloji yok.

OTURUM BAŞKANI- Başka soru var mı? Çünkü ben de birkaç cümleyle Sayın Savcım 
Murat Beye söyleyeceğim, o yüzden son sözü almak istiyorum. Evet, oradan bir soru vardı, 
buyurun.

SALONDAN- Şimdi benim takıldığım bir nokta oldu, burada uydu bağlantısı karasal 
hatlarda oluşabilecek problemlerde alternatif bir iletişim şekli olarak düşünülüyor. Yalnız 
sizin Gölbaşı merkezle UYAP merkez arasında da kablo bağlantısı olduğunu söylediniz 
gösterdiğiniz bir slaytta. Yani sonuçta yine bu sirkülâsyonun bir parçası bir karasal 
bağlantı.

BURAK BAŞER- Bu yüksek kapasite ve aynı kampus içerisinde çok kısa bir mesafe 
içerisinde olduğu için kendimize ait bir fiber kablo aslında, ama bunun uygulaması tabii 
ki değişebilir. Yani siz noktadan noktaya bu hab istasyonuna bilgiyi indirdikten sonra yine 
uyduyla da çıkarak iletebilirsiniz, ama burada daha büyük bir kapasiteye ihtiyaç olması ve 
kampus içerisinde, yani her an bizim müdahalemiz ve bakım ve onarımımıza da imkân 
sağlayan bir ortam olması dolayısıyla fiberoptik tercih edilmiş kurulum esnasında.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Burak Başer Beye de konuşmalarından, TÜRKSAT 
adına yapmış olduğu katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar; 5 dakikalık 
vakit var, ama çok az kullanmak istiyorum, hem bu sunumu özetlemek hem de bu bilgi 
güvenliğine ilişkin ikna olamamaya ilişkin birkaç cümle de izniniz olursa ben söylemek 
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istiyorum.

Biz yerel alan ağı diye açmadan iletişim altyapısı ve milli güvenliği diye bu başlığı 
özetledik. Keşke fırsat olsaydı da TÜBİTAK’tan katılan arkadaşımız 27001 standartlarının 
neler olduğunu, 30 bine yakın alt başlıklar halinde bir iki örnek verdi, güç kaynağınızı yüzde 
şu kadardan fazla kullanılıyor mu, kullanıcılar şifrelerini şu standartlarda oluşturuyor mu 
diye. Güvenlik aslında, özellikle bilgi güvenliği bir kalemde iki kalemde evet diyebileceğiniz 
bir şey değil. Örneğin biz altyapıdan başlayarak size özel bir altyapı getirdik, sadece data 
hattını sizin adliyeniz kullanabiliyor, mümkün olduğunca biz wailes kullanmadık. Internet 
kafelerden girin, adliyeci.net’ten yapın demiyoruz. Size özel, sizin bilgisayarınıza kadar 
gelen bir UTP kablo var. Diğer taraftan adliye içerisine konulmuş olan cihazlarımızın 
her biri merkezle kriptolu olarak, yani sadece TÜRKSAT ve TELEKOM’un aradaki 
aracılığını bırakın, başka kim olursa olsun, bunlar birbirleriyle kriptolu konuşuyorlar. Bu 
kripto da şu anki teknolojiyle uluslararası camianın standartlarına uygun bir kriptoloji. 
Merkeze geliyor, merkezde bu veriler saklanıyor, önceki sunumlarda da görmüşsünüzdür, 
oradaki veriler şifreli bir şekilde merkezde tutuluyor. Yani bizim sistem yöneticilerine 
kadar dahi sistemi koruyan loglarıyla, yani kayıt altına alan, kim, hangi saatte ne yaptı, ne 
zaman yedekleri aldı, ne zaman hangi kaydı sildi, silinen kayıtlar nerede, güvenlik orada 
da bitmiyor. Aldığınız yedek kartuşları kim tutuyor, bu yedek kartuşlar gerçekten güvenli 
ortamda saklanıyor mu ki acil bir durumda, afet durumunda tekrar yeniden sisteme dahil 
edilebilir mi?

Güvenlik bir bütün, biz sadece iletişime ilişkin olan, yani bir şekilde bahsettiğim gibi 
bir mal tarlada üretiliyor, tüketiciye ulaştırılıyor. Bu aşamada, iletim aşamasında güvenlik 
nasıl bağlanıyor, bu konuşmamın, bu panelin sınırı biraz da burası. Kullanıcının PC’sinden 
çıkıp Bakanlığın sistem merkezine girdiği ana kadarki güvenlik. Önceki oturumlarda 
oradaki güvenlikler zannediyorum Oracle, IBM gibi firmalardan yeterince anlatıldı. 
İmkân olsa daha detaylı anlatabilsek, ama hep sıkıntımız bu kitleyi sıkıp da bu toplantıdan 
uzaklaştırmak mı, yoksa daha görsel, daha basit cümlelerle bu konuya çekebilsek mi, iki 
arada tam iki tarafı kesen bir şey. Ortada buluşup size mümkün olduğunca bu sistemin 
güvenli olduğunu, gönül ister ki yüzde 100 güvenlidir diyebilelim, ama yüzde 100 
güvenlidir demek az önce de söylediğim gibi başta güvenli olamayacağı ihtimalini göz 
ardı etmesi açısından bir güvenlik zaafıdır. Bilişim güvenliği her an tetikte olması gereken, 
bir kere kapamakla bitmeyen bir güvenlik. O yüzden yüzde 100 değil, ama yüzde 99.999 
gider bu, ama yüzde 100 değil. Biz mümkün olduğunca en değerli metamız olan verimizi 
güvenli ortamda sizden alıp merkezde kaydedip yine size sunuyoruz. Bunu da sağlayan 
TÜRKSAT, TELEKOM ve kriptolarımızı temin ettiğimiz, elektronik imzamızı temin 
ettiğimiz TÜBİTAK ve altyapıları yapan Havelsan, OY-TEK ve diğer firmalar sağlıyor. 
Bu biraz teknik olduğu için umarım sizi sıkmamıştır, hepinize toplantıya katıldığınız 
için tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlarımıza herhalde katılım belgeleri ve 
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hediyeleri verilecek. Buyurun Arzu Hanım.

SUNUCU- Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu uluslararası katılımlı hukuk 
kurultayında yer alan UYAP iletişim altyapısı ve bilgi güvenliği oturumuna başkanlık 
eden Sayın Muhittin Kırıcı Beye ve değerli bilgilerini bizimle paylaşan firma temsilcilerine 
teşekkür ediyoruz. Değerli Başkanımız ve konuşmada katkısı olan firma temsilcilerini 
huzurunuza davet ediyorum, buyurun.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Burak Bey uydu protokolü ve diğer çalışmalarda 
başından beri bizlerle beraber yer aldılar ve çok emekleri geçti, buraya katılmakla da bizleri 
onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu belgeyi kendilerine huzurlarınızda 
takdim ediyorum ve Ankara Barosu tarafından isimlerine hazırlanan bu şildi takdim 
ediyorum.

TÜBİTAK’tan aramıza katılan Sayın Fikret Beye de yine katılımları ve teşrifleri için 
teşekkür ediyor, bu belgeyi kendilerine takdim ediyorum. Yine Ankara Barosunca verilen 
şildi de kendilerine takdim ediyorum.

Evet, Sayın Erkan Mızrak Beyin adına düzenlenecek olan plaket Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Toros Beye göre hazırlandığı için o plaketi adına tekrar düzeltmek 
üzere kendilerine, adreslerine takdim edeceğiz. Şimdilik katılımlarından dolayı teşekkür 
belgesini kendilerine takdim ediyorum, buyurun.

Yine Murat Arık Bey 2003 yılından beri bizim kablolama, adliye, cezaevi, her türlü 
ayrıntıyı kendisiyle paylaştığımız, âdeta bir altyapı işçisi olarak bizimle çalıştı. Kendilerinin 
projede çok katkıları var, teşekkür ediyoruz, huzurlarınızda katılım belgesini takdim 
ediyorum, buyurun, yine hediyelerini de kendilerine takdim ediyorum.

SUNUCU- Sayın Başkanımız Muhittin Kırıcı Beye de plaket vermek üzere Beyoğlu 
Başsavcı Vekili Sayın Şinasi Ergene Beyefendiyi davet ediyorum, buyurun.

ŞİNASİ ERGENE- Sayın Başkanımız buradan bir toplantı nedeniyle ayrılırken burayı 
size emanet ediyorum dedi, zor ve tatlı bir görev verdi. Yokluğunda saygı ve teşekkürlerini 
iletiyorum. Bugünkü sunumda da çok faydalandık, bu nedenle oturumu idare eden Sayın 
Başkana günün anısına takdim ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.
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UYAP GÜNLERİ

ÜÇÜNCÜ GÜN

BİRİNCİ OTURUM

“CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA UYAP UYGULAMALARI”

Oturum Başkanı: KENAN İPEK (Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü)

FARUK EREM SALONU 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- “Ceza ve İnfaz Kurumlarında UYAP Uygulamaları” konulu Oturuma hoş 
geldiniz efendim. Oturumumuz Başkanı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüz Kenan 
İpek Beyi Oturuma almadan önce kendisi hakkında ufak bir bilgi vermek isterim: 1982’de 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1986 tarihinde mesleğe başlamış 
olup sırasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Savur Cumhuriyet Savcılığı, Seven 
Cumhuriyet Savcılığı, Elmalı Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
Tetkik Hâkimliği, İş Yurtları Kurumları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Sayın 
İpek 06.10.2003 tarihinde atandığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerini 
yürütmektedir. Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüz Sayın Kenan İpek Beyi “Ceza ve 
İnfaz Kurumlarında UYAP Uygulamaları” konulu oturuma Başkanlık etmek üzere kürsüye 
teşriflerini arz ederim efendim, buyurun.

OTURUM BAŞKANI KENAN İPEK- Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, 
çalışma arkadaşlarım; üç günden devam eden Ulusal Yargı Ağı Projesiyle ilgili bu çalıştayın 
son oturumunda beraberiz. Sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, 
hepinize saygılar sunuyorum. Bu üç gün boyunca Ulusal Yargı Ağı Projesinin ne olduğu, 
ne olmadığı eni-boyu burada tartışıldı. Ben bu konuda genel değerlendirme yaparak 
sizlerin çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu oturumda ise ceza infaz kurumlarıyla 
ilgili UYAP uygulamaları çok değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından sizlere anlatılmaya 
çalışılacak. Tabii 27 000 çalışanı, 91 000 hükümlü veya tutuklusu olan 392 kurum söz 
konusu. Hiç şüphesiz UYAP uygulamaları bizim için de önem arz ediyor. Ben ilk olarak 
sözü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sayın Yüksel Çakır’a vermek istiyorum. 
Buyurun Yüksel Bey.

YÜKSEK ÇAKIR (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın Genel Müdürüm, değerli 
meslektaşlar, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bugün üçüncü kez karşınıza 
çıkıyorum, biraz organize hatasından dolayı da özür diliyorum. Aynı yüzü üçüncü defa 
görmek zorundasınız.
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Ceza infaz kurumları yazılımı ve yaygınlaşması ve bakış açısı nedir, biraz onu anlatmak 
istiyorum. Daha çok müdür arkadaşımız var, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 
tetkik hâkim arkadaşlarımız var. Biraz daha onlar uygulama kısmını anlatsınlar, ben perde 
arkasında bugüne kadar neler olduğu konusunu arz etmek istiyorum. Ceza infaz kurumları 
bildiğiniz üzere içerisinde bir şehri, bir topluluğu, bir küçük dünyayı taşıyan, yaşatan 
mekanlardır. Bazılarına göre bunlar hayatın kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti kavramlarının 
en iyi anlaşıldığı mekanlarıdır. Bu mekanı yazılıma yansıtabilmek, bu ortamı yazılımda 
canlandırabilmek bir bilgisayar mühendisi için gerçekten fevkalade güç bir iştir. Bu 
nedenle projenin başında ikinci müdür arkadaş uygulamayı bilen görevlendirilmiştir. Test 
ve pilot olarak seçilen çeşitli türdeki ceza infaz kurumlarından yerinde ziyaretler yapılarak 
uygulamaya neler yansıtılması gerektiği anlaşılarak yansıtılmaya çalışılmıştır. Tabii, UYAP 
projesi çok derin anlatıldı, bazı slaytlarda da gösterildi. Bildiğiniz üzere iki temel aşamadan 
oluşuyor. UYAP1 dediğimiz bakanlığın kısmının yazıldığı ki, bu birinci kısımdır, ikincisi de 
şu anda daha çok sizlerin bizzat uyguladığı, kullandığı UYAP2 dediğimiz kısmıdır. UYAP1 
kısmı yazıldığı zaman tabii taşrası yoktu. Buna göre belli bakanlığın yargı birimlerinden 
alması gereken raporlar, istekler kendi kanun çerçevelerinde haberleşmeleri vardı. Buna 
göre kurulan bir çatıydı, ama hiyerarşik ve idari yapısı nedeniyle Ceza Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü aslında bu anlamda ne yapacağını, neyi hedeflediğini daha iyi bilen 
bir birimimizdi. Çünkü ceza infaz kurumlarından haftalık, aylık, belli periyotlarla, belli 
raporları zaten fiziksel ortamda isteyip, alıp bunlardan sonuç üretebiliyordu veya buna 
göre planlar yapabiliyordu, yapmak durumundaydı. Bu nedenle ceza infaz kurumlarının 
yazılımını belirlerken elimiz rahattı. Hangi raporlar olacak, hangi işler yapılacak? Fakat 
bunun üstüne bir şey yaptık; biz Teftiş Kurulu Başkanlığının raporlarını inceleyerek acaba 
biz cezaevine denetim gözüyle nasıl bakılabilir? Performansını daha iyi iyileştirmek için 
çünkü çoğu teftiş raporları o amaçla yazılıyor, usulü eksiklikler, vesaire belirleniyor, ama 
performansı artırıcı şeyler de tespit ediliyor ve bunlar da yansıtılıyor. Bunları ben ilamat 
savcıları ve başsavcılarının ekranlarına konulacak şekilde raporlara dönüştürdük. Ben 
raporun ismini yazdım, alanlarını yazdım, hedeflerini yazdım ve kimlerde olacağını bu 
raporun yazdım. Bu nedenle özellikle savcı meslektaşlarımıza bunu belirtmek istiyorum 
ki, bu ekranları kendilerine tanımlatsınlar ve ceza infaz kurumlarını birebir yerinde, 
lokalinde denetletebilsinler, denetleyebilsinler. Hatta bu raporların bir kısmını ceza 
infaz kurumlarının müdürlerine de koyduk ki, birimi daha rahat denetlesin. Çünkü bu 
otomasyon projesi değil aslında, bu bir bilgiye erişim, bilginin her tarafta, her aşamada 
sadece iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz, kötü niyetli olanlara kapalı, iyi niyetlilere 
erişimini mümkün kılmak bu yazılımın önemli hedeflerinden birisidir. Bu sayede de 
gelişmeyi yakalamak, bilgi ve gelişme. 

Biraz önce hocam çok güzel özetledi; bilgiden anlamlı veriler elde edebilmemiz lazım, 
yoksa bugün görüyoruz, 97 000 kişi girilmiş sisteme tutuklu, hükümlü. Bu çok basit 
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bir aşaması, bu bir aşama değil, buradan raporlar üretebilmek, birazdan göstereceğim. 
Tabii, ceza infaz kurumlarının bu üst bakışıyla beraber Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla 
yazışması anlamında çok önemli bir işlevi var. Çünkü bu hayat ortamını dışarıyla, dış 
kurumlarla yazışma konusunda mevzuat başsavcılık üzerinden yapılmasını istiyor. Çünkü 
bütün sorumluluğu bu konuda başsavcıya yıkıyor. Dolayısıyla da onun bilgisi ve onayı 
olmaksızın bir yazışma olmasın diye yapıyı da biz ona göre kurduk ve özellikle mesela 
infaz kısmında bütün dosyalar aslında infaz kalemindedir, Cumhuriyet Başsavcılığındaki 
infaz kalemindedir. Cezai infaz kurumundaki dosya olarak gördüğümüz şeyler aslında bir 
gölgedir. Bu kadar yapıyı başsavcılıkla olan entegrasyonu nedeniyle iç içe kurduk.

Yazılım, test ve pilot uygulamalarından sonra yaygınlaşma kapsamı değerlendirilmiş. 
Tabii, bu konuda 2006 yılı Mart ayıydı, genel müdürümün odasının karşısında bir toplantı 
yaptık. Bunu nasıl yapabiliriz, bunu biz yapabilir miyiz bir kere? Önce bunu sordular. 
“Evet, bunu biz kendi personelimizle, kendi planlamamızda yapabiliriz, yaygınlaşmayı biz 
yapacağız” dedik, sağ olsunlar itimat gösterdiler ve yaygınlaşmayı planladık. Eğitimler, 
arkasından başsavcılık merkezinde verdiğimiz eğitim sonrası önce başsavcılık ağır ceza 
infaz kurumları işletime başladı, arkasından onlar mülakat ceza infaz kurumlarını işletime 
almaya başladılar ve bu şekilde zincir etkili oldu. Bugün bütün ceza infaz kurumlarımız 
çok memnuniyetle ifade ediyoruz ki, projenin en önemli kullanıcıları, bütün kayıtlarını 
sisteme aktarmışlardır.

İleriyi görüp ve iradeyi sergileyebilmek çok önemli, proje hakikaten bir birim projesi 
değil bu aslında, bu devletin ileriye yönelik yargıyı belli bir yere taşıma projesidir. O nedenle 
inisiyatifler de çok fazla kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu “ben istemiyorum, 
uygulamıyorum” değil, sorunlar varsa yatırılsın masaya, sorunlar çözülsün, ama bu karşı 
duruşla veya “istemiyorum, hayır beğenmiyorum” denilerek masa altı edilebilecek bir proje 
değil. Tabii, genel müdürüm çok önemli bir irade sergiledi burada, genelgeler, ne gerekiyor, 
usulü işlemler neler gerekiyor hepsi arka arkaya çıktı. Ceza infaz kurumlarındaki arkadaşlar 
da “evet, bizim bunu öğrenmemiz lazım” dediler. İnsanoğlu öyle, insanoğlu bir şeyin yararına 
inanarak da öğrenebilir. Bunun sayısı azdır, ama “evet, bunu üstün irade benden istiyor, bunu 
öğrenmem lazım” demek başka bir şey, işimin devamı için, konumumun devamı için bu 
da gerekliymiş, Türkiye’de maalesef böyle, bu irade sergilendikten sonra da şey değişti. 
Birazdan sayıları göstereceğim, bütün ceza infaz kurumlarını dolaşma imkânımız yoktu 
tabii, ama test ve pilotlardan önemli bir kısmına ben bizzat gittim. Müdür arkadaşların 
odalarına giderek önce onları ikna edeyim, önce birimin başındaki bu işi anlasın diye 
anlatıyoruz, takip ediyoruz, telefon açıyoruz. Bunların hepsini ben yapıyordum, ama 
olmuyor arkadaşlar, olmadığını gördük. Bakın, bu olacak, bunu kullanın ki, şu anda 
yazılım garantisi var, firmanın sorumluluğu var, eksiklikleri tespit edelim, bildirelim. Yok, 
kullandıramadık. Gidiyoruz bir cezaevinde sayıyı fiili durumla eşitliyoruz, dönüyoruz. 
Bir hafta sonra 367’de mi kalmış, 367’de orası duruyor. Böyleydi. İrade bunun için çok 
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önemli, belki böyle şey olmuş olacak, ama genel müdürün bu tutumunu çok öne çıkarmak 
istiyorum. Çünkü önemli bir mesele bu.

Eğitimler kendi merkezimizde verildi, kendi personelimiz tarafından verildi. Dili anlamak 
da çok önemli, yani bir ceza infaz kurumundaki adamın, arkadaşımızın, çalışanımızın dilini 
onunla yan yana çalışmış arkadaş daha iyi anlar. Bir Mehmet Boşgören arkadaşımız var bu 
konuda, eğitimde çok önemli bir arkadaşımız, ismini o nedenle anmak istiyorum. Ankara 
1 No.lu F tipinden görevlendirdik. Onun meseleyi anlatması var, bir de gerçekten bilişimci 
olup, bu işi öğrenip anlatmaya çalışan adamın anlatması var. Bunlar çok farklı şeyler ve çok 
etkili olan hususlar oldu. Çok doğru yapmışız ki, çok kısa zamanda göreceksiniz sayıları, 
işletim yükseldi. Sayılar bugün fiili duruma uydu.

Ankara 1 nolu F tipi müdürümüz Ali Beyin o zaman böyle eskileri tararken bir baktım, 
hâkim bey işletim tam gaz devam ediyor, bu da işletim esnasında arkadaşlar akşam da 
çalışıyorlar, çekilen fotoğrafları. Tabii, bir değişim yaşıyorsunuz, biriken belli sayıda 
dosyaları yeni bir sisteme aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu bir günde olmaz. Bir günde olacak 
yerler de olabilir belki, ama bir günde olmaz, bir emek sarf etmek lazım bunun için, yani 
dediğim gibi irade sergilemek lazım. Akşamleyin gerekirse bir-iki ek mesaiyle, bir-iki hafta 
sonu çalışmasıyla bu kayıtlar sisteme geçirilir, ama bu bir defa yapılır. Arkasından işlem 
rutin devam ettikten sonra sorun da kalmaz.

2006 Martında, 2006 başında proje hâlâ devam ediyor, hâlâ test ve pilotlar da 
uygulanıyor, ama esas genel müdürün bahsettiği toplantıdan sonra ve eğitimlerden sonra 
2006 Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül bakın, 5700, 5900, 7400 böyle giderek 
yükselen bir değer ve en son şu anda 97 000 sayılarında bu güncellik. Dediğim gibi ceza 
infaz kurumlarında kapalı bir mekan, oradaki insanları anlamak lazım. Herkes bir itham 
yapabiliyor ona, fakat oradaki tutuklu, hükümlü de bir yönüyle, ıslah edilmesi yönüyle 
bize emanet edilmiş, toplumun veya devletin emaneti veya ailelerinin emaneti denilebilir, 
onların da haklarını korumak lazım. İki türlü, yani denetle, ama güven veya güvenmek, 
denetlemek güvensizlik değildir, güvenmeye mani değildir. Bütün bu mantıkları da 
içerisinde tutarak gerçi çok iyi raporlamasını düşündük, hedefledik ve bu raporlama 
sonucunda gelecek olan raporları ister PDF, ister Excel formatında kullanıcı kendi 
makinasına indirip, kaydedip bunlardan anlamlı sonuç üretebilir hale gelmesini sağlamak 
da vardır. Bugün ben çalıştırdığım mesleklerine göre tutuklu sayısı marangozlar çok çıktı. 
Bir problem mi var? Tutuklu yakın zamanlı suç işlemiştir, o nedenle nedir problem diye 
gidilebilir, buradan bir veri elde edilebilir. Bu benim açımdan, ben hukukçuyum, sosyal 
bilimci değilim, o nedenle çok belki anlam ifade etmez, ama bir sosyal bilimci bunu çok 
iyi yorumlayabilir, bir psikolog bunu çok iyi yorumlayabilir. Mevsimine göre o insanların 
o meslek gruplarının bir davranış farklılığını yakalayabilir.

Bu tarafta devamlı genel müdürlüğümüze bu kapalı kutu mekanlarla ilgili sorular 
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soruluyor, sorular geliyor: Şu suçtan kaç kişi işledi, şu suçtan nerede adam yatıyor, şu adam 
nerede yatıyor, şu kadar sayıda şu suçtan adam varmış, doğru mu? Bunlar mecliste halkın 
iradesi olarak yürütmeye sorular, oradan da bize gelen sorulardı. Bunların da cevaplarını 
verebilecek raporları elimizden geldiğince hazırlayıp düşünebildiğimiz kadarıyla sisteme 
koymaya çalıştık. Genel olarak hazırlanan raporlar özellikle genel müdürümün bakacağı 
raporlar ve onun birimindekiler rapor admin rolü altında olan raporlar, bunlar tabii 
ceza infaz kurumları tutuklu ve hükümlü diye çok temel iki çatıya ayrılmış. O tutuklu ve 
hükümlü vasfına göre ve cinsiyete göre arkasından raporun amacına bakıyoruz. Acaba bu 
ne raporudur? Tutuklu, hükümlü dağılımıysa burada ceza infaz kurumlarının adları yer 
alıyor. Böyle bir rapor “şu kadar tutuklum var, şu kadar bayan tutuklum var, şu kadar erkek 
tutuklum var” gibi anlamlı sonuçlar elde edilen raporlar. 

Suç türlerine göre tutuklu hükümlü raporun dağılımını şöyle ekrana koydum, çok fazla 
raporu da göstermek istemiyorum, genel felsefeyi vermek istiyorum. Bütün bildiğimiz 
iddianamenin hazırlanması esnasındaki suç türlerine göre buradan rapor alabiliyoruz. Bu 
raporları ağır ceza merkezine göre veya seçtiğimiz ile göre veya ilçeye göre veya doğrudan 
bir ceza infaz kurumuna göre veya belli bir tarih aralığında alabiliyoruz. Burada da vasfına 
göre rapor alınabiliyor, keza biraz önce bahsettiğim eğitim durumuna göre karşı tarafın 
da meslek grubuna göre, nüfusuna göre, bulunduğu yere göre raporlar da alınabiliyor. 
Bu raporlar ceza infaz kurumu idarecileri açısından da önemli bir şey, “şu odaya hep 
şuralılar mı veriliyor?” sorusuna çok rahat cevap verebilir. Olur ki, bir atlama vardır, bir 
şey vardır, onu da hemen raporlayıp “evet, burada bir ihmal var”ı görebilirler. Çok derin 
tabii, ceza infaz kurumlarında ben ceza infaz kurumu sorumlu savcılığı yapmadım, ama 
birkaç vesileyle gidip gezdiğimde, stajımı da iyi yapmıştım orada, o nedenle çok kapalı bir 
mekan, çok iyi hesap verilebilir noktada olması lazım. “Bilemiyoruz, hayır” dediğimiz anda 
şüpheler daha artıyor. “Biliyoruz, dediğiniz gibi değil” veya “evet, dediğiniz gibi, biz bunun 
da gereğini yaptık” diyebilmemiz lazım. Keza, nakil talepleri olan tutuklu hükümlülerin 
görüntülendiği genel müdürlük tarafından acaba ne talep etmiş, nakil tipi ne olmuş? 
Eğer onaylanmışsa onay durumu, retse ret gerekçesine göre de raporlar alınabiliyor. Yani 
“şuralılar hep reddediliyor”un cevabı verilebilir veya başka şeylerin cevapları verilebilir. 
Çektiğim suç türlerine göre tutuklu hükümlü dağılımının bir raporu. 

Ceza infaz kurumlarının tabii fonksiyonel kapsamını filan anlatmayacağım, sadece şu 
şema çok özet olarak nerelerle irtibatlı olduğunu gösteriyor, ama burada bir sürü kurum 
var, eğitim kurumları var. Bu şekilde tamamlamış olayım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Yüksek Çakır Beye çok teşekkür ediyoruz, bize çok kıymetli 
bilgiler verdiler. “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde UYAP’ın Yaygınlaşması” 
konusunda Tetkik Hâkimimiz Ahmet Taşkın Beye söz vereceğim. Ahmet Taşkın Bey 
Genel Müdürlükte benim kahrımı çok çekti, bundan sonra da çekmeye devam edecek. 
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Buyurun Ahmet Bey. (Alkışlar)

AHMET TAŞKIN (Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi)- Sayın katılımcılar, hepinize 
en derin saygılarımı arz etmekten onur duyarım. Sebebini de arz etmek istiyorum. Cuma 
günü saat 17.00’ye doğru buradasınız. Bunu Sayın Baromuza söylemek istiyorum; 
konuşma metniyle yazı metni birbirinden çok farklı, birçok kurultay kitabı okudum, 
sempozyum kitabı okudum. Konuşma metinlerini okuyunca sıkılıyorum. Konuşma 
metni okununca sıkılır, yazı metni dinlenince o da sıkılır. Sizi sıkmamak için ben konuşma 
metnini yazı dilinde anlatmayacağım, konuşma metni şeklinde anlatacağım. Böylesi sizi 
daha rahatlatır ve istirham ediyorum, konumla ilgili olarak gerekli dokümanı vereceğim. 
Bu vermiş olduğum dokümanın basımda kullanılmasını istirham ediyorum, aksi takdirde 
kendi kaygımı düşünürsem kitap diliyle, yazı diliyle konuşmuş olurum. Sizler uyumamak 
için zorlanırsınız. Bunu yapmaktansa biraz daha rahat olsun, yaşadıklarımızı, başımızdan 
geçenleri anlatalım, bu saatte daha iyi olur diye düşünüyorum. Herkes bu kanaatte. 

Birer cümleyle geçeyim; UYAP e-adalet kavramının altında e-adalet, e-devlet ve 
e-Türkiye’nin altında, e-devlet de e-Avrupa kavramının altında yer almakta. 1990’lı 
yıllarda tüm dünyada bilgi toplumu olma yönünde büyük bir ilerleme ve gelişme oldu. 
Bu gelişmenin sonucunda e-Avrupa projesi ortaya atıldı. 2000’li yıllarda da bunun eylem 
planı hazırlandı, üye ülkelere ve aday ülkelere sunuldu. Türkiye de en büyük aday ülke 
olarak bunu kabul etti. E-Avrupa yolunda e-devleti veya e-Türkiye’yi oluşturdu. E-devletin 
altında, e-sağlık, e-ticaret gibi “e”yle başlayan kurumları sıralayabiliriz. Bunlardan birisi de 
e-adalet, e-adaleti de uygulamaya sokacak olan Ulusal Yargı Ağı Projesidir. Tabii, ceza infaz 
kurumları da bu projenin altında en büyük modüldür. Bu modülün yaygınlaştırılmasında 
neler yaşadık, neler yaptık? UYAP Ceza İnfaz Kurumları açısından neden önemli? Buradan 
başlamakta fayda görüyorum, süreyi tutturamazsam hiç olmazsa anlatmak istediğim en 
önemli kısmını başta anlatmış olurum. 

2000’li yıllardan önce bakanlık merkezinde çalışmayanlar bilmeyebilir, vatandaşlar da, 
cumhuriyet savcıları da başsavcılıkları bize şunu soruyordu: En basit bilgi olarak UYAP’ın 
önemini anlatabilme açısından bunu söylüyorum; “filanca hükümlü nerede?” diyor. 
Başsavcılıklar yargıladıkları kişinin cezaevlerinde olup olmadığını bakanlığa tabii yazıyla 
soruyordu. Bir-iki hafta ki, posta iki haftadan önce gelmiyordu. Genel müdürlüğümüze 
geldiğinde biz farksa bütün ağır ceza merkezlerine hemen çekiyorduk. Filanca merkez 
ya da mülakat ceza infaz kurumlarınızda var mı, yok mu? Varsa bildirin. İki haftada 
başsavcılıklara yazı gidiyordu. Onlar da mülakata faks çekiyordu. Tabii bu sıradan evrak 
muamelesi görüyor. Hemen fakslandığında faksın başında duran adam bunu alıp ilgisine 
göndermiyor, normal bir evrak olarak gidiyor. Bir-iki hafta bu araştırılıyor, yazısı başsavcıya 
geliyor. Başsavcıda genel müdürlüğe gönderiyor bunu “var veya yok” biz de tekrar bunu 
soran başsavcıya var veya yok şeklinde bir cevap gönderiyorduk ve bu rahat birkaç ayı 
alıyordu. Bazen de vatandaşlar kendisinden haber alamadıkları yakınlarını genel müdürlüğe 
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yazıyor. Vatandaş da bilmiyor ya, zannediyor bakanlık şöyle tuşlara dokunuyor, hemen 
şak diye bilgi çıkıyor. Bağışlayın genel müdürüm, bakanlığın durumu da buydu. Vatandaş 
diyor “yakınımdan şu kadar yıldır haber alamıyorum, acaba cezaevine girmiş olabilir mi?” 
tabii bu yazıyı görünce sevinmiyorum, çünkü 130 ağır ceza merkezine iki aşağı iki yukarı 
bu fark çekilecek, oradan cezaevlerine çekilecek, cezaevleri başsavcılıklara, başsavcılıklar 
bize, biz de yazı yazacağız, ilgiliye diyeceğiz ki var veya yok, varsa şurada. En basitinden 
bir mahkûmun ya da hükümlünün, tutuklunun cezaevinde olup olmadığını, varsa nerede 
olduğunu bile bilmiyorduk. Internet’i tarayanlar görür, sık sık da haber çıkıyordu. Devlet 
hükümlünün, tutuklunun ya da mahkûmunun nerede olduğunu bilmiyor, mahkumundan 
habersiz. Tabii bu bizim canımızı sıkıyordu, her gerçek acı olur ya, ama gerçekti. Biz de yazı 
yazıyorduk. Nasıl olur da devlet bilmez, bu haber doğru değil, ama doğru. Devlet biliyor, 
ama bu yöntemle biliyor, üç-dört ay gecikmeli, abartı varsa bir ay gecikmeli biliyordu. 
Bir hükümlünün bile varlığını bu şekilde öğreniyor, yazışmalarla, hatta 2000’li yıllardan 
önce terör mahkumlarının kimlik bilgilerini bile bilmiyordu. Daha doğrusu öğrenmek 
istiyorsa bütün cezaevlerine yazacak, “bana kimlik bilgisini, suç bilgisini, infaz bilgisini 
ya da dosya bilgisini bana gönder” diyecek. Bunu demezse bakanlık merkezinde böyle 
bir veri tabanı olmadığı için bu bilgiye vakıf değildi. Topladığımız rakamlar, istatistikler 
şu şekilde geliyordu. 2000’li yıllarda 9 000’in üzerinde terör mahkumu var; 4 000 PKK’lı, 
2 000 Hizbullah, şu kadar falan örgüt, bu kadar filan örgüt diye. Şimdi bu şekilde değil, 
kişisel veri tutulduğundan kimlik bilgileri de, suç bilgileri de, infaz bilgileri de dosya eşkal 
bilgileri bütün bilgiler birkaç saniyede gelebiliyor. Tabii sistemin zaman zaman yavaşlığını 
saymazsak, ama bu arızidir, birkaç saniyede bunu öğreniyoruz. 

İstatistiksel olarak şu önemli olan; Sayın Genel Müdürüm de bilir, bizim İstatistik 
Tabloları diye bir kitapçığımız vardı. Bir devletin arşivlerinin ne derece güvenilir 
olduğunu görmek açısından, hırsızlık suçundan şu kadar kişi, yağma suçundan bu kadar, 
adam öldürmeden bu kadar, bunların gerçeği yansıtmadığını gördük. İtiraf olacak, ama 
ne yapalım? Bir gün genel müdürüm “uyuşturucu suçundan ne kadar kişi var? Birkaç 
cezaevine sor da bilgi topla” dedi. Ben birkaç yeri aradım, burada huzurda olduğu için 
söylemiyorum, olağanüstü bir hafızası var “şu cezaevlerinde uyuşturucu suçundan hükümlü 
olması lazım, üstelik yüzden fazla olması lazım” dedi. Ben de “kayıtlarımıza bir bakayım, 
öyle getireyim” dedim. Son iki ayın kitapçığını getirdim, sıfır gözüküyor. Tabii, mağrur bir 
şekilde, haklı çıkmanın, doğru söylemenin bir güveniyle “genel müdürüm, sıfır, buyurun” 
dedim. “Olması lazım, aç sor telefonla” dedi. Açıp sordum, “ne kadar bu ay?” “123”, “geçen 
ay ne kadardı?” “110” Diğer cezaevine sordum “ne kadar?” “80”, “geçen ay ne kadardı?” “85” 
“Niye kitapçıkta yazmıyorsunuz?” dedim. Bir-iki kişi değil, bu çek suçu da değil, ciddi ağır 
bir suç, bir cezaevi bile 150-130 mevcudunu yok sayabiliyor ve sıfır olarak bildirebiliyor. 
Hiçbir değeri yok bu istatistiklerin. Devlet istatistiğini tutamazsa istatistik bütün bilim 
dallarına yol gösteren, yön gösteren bir bilim dalı, siz ceza politikasını da oluşturamazsınız, 



631

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

hiçbir şeyi oluşturamazsınız. Suçun sebeplerini de bilemezsiniz. 

Bir-iki örnek daha vereyim: Birisi Amerika’da, birisi de Türkiye’de doktora yapıyorlar. 
Yanıma geldiler, dediler ki “afla ilgili, affın sosyolojik sonuçlarıyla ilgili test hazırlıyoruz. 
Buna ilişkin dokümanlar var mı? Burada olduğunu söylediler. Hocalarımız Ceza 
Tevkivevlerinde vardır dediler” Çünkü onlar da biliyor, 50’nin üzerinde af çıktı. Böyle bir 
şey acı acı gülümsedim. Dedim “sosyolojik sonuçlarıyla ilgili doküman istiyorsun, şunu 
söyleyeyim sana: Aftan çıkanların sayısı bile yok” Diyelim 74 af var, ya 15 000 hükümlü 
7 000 tutuklu, bu kadar basit. Bu bile yok. En son Şartla Tahliye Yasası vardı, kısaca adını 
söylüyorum, onda kişisel kayıtların tamamını tuttuk. UYAP gibi böyle Ulusal Yargı Ağı 
bir veri tabanı olsaydı ona yok demezdi. Onları ikna etmek için 15 dakika uğraştım. İkna 
oldular, gitmeyince dedim “anlatamadığım bir şey mi oldu?” “Ben anladım da, hocalara 
nasıl anlatacağım?” dedi. “Aynen bu şekilde söyle, anlarlar” dedim. Bir hafta sonra geldi 
“anlatamadım, inanmadılar bana” dedi. “O zaman resmi yazıyla isteyin” dedim. Resmi 
yazıyla istediler, aynen gönderdik, “böyle bir kayıt tutulmamaktadır” dedik. Hocaları 
yine inanmadı dedi ki “git, cezaevinde vardır” Yine geldiler bana. Dedim “gidebilirsiniz, 
cezaevlerinde de yoktur” dedim. Arşivi olmayan, istatistiği olmayan bir devlet gerçekten 
güçlü devlet, büyük devlet arşivini iyi tutan, kayıtlarını iyi tutan, sadece verileri tutmakla 
değil, bunları yöneten bir devlettir. Bırakın bilgiyi yönetmeyi, verileri kullanmayı, bunları 
toplamayı ve tutmayı bile bilmiyorduk. Bunun önemi, daha doğrusu UYAP’ın önemi bu 
kadar büyük.

Buraya nasıl geldik? 2005 yılının -Ceza Tevkifevleri modülüyle ilgili olarak arz ediyorum- 
Kasım ayında Genel Müdürüm “iki ay içinde bütün her şey bitmiş olacak” dedi. Hükümlü 
ve tutuklular infaz bilgilerini sisteme girecekler, her şey derken maksadım bu. Tabii iki ayı 
biraz aştı, ama 2006’nın üçüncü ayında da genelgesini yayınladık. Bugün için kontrol ettim, 
184 ceza infaz kurumu artısı-eksisi yok tam bilgi girmiş, yani mevcuduyla UYAP’a girdiği 
kayıt birebir aynı. 84 yer bir eksi bir artı, onu da arasanız belki o da diyecek ki “şu anda 
geldi, kaydını giriyoruz” bu dereceye vardı. 115 000 suç kaydının olduğunu gördük. 90 
000’in üzerinde mevcut var, ama bir insanın, hükümlünün birden fazla suç işleyebileceğini 
düşünürseniz, suç sayısının normal cezaevi mevcudunu geçebileceği doğaldır.

Fakat kolay da olmuyor, her reformun karşısında mutlaka direnen bir kitle oluyor. 
UYAP ne kadar önemliyse getirdiği faydalar itibariyle hayata geçmesi için karşılaştığı 
zorlukları aşması açısından da gerçekten o kadar önemli, yani varlığı da önemli, bunu 
yaygınlaştırmak da önemli. Sık sık genel müdürüm şu sözü söyledi: “Girmeyen hakkında 
soruşturma”  Hakikaten olağanüstü bir irade ve dirayet gösterdik. Burada müdürlerimiz 
olsa onlara şunu söylerdim belki: Birçok müdürümüz ya da ceza infaz kurumu personeli 
soruşturma geçirmediyse birazcık sebebi benim. Eğer bu olağanüstü kısa zamanda bir 
neticeye varıyorsa da sebebi genel müdürümüz, tehdit ediyor yani…
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Bu UYAP karşısında birkaç direnen insanların olduğunu söyledim. Reformların karşısında 
mutlaka direnen insanlar vardır, bununla ilgili bir-iki örnek vereyim: Ford otomobillerinin 
sahibi 1890’lı yıllarda bankadan kredi alacak. Gidiyor, banka krediyi vermek için ekspertiz 
görevlendiriyor. Ekspertizin raporu şöyle: “Otomobiller geçici heveslerdir, kalıcı olan atlardır.” 
Tam bir at mantığı, ona kalmış olsaydı hâlâ ata biniyor olabilirdik. İyi ki uyulmadı. Yine 
uçakla ilgili dönemin generali -hangi ülke olduğunu unuttum- şöyle diyor: “Uçaklar çok 
hoş oyuncaklardır, ama askeri bir değeri yoktur.” Şimdi görse uçakları acaba ne olurdu? Bir 
başkası denizaltı için şunu söylüyor: “Bu denizaltı dedikleri şey birkaç insanın boğulması için 
çok harika araçlar” Nükleer enerjiyle çalıştıktan sonra yıllarca denizin altında durabilen 
uçaklar kadar güçlü bir şey, fakat o zaman böyle bakılıyor. Bazı insanlar maalesef bizi 
zorlayan insanlar teknolojiye bu gözle bakıyorlar. Olmaz da olmaz. İnanın onun varlığını, 
onu ortaya koymak olmaz diyen insanı ikna etmekten daha kolay. Koşullanmış. Einstein 
diyor ya “sabit fikri değiştirmek atomu parçalamaktan zor”, bu zoru da aşması açısından 
UYAP bayağı önemlidir.

Picasso gelmiş çöp adama diyor ki “gel de senin resmini yapayım ister misin?” Çöp adam 
da diyor ki “vallahi onur duyarım, ama resmine bakanlar seni yeteneksizlikle itham ederler” 
Altına da düşünür ya da yazarı-çizeri not düşüyor “Malzemeniz sınırlıysa yeteneklerinizin, 
hünerinizin hiçbir faydası yok” Taşra teşkilatını kastetmiyorum, ama belki bizde de 
yeteneksizlik var. Hem direnç var hem de bilişim suçlarına karşı ilgi nedeniyle maalesef 
böyle acı, ama gerçek bu; biraz uzaklık var: Sınırlı malzemeyle bu yapılıyor, üçüncü büyük 
oluşu da bundan. Biz eğitim merkezine şu yazıyı vurgulayarak adam istiyoruz. Diyoruz 
ki  “bilgisayara en iyi bilen, hem merkezde hem mülakatta nerede bulursan bul, ama en 
iyi bilen, onun yanında da konusunu iyi bilen adam gönder” 20 kişilik bir grup geliyor. 
Beş kişi diyor ki “bu sınıfta bilgisayar varmış.” Giriyor, itiraf ediyor bana “ben bilgisayara 
görmedim ki, televizyon zannettim” diyor. Böyle insanlarla çalışıyoruz. Çok iyileri de var, 
iyilerini örnek vermiyorum, genelde hep kötüler söylenilir. Bu malzemeyle bir şey yapılıyor 
olması da çok önemli. Teşekkür ediyorum, soru varsa alabiliriz. (Alkışlar) 

MUSTAFA AYHAN AKYILDIZ (İzmir Cumhuriyet Savcısı)- Sayın Taşkın’ın 
anlattıkları çok güzeldi. Tabii bu yeniliklere alıştıkça yeniliklerin daha fazlasını bekliyoruz. 
Sayın genel müdürüm de buradayken biz duruşmada oturduğumuz yerden artık hükümlü 
ve tutukluların olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü özellikle adil yargılama adına 
bu duruşmalar 3-6 ay süreyle sırf bu hükümlü tutukluların nerede olduğunu öğrenmek 
için geçiyor. Bu cezaevi içinde çok büyük bir yazışma, gereksiz bir yazışma oluyor. Aynı 
zamanda tahliye olmuşsa da onun adresine ulaşılabilmesi gerektiğini düşünüyorum.

AHMET TAŞKIN- Çok harika, daha fazla sevindim, teşekkür ederim. Soru ilgilenildiğini 
gösteriyor, o da dinlenildiğini gösteriyor. Tabii, konuşmacı için keyifli bir şey, bilerek 
yaptıysanız da teşekkür ederim. Bu yetki şu an itibariyle bakanlık merkezinde, yani 
bakanlıktaki görevli arkadaşlar, meslektaşlar tüm ceza infaz kurumlarındaki tüm hükümlü 
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ve tutukluları görebiliyorlar durumlarına göre, bu yetki başsavcılara ve ilgili savcılara ve 
hâkimlere de verilecek. Bundan sonra girip bakacak, tahliye olanların da tüm bilgileri var. 
Biz diyoruz, infaz başarılıdır. Bu cümle de yanlış, bu yaptıklarımıza bakarak söylüyoruz 
bunu, bu kısmı itibariyle doğru, fakat bilimsel olarak doğru değildir. Bunu da vurgulamış 
olayım. İnfazın başarılı olması tahliye olan hükümlülerin tekrar cezaevine dönmemesiyle 
ilgilidir. Buna ilişkin bir veri yoksa bizde, biz başarılı olduğumuzu da göremeyiz, yani bunu 
da göstermesi açısından UYAP son derece önemli.

Yeri gelmişken şunu da ekleyeyim; UYAP’ın bugün için neler yaptığı bir kenara 
bırakılsın, neler yapabileceğini de söylemekte fayda var. Henüz hayata geçmeyen, ama 
yapısı itibariyle entegre olabilecek bir durumu var. Mesela, hasta takip sistemi veya 
coğrafi bölge sistemi veya araç takip sistemi, bu sistemler üzerinde çalışılıyor ve UYAP’a 
entegre olabilecek. Konuşmada şunu öğrendik; bakın, ne kadar mükemmel bir yapı, yani 
kağıt ortamı buz üstünde kardan bir yapı, istediğini yap, ama zemin buz, malzemen kar. 
Yapıyı değiştiriyorsun, zemini değiştiriyorsun, bilişim de budur. Zemin başka, malzemen 
başka, bu malzemeyle neler yapılabilir? Sunucu, konuşmacı arkadaş anlatıyordu: Bir 
kısım cihazlar var, bunlar tansiyonu ölçer, kolesterolü ölçer. Basit bir eğitimle kan 
almasını öğrenen arkadaş aldığı kanı o cihaza koyarsa bütün kan tahlillerini yapar, idrar 
tahlillerini yapar. Sadece röntgen çekmez, belki ültrason çekmez, ama birçok tahlilleri bu 
cihazlar yapabiliyor. Bu cihazların yapmış olduğu tahliller sisteme yüklendiğinde belli bir 
merkezdeki uzman doktorlar, artık profesör olabilir, uzman olabilir, bu tahlil sonuçlarına 
bakarak teşhiste bulunabilirler. Bu lüzumsuz yere belki maksatlı, kasıtlı olarak hastanelere 
sevkleri önleyecektir. Araç takip sistemi de bu nakil araçlarına konulan bir bilgisayardır. 
Gittiği aracın yönünü, hızını, durakladığı yerlerin tamamını gösterebilir. Cezaevine kamera 
koyarsınız, buradan cezaevini istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz, bu kadar önemli.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum Ahmet Bey, tabii yenilik adına çok şey 
yapıyoruz, düşünüyoruz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla özellikle. Mesela, bunlardan biri 
de ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların uzaktan yargılamasının yapılabilmesi, 
bu çalışmalar şu anda devam ediyor. Yani Kars’ta bulunan bir tutuklunun İstanbul’a 
getirilmesinin ne anlam ifade ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. İnşallah orada cezaevinde 
mahsus odalar tasarlıyoruz, yargılama yapılabilecek. Eğer hukuki altyapıda bir eksiklik 
varsa onun çalışmaları da devam ediyor. Ahmet Taşkın Beye çok teşekkür ediyorum, çok 
güzel özetledi. Tabii, ben “soruşturma açın” talimatı verdiysem buna gerek kalmayacağını 
bildiğim için bunu söylemişimdir ve gerçekten buna gerek kalmadı. Çok kısa sayılacak bir 
süre içerisinde şu an itibariyle 91 000 hükümlü ve tutuklunun bilgisi bizim parmaklarımızın 
ucunda. Sayın Bakan bana bir isim veriyordu, kısmen bahsetti, böyle bir hükümlü veya 
tutuklu var mı veya bir başka kurum bana soruyordu. 81 ilin başsavcılığına ben faks 
çekiyordum. Bir hafta on gün sonra bilgileri toparlıyorduk ve iddia ediyorum o bilgilerin 
çoğu da doğru değildi. Hem zaman kaybı oluyordu hem doğru bilgi vermiyorduk. Ahmet 



634

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

Beye çok teşekkür ediyorum.

Ankara 1 no.lu F Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürümüz Ali Demirtaş Bey “Cezaevlerine 
UYAP” konulu sunumu yapacak. Buyurun Ali Bey. (Alkışlar)

ALİ DEMİRTAŞ (Ankara 1. Nolu F Tipi Müdürü)- Teşekkür ederim Genel 
Müdürüm. Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklar, konuşmama başlamadan önce 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Modern çağdaş infaz anlayışı içerisinde her geçen gün 
gelişen ve değişen cezaevlerimizde UYAP’ın çok büyük bir önemi var. Bu önem içerisinde 
bu UYAP’ın konumu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Tabii ki, bunu da yaparken 
hedefimiz var. Bu hedefimiz tutuklu ve hükümlülerin infaz dosyalarının güncel olarak 
tutulması. Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu, hükümlü mevcutlarının güncel olarak 
tekrar tutulması, tutuklu hükümlerle ilgili olarak ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin 
oluşturulması kurulumuzdaki günlük işleyişin kayıt alında bulundurulması, Adalet 
Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüyle adliyelerin kurumumuzdaki tutuklu ve 
hükümlülerin bilgilerine ulaşılmasının kısaca ve kısa yoldan sağlanması. 

Ceza infaz kurumlarında Ulusal Yargı Ağı Projesinin kullanıldığı ve kapsadığı birimler 
bizim cezaevimizde infaz bürosu, arama merkezi, infaz disiplin işlemleri, infaz koruma baş 
memurluğu, mektup okuma, emanet para, revir, psikososyal servis, genel bütçe ambarı, iş 
yurdu, muhasebe, personel bürosu, ziyaretçi kabin, merkez kontrol memurluğu, mahkum 
kabul birimi, eğitim birimi ve kütüphane memurluğunda bütün bu birimlerde UYAP aktif 
olarak kullanılmaktadır. Sadece infaz bürosunda kurulumuzdaki tutuklu ve hükümlülerin 
infaz işlemleri, infaz dosyalarının takibi, genel yazışmaların yapıldığı birimde tutuklu ve 
hükümlü dosyaları ve infaz işlemleri düzenli olarak UYAP ekranlarından hızlı ve güvenilir 
bir şekilde takip edilmektedir. Sadece şuna bir misal verebilirim; UYAP’a geçmeden 
önce infazdaki yapılan işlemlerle ilgili en basit infazlar cezaevlerimizin kalbi. Şöyle bir 
durum vardı; en büyük şey duruşmaya gidecek olan tutuklu ve hükümlülerin günlerinin 
belirlenmesiydi. Tabii bu 12 dosya, her aya tekabül eden, birinci aydan on ikinci aya kadar 
ve her bir dosyanın içerisinde de otuz ayrı zarf, yani her aydaki günleri gösteren bir genel 
müzekkerelerin içerisine koymak için, tabii her sabah infaz, akşam kurye geldiği zaman 
normal geldiği zaman gelen evrakların içerisinde bu zarflara ilgisine, tarihine göre bu 
zarflara göre yerleştiriliyordu. Tabii, ayın 25.12.2008 tarihinde bir duruşma varsa yanlışlıkla 
belki 26.12’ye veya 26.01’e konuluyordu, ama şimdiki sistemde normal olarak, günlük 
olarak bilgiler girildiği için duruşmaya gitmeme veya yanlış bir günde de duruşmaya gitme 
gibi bir durum söz konusuydu, ama şimdiki UYAP uygulamasıyla böyle günlük bir bilgi, 
veri girişi olduğu için şu anda onların önüne geçilmiş oluyor veya infaz büromuzda şartla 
tahliye defterimiz vardı. Tahliye olacak hükümlünün şartla tahliye günlerini gösterir bir 
defter, bu manüel olarak elle yazılıyordu. Çoğu zaman infazdaki arkadaşlarımız bunlarla 
ilgili soruşturma geçirmişlerdir. Tahliye olabilecek durumda olan insan tahliye olmamış, 
çünkü unutulmuş veya o deftere yanlış yazılmış, ama normal infaz bürosu işlemleri 
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içerisinde UYAP sisteminde bunlar tamamen önümüzden kalktı. Şu anda çok rahat ve seri 
bir şekilde infaz işlemlerimiz devam etmektedir. 

UYAP’la cezaevimizde yeni kurulan bir sistem tarama merkezi. Kuruma mektup, adli 
kurye veya faksla gelen evrakların taranması, sisteme girilip ilgili birimlere dağıtılması 
amacıyla oluşturulmuş olup diğer görevleri ise şunlardır: Kuruma gelen tutuklu ve 
hükümlülere ait infaz dosyalarının ve infaz evraklarının taranıp tamamen sisteme girilmesi, 
yani “kuruma şu evrak geldi, bu evrak geldi, ama şu evrak neredeydi veya nerede kaldı veya 
nereye gitti?” diye soruların tamamen önüne geçen bir sistemdir. Tutuklu hükümlülerin 
dilekçeleri, telefon görüşme dilekçeleri, telefon görüşme evraklarının taranıp tamamen 
sisteme giriliyor. Kuruma gelen tutuklu ve hükümlülere açılan infaz dosyalarının takibi, 
tahliye işlemleri ve nakil işlemlerinin takip edilmesi gelen bütün bu tarama merkezi 
tarafından UYAP üzerinde bizim ana merkezimiz olmuş oluyor. 

Merkez Kontrol Memurluğu bir cezaevi işleyişi içerisinde bütün cezaevi sirkülasyonunun 
tamamen tanımlandığı, tamamen yönlendirdiği bir merkezimizdir. Bu birimde tutuklu 
ve hükümlü günlük faaliyetlerinin kayıt altına alınması, çünkü bu demin hâkim bey de 
bahsetti, cezaevleri bir kapalı kutu, ama kendi içlerimizde bütün hareketin tamamen bir 
kayıt altında olarak işletilmesi veya onun tanımlanması gerekiyor ve kurum içerisindeki 
tüm faaliyetler kayıt altına alınmaktadır. Bu sistem içerisinde kaydedilen faaliyetlerimiz 
sohbet, kütüphane, spor, bu cezaevindeki hükümlü tutukluların iç hareketleri dediğimiz 
revir, hastane, ifade, duruşma ve idareyle görüşmeler bütün işlemler tamamen dilekçeli 
olarak olduktan sonra tarama merkezinden tarandıktan sonra ilgilisine evrak üzerinden, 
bilgisayar üzerinden şu anda iş olarak düşmektedir. En son kurum müdürü onayladıktan 
sonra bütün bu idaredeki görüşmeler, sohbet toplantıları gidiyor. Diyelim ki, hasımlı 
mahkumlar var, sohbete çıkıyor. Sohbet dediğimiz bir F tipi için söyleyelim, 10 kişilik 
gruplar halinde biz onlara yönetmelikler dahilinde sohbet toplantıları yaptırıyoruz, 
sohbet ediyorlar. Bunların içerisinde hangi grup hasımlı veya şu anda cezaevi içerisinde 
kaç kişi sohbette veya kaç kişi kütüphanede mevcut olan canlı bir yayın gibi bütün o 
kontrol mekanizmasından taradığınız zaman bütün UYAP üzerinden bu sistemleri şu 
anda görebilmekteyiz. 

Mahkum kabul birimi cezaevleri için infaz kadar da en önemli olan bir birimdir. Mahkum 
kabul birimi, birime tutuklu gelen tutuklu ve hükümlülerin sisteme girilmesi, tahliye ve 
nakil işlemlerinin sonuçlandırılması, tutuklu ve hükümlü fotoğraflarının çekilerek sisteme 
girilmesi, sürekli çıkış ve dönüşlerin sevk olabilir, mahkeme olabilir, duruşma olabilir, 
günlük giriş ve çıkışların takibinin yapılmasını sağlamaktadır. UYAP’ta yapılan işlemlere 
bir örnek olarak şunu verebiliriz; Tabii ki, bu mahkum kabul birimiyle ilgili önceden 
nasıldı, cezaevlerimizde ring araçları hükümlü ve tutukluların sevkini yapmaktadır, ama 
bunlar ne zaman ve ne şekilde önce bir bakanlığımızdan sevk emri bize, infaza gelirdi. 
Adıyaman’dan, Kars’tan veya Edirne’den, Tekirdağ’dan, değişik yörelerden sevk emirleri 
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vardı. Önce yazı geldiği zaman mahkumun ne zaman geleceğini biz bilmiyorduk, yani 
bir ring aracı gelir cezaevi kabul birimine yanaştığı zaman nereden gelmiş, nasıl gelmiş 
hemen bir telaşla veya kaç kişi gelmiş, hiç bilgi birikimimiz olmadan ring aracı geliyordu, 
ama şu anda daha ilgili cezaevinden bizim cezaevi için veya başka bir cezaevi için olsun 
bir mahkum sevkini daha ring aracı oradan hareket etmeden hangi cezaevine gidiyorsa 
o mahkumun dosyası geliyor. Dosyasının içerisinde geldiği zaman biz hemen elektronik 
ortamda mahkum kabul birimindeki memurumuza onun ekranına, UYAP ekranına iş 
olarak düşüyor. Artık daha gelen mahkum bizim için sır değil, onun da geldiği zaman kaç 
kişi gelecekse hemen otomatik dosya açıyoruz, sisteme dâhil ediyoruz. Birimdeki kişinin 
bilgileri sisteme girmekte, o gelmeden önce o hasımlı mı, onun suç örgütü, örgütsel 
olarak kalabileceği kişiler gelmeden önce onun hakkında daha detaylı olarak daha sanal 
bir ortamda bilgi sahibi oluyoruz. Bu mahkum geldiği zaman, biz onu aldığımız zaman 
mahkum kabul birimi kurumumuza giriş yapan hükümlüye dosya açarak sisteme dâhil 
ettikten sonra birimde kişinin bilgileri sisteme girmekte, parmak izi yine sanal ortamda 
olarak alınmakta, fotoğrafı çekilmekte ve sisteme girilmektedir. 

Emanet para birimi gelen kişinin parasını, kıymetli eşyalarını teslim almakta ve sisteme 
derhal dâhil etmektedir. Bunlar belki üst üste şey gibi görünüyor, ama tamamen gerçek bir 
ortamda bunlar UYAP’la beraber yapılan işlemler.  Emanet eşya birimi tarafından kişinin 
üzerinde bulunan eşyalar kayıt altına alınıyor. Hemen ilgili memurumuz UYAP’taki 
kendi ekranını açarak o ekranın içerisine bilgileri giriyor. Mahkum kabul biriminde 
gerekli işlemleri tamamlayan kişi hemen yolu üzerinde, yani mahkumun yürüyeceği yol 
üzerinde olan revire çıkarılmakta ve burada ilk muayenesi yapılarak muayene bilgileri 
tabiplik tarafından yine UYAP ekranlarına girilmektedir. Revir odasının hemen yanında 
olan psikososyal serviste ilk görüşmeye alınan kişinin psikolog ve sosyal çalışmacıyla ilk 
görüşme bilgileri sisteme girilmektedir. Bu arada yapılırken tabii her şey hazır, bu arada 
idare ve gözlem kurulumuz gene onun üzerine mahkum geldiği için idare ve gözlem 
kurulu ekranlı olarak bir iş olarak düşüyor. İş olarak düştüğü zaman bunun hangi odada 
kalacaksa gece diyelim ki, bu gece geldi, hiç problem değil, isterse gece saat 02.00’de gelsin, 
hangi odaya gideceği nöbetçi müdürümüz tarafından olan ekranda doğrudan yerleştirme 
ekranından direkt o yerleştiriliyor. 

Kişinin gelen evrakları infaz evrakları tarama merkezinden taranarak tekrar infaz 
bürosunda iş başlatılıyor. İnfaz bürosunda kişinin infaz bilgileriyle sisteme giriyor, alınan 
kararlar ve diğer yazışmalar evrakta bulunan kullanıcılara onay için götürülmekte ve 
kurum müdürünün onayının ardından işe başlatan kişi tarafından sistemdeki dosyasına 
atılmaktadır. İnfaz Koruma Baş Memurluğumuz yine aktif olarak bu ekranı kullanmakta, 
önceden kağıtlar cezaevleri sayımları başlı başına bir problemdi. Demin hâkim bey de 
anlattı, diğer bir cezaevinde 300 kişi vardı sayımda, ama hangi odadaysa onu da sanal 
olarak 300 kişiye dağıtılıyordu. Odalar da dâhil olmak üzere tamamen rakamsal bir 
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bütünlük vardı, ama şu anda ceza infaz kurumunda baş memurluk günlük olarak bütün 
vardiya, bütün vardiya baş memurlar da dâhil olmak üzere bütün sayımlar gerçek ortamda 
ve UYAP ortamında yapılmaktadır. Çünkü bu sayım bitmeden zaten günlük cezaevinin 
mevcudunu tutması mümkün değildir. 

İnfaz disiplin işlemlerimiz yine UYAP ortamında devam etmekte oluyor, ziyaretçi kabul 
ve emanet eşya en büyük cezaevinin dışında olan ziyaretçiler daha cezaevine kabul edildiği 
andan itibaren onların normal bilgileri UYAP ekranlarına düşüyor, kontrol merkezine gene 
düşüyor. Oradaki hangi kişinin ziyaretçisi geldiyse kontrol merkezi tarafından tamamen 
o mahkum hazır edilmektedir. Emanet para memurluğu bütün vadeli çıkış işleri hepsi 
UYAP üzerinde kayıtlıdır. Psikososyal servis işlemleri gene aynı, mektup okumada bütün 
mektuplar gene aynı şekilde kaydedilmektedir. Tabiplik, diş tabipliği gene aynı, iş yurdu, 
muhasebe, genel bütçe ambarı, personel birimi, ceza infaz kurumlarında ulusal yargı ağı 
projesi kapsamında geldiğimiz nokta adalet hizmetlerinin en kısa zamanda en az maliyetle 
ve en kolay şekilde yerine getirilmesi sağlanmış olup adaletin şeffaf, etkili, verimli, hızlı, 
güvenli, tarafsız ve denetlenebilir şekilde yerine getirilmesi temin edilmiştir. İdari işlemler 
için gerekli bilgi, belge ve raporlar elektronik ortamda sağlanmıştır ve infaz hizmetleri 
işleyişine hız kazandırmıştır. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum Ali Bey. 

SALONDAN- Hükümlülerin telefonla görüşme olayı var. E-mail acaba düşünülüyor 
mu?

OTURUM BAŞKANI- O konuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının çalışması var, 
arkadaşlar bilgi verebilirler. Ben yanlış mı anladım? Tutuklandığını yakınlarına haber 
verilmesi olayı mı diyorsunuz?

SALONDAN- Hayır, hükümlülerin telefon görüşme izinleri oluyor biliyorsunuz. 
Belediyelerde bu denetlenebiliyor. Acaba belli bir projede olabilir mi?

OTURUM BAŞKANI- Mevzuata göre bilgisayar konusunda eğitim amaçlı olarak biz 
hükümlü ve tutuklulara bilgisayar verebiliyoruz, ancak bu odalarında olmuyor, mahsus 
yerler var, kütüphane gibi yerlerde, fakat Internet bağlantısı yok. Henüz uygulamamız yok, 
fakat bu eğitim maksatlı ve açık cezaevlerinde olabilir, bir engeli de yok.

AHMET TAŞKIN- Gerçi neticeye kavuşmuş oldu, ama SMS’le mail dediğiniz 
muhtemelen o olabilir, hükümlü tutuklu hakkında bilgilerin ilgilisine, yakınına verilmesiyle 
hükümlünün, tutuklunun Internet hizmeti olarak elektronik postadan yararlanması, sizin 
vurgunuz bunun üzerineydi galiba. Mevzuatta bildiğim kadarıyla eğitim amacıyla Internet 
hizmetlerinden yararlanılabilir. Uygulanmıyor olmakla birlikte mevzuat olarak bir engeli 
yok diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum. Yalnız bazı arkadaşların zannediyorum 
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şehirlerarası yolculuğu var, zamanı gelen arkadaşlar kalkabilir.

2005 yılında Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire olarak ülke 
genelinde de 135 ağır ceza merkezinde şube olarak kurulmuş olan “Denetimli Serbestlik Ve 
Yardım Merkezleriyle” ilgili UYAP çalışmaları konusunda tetkik hâkimimiz Sayın İbrahim 
Usta Bey bilgi sunacaklar, buyurun. (Alkışlar)

İBRAHİM USTA (Ceza ve Tevkifevleri Tetkik Hâkimi)- Sayın Genel Müdürüm, 
değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Denetimli serbestlik henüz yeni bir 
birim, 2.5 yıl oldu, 3 yılını bile doldurmayan yeni bir birim. Fakat UYAP’la ilgili çalışmalara 
Denetimli Serbestlik Birimi kapsamında çok hızla başladığımızı ve hızlı ilerlediğimizi 
belirtmek istiyorum. Beklentilerin yüksek olduğu yeni bir birim olan Denetimli Serbestlikte 
bugün itibariyle 30 bine yakın şu an bugünkü tarih itibariyle hükümlü ve tutukluyu takip 
ettiğimizi, toplum içinde denetim altında tuttuğumuzu belirtmek istiyorum. Yeni bir 
birim olmanın verdiği avantajlar da var, dezavantajlar da var. Özellikle atacağımız adımlar, 
belirlenecek politikalar yeni birimlerde hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle gerek 
istatistik veriler, gerekse diğer bilgilere çok hızlı ve net bir şekilde ulaşmamız bizim için 
çok önemli. Bu kapsamda UYAP’ın bize güç katacağını belirtmek istiyorum. 

UYAP bize şu anda ne getirdi, o konuda çok bilgi vermem söz konusu değil, çünkü 
yazılım çalışmaları henüz devam ediyor. Bugün buraya gelmeden önce de eğitim 
merkezinde bu çalışmalara kısmen katıldım. Çalışmalar 9 Ocak 2007 tarihinde başlamıştı, 
dönüp baktığımızda bir yıllık bir çalışma olduğunu görüyoruz. Geç kalma veya sonradan 
başlamanın burada avantajlarını da biz kullandık. Bir defa çalıştığımız ekip yazılım 
konusunda deneyimli bir ekipti. Merkez teşkilatında oluşturduğumuz tetkik hâkim 
arkadaşımız, şube müdürü, uzmanlardan oluşan bir ekiple bu çalışmaları biz merkezde 
toplantılar yaparak katkı sağladık. Yaklaşık 35-40 toplantı gerçekleştirerek yazılımlar belli 
bir aşamaya getirilmiş oldu. 

Bugün itibariyle bu yazılımların test aşamasına gelmiş durumdayız. Bu çalışmaları 
yürütmek üzere de 9 kişiden oluşan bir ekip oluşturduk. Tabii, buna Bilgi İşlem Dairesinden 
ilgili arkadaşlar, Havelsandan ilgili arkadaşlar da katarsak bunun üzerinde bir sayının 
olduğunu belirtmek istiyorum. Oluşturduğumuz bu ekibin içerisinde dört kişinin bilgisayar 
programcılığı konusunda eğitim almış arkadaşlar olduğunu belirtmek istiyorum ve bu 
çalışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor. Şu an yazılımın son aşamalarına doğru gelmiş 
bulunmaktayız, test aşaması devam ediyor. Bu belirlediğimiz ekip hem test çalışmalarını 
yürütüyor, hem de eğitici olacaklar için fiilen eğitici eğitimini de almış bulunuyorlar. 14 
Ocak, 25 Ocak tarihleri arasında da uygulayıcı, eğitim paketini de hazırlamış olacağız. 
Bundan sonraki süreçte bu eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla toplam 266 personeli de 
çok kısa süre içerisinde bir eğitimden geçireceğiz. Bunların tamamı planlanmış durumda, 
eğitimlerimiz de 4 Nisan 2008 tarihinde bitirilecektir. 
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Geliştirilen yazılım hakkında sizlere çok kısa bilgi vereceğim. Bir defa dört ayrı kullanıcı 
için modül geliştirildi. Bunlar denetimli serbestlik sistem yöneticisi için, cumhuriyet 
savcısı için, şube müdürü, denetim görevlisi ve denetleme memuru için ayrı ayrı ekranlar 
oluşturuldu. On ayrı menü bulunuyor bu oluşturulan modülde, adli kontrol, koruma 
kurulu, iş arama izin modülü, salıverilen çocuklarla ilgili modül, genel işlemler, psikososyal 
yardım, rapor, rehber, uzman ve yardım adı altında menülerimiz şu anda oluşturulmuş 
durumda.

Genel Müdürümüzün ve Genel Müdürlüğümüzün UYAP’la ilgili çalışmalarda öncü 
olduğunu arkadaşlarımız belirtti. Bence bugün Ceza İnfaz Kurumlarının geldiği aşama 
alkışlanmalı ve tebrik edilmelidir, onu belirtmek istiyorum. Biz de denetimli serbestlik 
olarak bu hedeflerin gerisinde kalmak istemiyoruz, çalışmalarımızı son hızla devam 
ettiriyoruz. Eğer altyapı çalışmaları da tamamlanması halinde bu yılın ortalarında veya 
sonunda denetimli serbestliğin de beklenilen düzeye, hedeflenen amaçlara ulaşacağını 
tahmin ediyorum. 

Bu uygulamayla birlikte neleri sağlayacağız, ben kısaca onlara değineceğim. Bir defa 
uygulamada birliği sağlama noktasında bu yazılımların bize büyük bir katkı sağlayacağını 
umuyoruz ve bekliyoruz. Yeni bir birimiz, oluşturduğumuz materyaller, kullandığımız 
formlar, planlar, tabii ki bunlar standart halde. İlgili kurumlara da ilettik, bunların eğitimi 
de verildi, ancak bunların takibi ve denetimi noktasında yeterli olamıyoruz, çünkü her 
yeri birden denetlemek mümkün değil. Dolayısıyla UYAP ortamında şu an bu formların 
tamamı girildi, planların tamamı girildi. Dolayısıyla uygulamada bu anlamda bir birlik 
sağlayacak, bu da uygulamayı etkili hale getirecektir.

Bilgilerin elektronik ortamda saklanması geriye dönük olarak, çünkü yeni bir kurumuz, 
genel müdürümüzün bize çok açık ve her zaman söylediği bir sözü var. Bunlar arşivdir, 
bilgidir, kurumların arşivi çok önemlidir, hafıza çok önemlidir. Dolayısıyla dönüp 
baktığımızda biraz önce sayın hâkimim de belirtti, genel müdürüm de belirtti, geçmişte 
neler oldu bunları bulmak mümkün değil, tutulmuş olsa bile dönüp geriye doğru bazı 
bilgilere ulaşmak kolay değil. Bu bakımdan bilgilerin elektronik ortamda saklanıyor olması 
dönüp uygulamamıza bakmamız nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık onu belirlememiz 
açısından çok önemli. İstatistiki verilere anında ulaşacağız. Şu an ceza infaz kurumlarının 
yaşadığı benzer sıkıntıları biz de şu an yaşıyoruz. İstatistik almak zorundayız, toplamak 
zorundayız. Bunlar elektronik ortamda olmadığı için şu an maili kullanıyoruz, ama yine de 
kağıt israfı ve zaman kaybı olduğu gibi çok sağlıklı veriler de olmayabilir. 

Bir diğer nokta yine bunları arkadaşlar belirtti, kırtasiye gereçlerinden tasarruf, hem 
maddi olarak bir tasarruf, hem de zamandan bir tasarruf sağlayacağız. Dosya içeriğine, 
hükümlü, tutuklu bilgilerine hızla ulaşmak suretiyle de etkin bir kamu hizmeti sağlamış 
olacağız. Bizim için belki en büyük faydası UYAP’ın yeni bir birimiz, beklentiler fazla, 
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hata yapmamamız gerekiyor, doğru adımlar ve doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Bunun 
için istatistiki veri hükümlülere yönelik bilgiler bizim için hayati önem taşıyor. UYAP 
bu noktada bize güç katacaktır diye düşünüyorum. Haftanın son günü ve günün de son 
saatleri ve son konuşmacıyım. Sizlere daha fazla sıkmak istemiyorum, sabrınız için teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim İbrahim Bey. 

Değerli arkadaşlar, yorucu üç günün sonuna geldik. Tabii, arkadaşlarımız ceza infaz 
kurumlarında UYAP’la ilgili geniş bilgiler sundular. Her şey bitmiş değil, daha alacak 
çok yolumuz var, çok işimiz var. Ben son bir on gün önce başlattığımız bir çalışmadan 
değinmek istiyorum, bahsetmek istiyorum; Ankara’nın ilçesinden örnek olarak Elmadağ 
ilçesini vereyim, cezaevinde bir hükümlü veya tutuklu Bakanlığa dilekçe yazdığı zaman 
benim masama gelme süresi asgari on gün. Bir taraftan biz UYAP’ın geldiği aşamadan 
bahsediyoruz. 45 bin kullanıcı diyoruz, bunun içerisinde 10 küsur dizüstü bilgisayar bütün 
hâkimlerimizde, savcılarımızda, ama ben Elmadağ’dan dilekçeyi 10-15 günde masamda 
bulabiliyorum. Bunu bizim kabul etmemiz asla mümkün değildir. Ben bilgi işlem dairesi 
başkanlığındaki arkadaşlarla görüştüm. “Aynı gün evrakı genel müdürlüğümüzde görmek 
istiyorum, hazır mısınız?” dedim. Bana “hazırız” dediler, yola koyuldum. On gün kadar 
önce Sayın Müsteşarın imzasıyla bir genelge teşkilata gönderdik. Dedik ki, postayla 
evrak gönderilmeyecek, özelliği olan evraklar hariç doğrudan başsavcılıktan benim şube 
müdürünün bilgisayarına evrak düşecek. Tabii, her zaman olduğu gibi muhalif sesler 
mutlaka çıktı. Bunun içerisinde başsavcılarımız da vardı, savcılarımız, cezaevi personelimiz 
de vardı, ama ben biliyordum ki ve geldiğimiz noktaya bakarak buna inanıyordum ki, 
biz bunu başarırız. Şunu söyleyeyim; çok kısa bir süre olmasına rağmen, bir hafta gibi 
bir süre olmasına rağmen günde 2500’e yakın evrak akışımızın 350-400’ü cumhuriyet 
başsavcılığından doğrudan benim şube müdürlüğünün bilgisayarına düşüyor. Bunu 
başarırız. Bunu başarmak zorundayız, bunu biz kimseye de anlatamayız. Üç gün boyunca 
burada UYAP’ta neler yaptığımızı gelinen noktayı anlatırken benim İstanbul Başsavcım 
Kars’a talimatı on günde gönderemez arkadaşlar, bunu asla kabul etmememiz lazım. 

Şöyle sesleri de duyuyoruz: Evrakın bu şekilde güvenliği var mı, imzası var mı? Ben gece 
bilgisayarda Internet üzerinden havale gönderiyorum, bunu ben yapıyorum. Ben Internette 
bu havaleyi yaparken kimseden belge filan da istemiyorum ve güveniyorum. Bugün onlarca 
yıldır bankacılık işlemleri online sistemiyle yapılıyor, ben hiç kimsenin sırtında para çuvalı 
görmedim, siz gördünüz mü bilmiyorum. Herhalde buna inanmak lazım, güvenmek lazım. 
Tabii, bu çok büyük bir proje e-devlet projesinin içerisinde e-adalet projesi bütün amaç 
adalet hizmetlerini Türk insanına, halkımıza en uygun şartlarda, ortamlarda sunmak, 
bunun da bir parçası, bir bölümü bizim yaptığımız hizmetler. Şunu ben biliyorum; önce 
inanmak lazım. Ben bizim mühendisimizin, bizim personelimizin neler yapabileceğini çok 
iyi biliyorum, her şeyden önce buna ben inanıyorum ve geldiğimiz nokta da bu inancımızı 
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gösteriyor ve kararlı olmamız gerektiğini söylüyorum. Asla bu noktadan geriye dönüşü bir 
tarafa bırakalım, ileri koyduğumuz hedeflere, yeni hedeflere doğru gitmemiz lazım. Hiç 
şüphesiz her şey dört dörtlük değil, çünkü çok ciddi bir proje, ben Avrupa uygulamalarını 
da biliyorum, dünyadaki uygulamaları da az-çok biliyorum. Bizim projede geldiğimiz 
aşama itibariyle gelişmiş hiçbir ülke de bu aşamaya gelmiş değil. Asla küçümsememek 
lazım. Tabii, ben aynı zamanda bakanlığımızda UYAP Koordinasyon Kurulunun da 
üyesiyim. Zaman zaman Sayın Müsteşarın başkanlığında toplanırız, onu da söyleyeyim, 
en sert eleştirileri yapanlardan biri de benim, ama yaptıklarımızı, yapabileceklerimizi de 
her zaman ifade etmek istiyorum. Tabii, bu aşamaya gelmede büyük emek var, büyük 
bütçe var. Hükümetlerimiz onlarca milyon doları tahsis ettiler. Sayın Bakanlarımız bu 
işe güvendiler, hep arkamızda durdular. Sayın Müsteşarlarımız, birim amirlerimiz, bilgi 
işlem dairesi başkanlığında çalışan arkadaşlarımız ben inanıyorum çok önemli hizmetler 
verdiler. Bu tarihi olaydır, tarihi hizmetlerdir. Tabii bakanlığımızda çalışan kurumların 
çalışanları var, çok değerli mühendisleri var. Bunlar bizim Türk insanları, bu projeye imza 
atan insanlar, gerçekten bunları kutlamak lazım. Ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. 
Tabii, bunu uygulayan bizim personelimize gerçekten teşekkür etmek lazım. Kars’ın bir 
ilçesinde ilçe cezaevinde hayatında bilgisayar görmemiş, sadece televizyonda bilgisayar 
izlemiş kişiye, memura ben “hükümlü, tutuklu bilgisini gireceksin” dedim ve çok kısa bir 
süre içerisinde o hükümlü tutuklu bilgisini girebilecek bilgiye erişti. Bu hiç küçümsenecek 
bir olay değil. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Genel Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Ankara Barosunun 
düzenlemiş olduğu Uluslararası Hukuk Kurultayında yer alan “UYAP Günleri” konulu 
oturumumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz efendim. 

Değerli bilgilerini bizimle paylaşan ve ceza infaz kurumları UYAP uygulamaları 
konulu oturumda başkanlık eden sayın genel müdürümüz Kenan İpek Beye ve sayın 
konuşmacılarımız olan hâkim beylere de bizimle bilgilerini paylaştıkları için teşekkür 
ediyoruz. 

Sayın Genel Müdürümüz Kenan İpek Beyi plaket vermek üzere, sayın hâkimlerimizi de 
plaket verilmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim, arz ederim. (Alkışlar)

Sayın Genel Müdürümüz Kenan İpek Beye plaket vermek üzere Sayın Başsavcı Vekilim 
Şinasi Bayraktar Beyi huzurlarınıza davet ediyorum efendim, arz ederim, buyurun. 
(Alkışlar)
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UYAP GÜNLERİ

ÜÇÜNCÜ GÜN

İKİNCİ OTURUM

“İDARİ YARGIDA UYAP UYGULAMALARI”

Oturum Başkanı: RIFKI ERGÜN (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı)

FARUK EREM SALONU, 11 Ocak 2008

 

SUNUCU- Sayın Başkanımız Ali Kaya’yı huzurlarınıza davet ediyorum efendim, 
buyurun. (Alkışlar)

ALİ KAYA- Bu projenin bir de hâkim savcının yanında gece-gündüz demeden çalışan 
bir grup kahramanları var ki, onlar kendilerine UYAP gönüllüleri, UYAP fedaileri gibi 
isim taktılar ve bu bir yıl zaman içinde Türkiye’de 1000’e yakın yeri işletime geçirdiler. 
Bu arkadaşlara özellikle grubumuzda teşekkür etmek istiyorum, Adem Bey de bu grubun 
içinde yer alan bir arkadaşım. (Alkışlar)

İsmail Bey, heyecanınızın hiç azalmadan devam etmesi dileğiyle. (Alkışlar)

Ümit Demircan, her şey için çok teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. 
(Alkışlar)

Serkan Atar, her şey için teşekkür ederim. (Alkışlar)

Özge Satıh, Bişar Güldüz, Bahadır Öcal, Nilay Eryılmaz, sizlere de teşekkür ederim. 

SUNUCU- Teşekkür ediyorum efendim. Hâkimlerimiz ve savcılarımızın katılım 
belgeleri dilerseniz masanın üzerine alabilirsiniz. Posta yoluyla da kendilerinize iletilecektir 
efendim. Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli konuklar, Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu Uluslararası 
Hukuk Kurultayında yer alan “İdari Yargıda Hukuk Uygulamaları” Oturumuna hoş 
geldiniz efendim. Ankara Bölge İdare Mahkemesi eski başkanı -sayın başkanımız emekliye 
ayrıldı yakın zaman içerisinde- Sayın Rıfat Ergün Beyi “İdari Yargıda UYAP Uygulamaları” 
konulu oturuma Başkanlık etmeden önce kendisi hakkında ufak bir bilgi vermek isterim: 
1964 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu oldu. Vergiler Temyiz 
Komisyonu Raportör ve Komisyon üyeliği yaptı. 1982 yılında Vergi Mahkemesi üyesi 
olarak göreve başladı. 1984 yılında Vergi Mahkemesi Başkanı, 2002 yılında Ankara Bölge 
İdari Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır. 30 Kasım 2007 yılında emekliye ayrılmıştır. 
Sayın Başkanım Rıfkı Ergün Beyi “İdari Yargıda UYAP Uygulamaları” konulu Oturuma 
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başkanlık etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim.

OTURUM BAŞKANI RIFKI ERGÜN- Efendim, oturumu açmadan evvel bu 
toplantıya katıldığınız için hepinize şahsım ve mensubu olmakla her zaman gurur 
duyduğum yargı camiası adına teşekkür ediyorum. Benim bütün görev süremi Ankara’da 
geçirmem nedeniyle bu UYAP konusunun başlangıcından itibaren süreci yakından takip 
eden bir arkadaşınız oldum. Şöyle bir zaman tüneline bakıyorum, Adalet Bakanlığının 
o giriş katındaki iki odada başlayan bu serüven bugün bu noktaya geldi. Bu noktaya 
gelmesinin bir tek sebebi var, bu işe gönül veren arkadaşlarımızın sevgiyle ve fedakarlıkla, 
bu işe inanarak başlamış olmalarıdır. O nedenle kendilerine şahsım adına, camiam adına 
teşekkürlerimi sunuyorum. Oturumumuz “İdari Yargıdaki UYAP Uygulamaları”yla ilgili, 
bu konuda arkadaşlarımız Vahit Bektaş, Mustafa Genç, İbrahim Aliusta ve Saadettin 
Kocabaş kendi alanlarıyla ilgili olarak size açıklamalar yapacaklar. İlkönce Vahit Bektaş 
arkadaşımız “Genel Olarak İdari Yargıda Uyap Uygulamaları”yla ilgili bildirisini sunacak. 
Kendisini kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

VAHİT BEKTAŞ (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi)- Konuşmama başlamadan 
önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. “İdari Yargıda UYAP Uygulamaları” bir süreç 
olarak başladı. Biz bu süreçten öncelikle Kesinleştirme Kurullarının oluşturulmasıyla 
haberdar olduk. “Kesinleştirme Kurulları nedir?” diye düşünüldüğü zaman bizlerin 
görevlendirildiğini İdare Mahkemesi Başkanları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Vergi 
Mahkemesi Başkanı ve mahkeme üyeleriyle personel, bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanı, UYAP yazılımında görevlendirilen Havesang firması bunlar Kesinleştirme 
Kurullarında yer alan kişilerdir. Bu Kesinleştirme Kurulunun ilk toplantılarında nasıl 
bir yazılım yapılacağı, neler olacağı konusunda tartışmalar yapıldı, beklentiler ortaya 
konuldu. Fakat ortaya çıkan proje ve gelinen nokta değerlendirildiğinde bu beklentilerin 
ve istemlerin çok ötesinde hedeflere ulaşıldığı gözlendi. 

Kesinleştirme kurulunun bu ilk çalışmalarından sonra yazılımla ilgili olarak idari 
yargıda da analiz çalışmaları başlandı. Avesan firmasının mühendisleri gerek bizleri görev 
yerlerimizde ziyaret ederek gerek mahkeme kalemlerinde gerek kendi ofislerinde idari 
yargıda neler yapılıyor diye bunların analizine giriştiler. Analiz çalışmalarında önemli 
bir nokta şuydu; bir kere Yargılama Usul Kanunun firma tarafından kavranmasıydı. 
Bizlerin ilk başta takdirle izlediğimiz bir şey firmanın elemanlarının bizim Yargılamam 
Usul Kanunumuzu çok iyi bildiklerini gözlemledik ve bu bizde ilk başta bir hukukçu 
olmayan mühendislerin bu derece vakıf olmaları takdire şayan bir konuydu. Tabi bu analiz 
çalışmalarında yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun arkasından Kavelsanda çalışmak 
üzere bizden personel görevlendirildi. Personel, idari işler müdürü, şu andaki idari işler 
müdürü olan bir yazı işleri müdürü ve bir zabıt kâtibi görevlendirildi. Bu aşamada hâkim 
savcı görevlendirilebilir miydi? Olur muydu? Ayrı bir tartışmanın konusu. Onların 
yaptıkları çalışmalar sonrasında kesinleştirme kurulu programın yazılım aşamasında bir 
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süre daha az görüşür daha az toplanır durumdaydı.

Analiz aşamasında UYAP’ın ilk sürümleri ortaya çıktığı zaman bizler birçok eksiklik 
olabileceğini ve birçok şeyin değiştirilmesi konusunda ilk kullanıcılar olarak gördüğümüz 
zaman görüşler ortaya çıktı. Fakat bu görüşlerle birlikte idari yargıda Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinde bizim ilk beklentimiz daha basit bir şeydi. Yani bugünkü UYAP’ın 
vizyonundan çok uzak bir beklentiydi. Vezne programının halledilmesi, veznenin 
sorunlarının giderilmesi şeklinde çok dar ve sınırlı bir beklentiye girdik. Onun nedeni de 
aslında çok basitti; veznede işte iki tane yeni mahkeme kurulmuştu, iki yeni mahkeme 
kurulunca yeni programın onlara cevap vermesi gerekiyordu. 10 mahkemeye hizmet 
veren program 12 mahkemeye hizmet vermez durumdaydı. Biz ilk bakışta bu kadar basit 
bir şekilde olayı algıladık. Kısa sürede UYAP Bilgi İşlem Daire Başkanlığının desteğiyle 
bize mükemmel sayılabilecek bir vezne programı sundu. Vezne gerçekten çok önemli bir 
şeydi. Çünkü vezne UYAP açısından bugün bakıldığı zaman davanın açıldığı yer olması 
şunu ifade ediyor; ilk bilgilerin girildiği yer kaydedildiği yer, burada taraflara ait bilgiler 
ilk veznede giriliyor ve bu bilgilerin girilmesinin önemi de şu noktada; davanın sonucuna 
kadar ve bütün süreçlerde aynı veriler giriliyor aynı veriler kullanılıyor. Yani veri girişinin 
ilk bakıldığı yer ve sürekli olarak aynı veriler kullanılıyor. Doğru ve yeterli bilgilerin 
girilmiş olması süreç için çok önem arz ediyor. Biz tabii buradaki verilerle ilgili sürekli 
olarak beklentileri hep yüksek tutuyorduk. Mesela, “şunu da yapsın, bunu da yapsın” 
şeklinde talepkâr bir tavır içerisindeydik, ama burada verilere göre çıktı alabilmek için 
daha çok veri girmek gerekiyordu. Ne kadar çok veri girilirse ona göre sonuç elde edilmesi 
mümkündü. Biz veri girmekte isteksiz, fakat talepte bulunmakta ise oldukça arzuluyduk. 
Bunun dengesi şu şekilde sağlandı: Biz yavaş yavaş yazılımı tanıdık. Veriyle elde edilecek 
sonuç arasındaki bağlantıyı, dengeyi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının yol göstermesiyle 
belli bir noktada dengeleyebildik. 

Veznenin diğer bir fonksiyonu da tevzi işlemleri bildiğimiz üzere… Tevzi işlemleri bütün 
yargı sisteminde adli yargıda da bildiğim kadarıyla, idari yargıda da çok önemli bir konudur. 
Hiçbir mahkeme kendisine bir dosya fazla gelsin istemez veya niteliği itibarı ile daha ağır 
olabileceğini düşündüğü bir dosyanın kendi mahkemelerine gelmesi konusunda isteksiz 
davranır. Bu nedenle tevzile ilgili mensuplar arasında genellikle sıkça bir tartışma yaşanır. 
İlahi yargıda da bu aynı şekilde geçerliydi. UYAP’ın tevzi sistemi idari yargıda bu tevzile 
ilgili adaletle ilgili tartışmaları tamamen bitirdiğini söyleyebilirim. Çünkü şu ana kadar hiç 
kimsenin “Bize fazla dosya geliyor” veya   “Şu dosyalar bize geliyor” gibi bir yakınmasına 
şahit olmuyoruz. Tevzide iki şey yapılıyor; birincisi sayı itibariyle eşitliğin sağlanması diğeri 
ise nitelik itibariyle eşitliğin sağlanmasıdır. Tabii sayısal eşitliğin sağlanması çok daha kolay 
gözüküyor. Nitelik itibariyle eşitliğin sağlanmasında ise daha nispeten zorluk var. Onunla 
ilgili olarak idari yargıda açılan dava türleri genişçe sayılabilecek bir liste halinde döküldü ve 
bu dava türlerinin her mahkemeye sayı olarak da eşit gitmesini sağlayacak bir tevzi sistemi 
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oluşturuldu. Tevzi sisteminde diğer bir sorun da kişilerin bu tevzie güvenmeleri gerekiyor. 
Gerek avukatların davanın taraflarının, gerek hâkimlerin, yani belli bir davanın belli bir 
mahkemeye düşmesinin de engellenmesi gerekir. Diğer türlü bu insanların içerisinde 
kuşku oluşmasına neden olacaktır. Bunu engelleyecek çözümler de programda üretildi. 
Hiçbir kimsenin belli bir dosyanın belli bir mahkemeye düşmesinde yönlendirmesi veya 
etkisinin olamayacağını şu anda çok açık bir şekilde söyleyebilirim.

Veznenin diğer boyutu ise adına uygun bir şekilde parasal işlemler, yani posta 
avanslarının tahsili, harç, bilirkişi ücretleri, bilirkişi avansları, keşif avansları gibi parasal 
işlemler, bunların tahsilatı ve ödemelerin yapılmasına aracılık etmesi. Yargı mensuplarının 
çok duyarlı olduğu konulardan birisinin de parasal işlemlerde sorun yaşanmaması, yani 
herkese güven veriyor olması, bu çok önem verilen bir konudur. Hiçbir yargı mensubu 
miktarı az veya çok olsun parasal işlemlerle ilgili sorun yaşamaz. Dava dosyaları içerisinde 
buna ilişkin belgeler zaten görebiliyoruz, bulmuyor. Fakat bunun haricinde bunların 
elektronik ortamda da güvenli bir şekilde kaydının tutulduğunu şu anda biliyoruz. 
Dosya içerisinde herhangi bir belge olmasa bile çok kere kullanıcılar olarak şunu da 
yapıyoruz: Eğer dosya içerisinde makbuz yoksa, tebligat yapıldığı anlaşılamıyorsa fakat 
tebligat yapıldığından da şüphe ediyorsak üzerine yazılmadığını, makbuzun takılmadığını 
düşünüyorsak hemen UYAP’tan bir bakalım; “bu tebligat yapılmış mı veya bu ödeme 
yapılmış mı veya dosyada posta avansından kalmış mı?” diye daha gerçekçi ve daha doğru 
bir kontrol imkânı sağladığını söyleyebilirim.

Ankara bağlamında bakıldığı zaman Ankara’da 12 mahkeme var. Bazı yıllarda dosya 
sayısı değişmekle birlikte yılda 30-40 bin civarında davanın açıldığını söyleyebiliriz. 
Yılda 30-40 bin dosya da her bir dosyada 8-10 tebligat yapılırsa yüz binlerin üzerinde 
en azından tebligat için sadece para ödemesi yapılıyor. Dolayısıyla vezne sistemi için ve 
kalemler için, mahkemeler için çok ciddi bir iş yükü oluşturuyordu. Bu iş yükü mahkeme 
kalemlerinde bazen bir-iki personelin bu işle görevlendirilmesine, bir-iki katibin bu işle 
görevlendirilmesine neden oluyordu ve bu da karar verildiği halde ve yazılıp imzalandığı 
halde kararların bazen bir ay süreyle tebligata çıkamamasına neden oluyordu. Vezne 
sistemi sayesinde çok kolay bir şekilde tebligat işlemlerinin yapılması sağlandı. Veznede 
görev yapan personel sayısı öncesine oranla azaltıldı. İş sayısı iki katına çıkmasına rağmen 
azaltıldı. Diğer bir şey de, biz önceden Ankara’daki mahkemelerden birini taşra işlemlerini 
yapmak üzere nöbetçi mahkeme olarak bir hafta görevlendiriyorduk. Bu görevlendirmeyle 
mahkemenin birisi taşra işlemlerini bir hafta süreyle yapıyordu. Fakat o hafta içerisinde 
o mahkemenin kaleminin herhangi bir şey yapma imkânı yoktu. Taraflardan biri gelip 
davasına bakmak istese, dosyasını incelemek istediğini belirtse “biz bu hafta nöbetçiyiz, 
önümüzdeki hafta gel” gibi cevap alabiliyordu ki, bu nöbet o hafta içerisinde olmakla 
birlikte bir sonraki haftaya da taşıyordu. Çünkü Ankara’da tüm idarelerin merkezi Ankara 
olması nedeniyle taşradaki mahkemelere Ankara’dan idarelerin verdiği savunmalar, belgeler 
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Ankara’dan gönderiliyordu. Bunların bütün işlemleri de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 
yürütüyordu. Biz vezneden hem eleman sayısını azalttık, hem de bu işlemlerin tamamını 
nöbetçi mahkeme sistemini kaldırarak vezneye verdik ve veznede bunlar çok daha seri bir 
şekilde yapılıyor, çok daha kayıt altında ve güvenli bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Bu 
nedenle bu mahkemeler yönünden de bize bir kolaylık sağladı. Vezne programı bizde bir 
bakıma öncelikli ve acil noktadaydı. Buradaki bizim taleplerimiz ilettiğimiz şeylerin bir 
kısmının adli yargıdaki vezne sistemine de uyarlandığını da belirtmek isterim. 

Yazılımın belli bir noktaya geldikten sonra UYAP’ın ilk sürümleri çıktıktan sonra 
gözlenen hataların düzeltilmesi konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yeni bir girişimde 
daha bulundu. Bunda da asıl bu programın uygulayıcı ve kullanıcıların hâkim sınıfından 
olan kişilerin de projede yer almalarını öngördüler. Bence çok isabetli ve yararlı olduğunu 
düşünüyorum. Bu kapsamda adli yargıdan hâkim ve savcılardan ve idari yargıdan da iki 
hâkim proje kapsamında görevlendirildi. Proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
görevlendirildi. Bunlara verilen görev şuydu: UYAP’ın mevcut yazılımındaki hatalar 
varsa hataların neler olabileceği, bunları tespit etmek ve buna ilişkin öneriler geliştirmek, 
uygulamaları tek tek yapmak suretiyle süreci denetlemek şeklinde ve bunun sonucunda da 
elde edilen verileri geri dönüş şekliyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, oradan da yapımcı 
firmaya iletmek. Buna hata takip sistemi diye gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir sistem 
oluşturuldu. Bizler mahkemelerde test mahkemeleri diye görevlendirilen mahkemeler 
oldu ilk programın sürümlerine ilişkin olarak test mahkemeleri kendi günlük yaptığı işleri 
yapmakla birlikte aynı zamanda dosyalarındaki işlemleri bugün bizim UYAP’ta yaptığımız 
birçok işlemleri test ortamında kendileri de yapıyorlardı. Bu test ortamında ortaya çıkan 
hatalar, sorunlar bizlere iletiliyordu. Bizler aracılığıyla hata takip listelerine konulmak üzere 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletiyordu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bir tetkik hâkimi 
arkadaşımız bunlar idari yargıyla ilgili görevli olan, cezayla ilgili veya hukuk mahkemeleriyle 
ilgili veya diğer bölümlerle ilgili görevli tetkik hâkimi arkadaşlarımızla birlikte tartışılıyordu. 
Tartışmalar sonucunda bunun niteliği bazen bizim talebimizin aslında gerçekleşmesi 
mümkün olmayan veya program yapısına uygun olmayan veya gerek bulunmayan talepler 
olduğunu da zaman zaman gördük. Bunlar birlikte değerlendiriliyordu. Eğer Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığı uygun gördüğü takdirde de yapımcı firmaya talep ediliyordu. Hata 
takip sistemi içerisinde yapımcı firma da bunları düzelttikten sonra tekrar geri dönüşü ve 
kontrolleri yapılıyordu. Bu sayede adli yargı için rakamları bilmiyorum, burada çok iyi 
bilen arkadaşlarımız da var. Fakat idari yargıda bile binlere yakın hata takip şeyi belirlendi. 
Bunların benim gözlediğim hemen hemen tamamının kapatıldığı, kapatılmada bu hataların 
program mantığı içerisinde çözüme kavuşturulduğunu gördük.

Bir diğer şey de ekranların fonksiyonelliği konusunda tereddütler vardı. Ekranlar 
acaba daha fonksiyonel olabilir mi? Mevcut yazılım geldi, daha fonksiyonel olabilir mi? 
Ekran standartları oluşturulabilir mi? Bu ekran standartlarına göre kullanıcıların ne 
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gibi daha rahat bir şekilde programı uygulamalarını sağlayabiliriz diye Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı bunun üzerinde çalışmaya yoğunlaştı. Bununla ilgili olarak da bence çok üst 
düzeyde müsteşar yardımcısı Osman Beyin başkanlığında ekran sadeleştirme toplantıları 
düzenlemeye başladı. Bunlar bazen haftada 3-4 gün ekran sadeleştirme toplantıları oluyor, 
bazen yarım gün, bazen tam gün süren toplantılardı. Bu toplantılarda bizler oluyorduk, 
uygulayıcılar oluyorduk, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlileri, bunun yanında Havesan 
firmasının yetkilileri ve mühendisleri yer alıyordu. Tabii toplantılarda bizlerdeki tavır 
şuydu: Sürekli olarak daha çok talep etmek, daha çok şey istemek, yapılmasını talep 
etmek, firmadan bizim o anda algıladığımız şey de onlar biz ne istersek isteyelim onlarda 
bu teknik olarak mümkün değil, sistemin yapısına uygun değil veya program sürecini 
uzatabileceği şeklindeydi. Tabii, tartışmalar belli bir noktaya geldikten sonra Bilgi İşlem 
Daire Başkanlığından arkadaşların bunun eğer program mantığına uygun olduğunu, teknik 
yapısında sorun olmadığını düşünüyorsa o zaman toplantıyı yöneten Osman Beyse “Cahit 
Bey, sen bunu yaparsın” deyip noktayı koyuyordu. Ali Beyse “arkadaş, bunlar yapılacak” 
deyip noktayı koyuyordu ve bu şekilde bunlar da programa işlenmiş oluyordu.

Süreç üzerinde belki çok uzun gittik, heyecanımı da bağışlayın, kısaca programın genel 
değerlendirmesine ilişkin de bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere UYAP’ın sağladığı şey 
bu süreçle birlikte gerçekten daha da devam etmekle birlikte donanım ve eğitim yönünden 
paralel bir süreç izlendi. 1997-1998 yılında mahkemelerde daktilo kullanıyorduk, yazıcı 
yoktu ve bu ilk bilgisayarlar yerel imkânlarla temin edilmiş, kurumların kullanmadığı, 
eski, her an arızalanabilen bilgisayarlardı. Bunların tamamının bugün ne aşamaya geldiği 
üzerinde çok durmak istemiyorum, siz bunları çok daha iyi biliyorsunuz.

Diğer bir şey de eğitim konusunda, programla birlikte çok yoğun bir eğitim süreci hep 
birlikte yaşadık. Bilgisayar bilmeyen, bilgisayardan çok uzak olan hâkimler ve personelimiz 
tabii bilenler, çok iyi kullananlar mutlaka vardı, her şeyden önce herkesin bir bilgisayarı 
olması, hâkimlerin dizüstü bilgisayarı sağlanmak suretiyle eğitimin en önemli noktasının 
bu şekilde halledildiğini, arkasından genel bilgisayar eğitimleri, UYAP eğitimleri, yerinde 
eğitim, firmada eğitim şeklinde şu anda yargının bilgisayar kullanımı ve teknolojiye 
yatkınlığı konusunda çok yol aldığını düşünüyorum. 

UYAP’la ilgili benim idari yargı bağlamında söylemek istediğim diğer bir nokta da 
şuydu: Bir kere UYAP yazılımı idari yargı için çok daha uygun bir yazılımdı. Bilgisayar 
yazılımlarının geneli için de söylenebilir, adli yargıda duruşma olayı var, duruşmayla ilgili 
sorunların da çözüldüğünü biliyoruz. Ancak idari yargı tamamen bir yazılı yargılama 
usulü olduğu için bu tür bir programın kullanılması açısından kolaylıkları sayılamayacak 
kadar çok. Bir kere davanın taraflarından birisi idareler, dosyaya gelen belgelerin önemli 
bir kısmı idarelerden geliyor. İdareler elektronik ortamda çok rahatlıkla iletebilirler. 
İdari yargıda bir avukat hiçbir zaman bürosundan çıkmadan bütün davanın açılışından 
sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamını bürosundan yönetebilme kolaylığına 
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sahip, duruşmada olmadığına göre mahkemeye gelmesini gerektiren herhangi bir sebep 
bile olmayabilir. 

İdari yargıda dosyadaki belgeler kabaca ikiye ayırırsak, bugün neler yapıldığı noktasını 
da belirtmek isterim. Bir dışarıdan gelen ifadeler olarak ifade edebiliriz. Dilekçeler, 
savunmalar, bilirkişi raporları, yani tarafların ve diğer ara kararlarıyla getirilen belgeler, bir de 
mahkemenin ürettikleri tutanaklar, kararlar, makbuzlar gibi. Şu anda mahkemenin ürettiği 
tüm belgelerin idari yargıda UYAP ortamında oluşturulduğunu biliyoruz. Dışarıdan gelen 
belgelerin henüz elektronik ortamda akış sağlandığını bu aşamada söyleyemeyiz. Fakat 
onların da tarama sistemiyle sisteme katılmaları çok kolaylıkla mümkündür ve bunu çok 
güzel bir şekilde uygulayan mahkemelerimiz de bulunmaktadır. 

UYAP’ın güvenliği konusunda ve sisteme güven vermesi, erişim kolaylığı kaynaklara 
benzer oturumlarda takip edilmiştir. Bunların sağlanması üzerinde çok durmak istemiyorum. 
UYAP’la ilgili şu anda belki birçok olumlu yönün yanında şu anda yaşanan sorun zaman 
zaman sistemin yavaşlıyor olması ve kesintilerin zaman zaman gözleniyor olması, bunların 
da bence kolaylıkla giderilebilecek teknik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 
kolaylıkla giderilebilecek teknik sorunların da zamanla tamamen ortadan kalkacağını ve 
yazılım noktasında bir problem kalmayacağı inancındayım. 

Konuşmamı burada noktalamak istiyorum. Hepinize katıldığınız için, beni dinlediğiniz 
için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz de Sayın Bektaş’a bildirileri için teşekkür ediyoruz. Ben bu 
arada bir-iki cümle ifade etmek istiyorum. Sürece arkadaşımız ifade ettiler, gerçekten bu 
macera Kesinleştirme Kurullarıyla başladı. O Kesinleştirme Kurullarına başından itibaren 
ben de katıldım. Oradaki sıkıntı şuydu: Bir tarafta teknoloji, bir tarafta hukuk. Bunlar 
ikisi nasıl bağdaştırılacak, örtüştürülecek? Sorun buydu. Bir tarafta İdari Yargılama Usulü 
Kanununun öngördüğü ve mahkemelerin mutlaka riayet etmesi gereken konular var, bir 
taraftan da teknolojinin ona cevap verememe sıkıntıları var. Bu konularda Bakanlığımızın 
da ve yazılımcı firmanın da gayretleriyle gerçekten büyük mesafeler alındı. Şu anda 
tahmin ediyorum Ankara’da 21 idare ve vergi mahkemesi var, 2 kurulla çalışan bölge idare 
mahkemesi var ve sanıyorum bütün mahkemelerde de UYAP uygulamaları büyük ölçüde 
mesafe kat etti. 

İkinci konuşmacı olarak “İdari Yargıda Uyap Uygulamalarına İlişkin Örnekler”i sunmak 
üzere Sayın İbrahim Aliusta’yı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

İBRAHİM ALİUSTA (Ankara 2. İdare Mahkemesi Üyesi)- Sözlerime başlamadan 
önce Sayın Başkanlarıma, değerli katılımcı ve konukla saygılarımı sunuyorum.

Benim sunmak için hazırladığım konu idari yargıda UYAP’a ilişkin uygulama örnekleri. 
Bu örnekleri size canlı ortamda sunmak istiyordum, ancak teknik bir sorun nedeniyle şu 



649

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

anda UYAP’a gerçek ortamda bağlanamadığımızdan aktif gösterimleri yapamayacağım, 
ama bunun öncesinde biraz önce süreci Vahit Beyin anlattığı üzere ben UYAP başlangıcının 
bir reform olduğunu, özellikle dosyaların tevzi esnasında mahkemeler üzerindeki şaibeyi 
kaldıran çok büyük bir program yapıldığını, bu kapsamda da Sayın Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanının ifadesiyle bilgisayar teknolojisiyle yapılan otomatik tevzi sayesinde saydamlık 
ve gün ışığında yönetim anlayışı açısından önemli bir adımın atıldığını burada vurgulamak 
isterim.

Mahkemelerdeki UYAP uygulamalarına geçecek olursak, davanın açılması süreci 
vezne teşkilatı olan yerlerde vezneden yapılmaktadır. Bu işlemler tarafların kayıtlarıyla 
başlamakta, vezne teşkilatındaki kayıt ne kadar sağlıklı olursa UYAP uygulamalarının 
mahkemeler boyutundaki sağlığı da aynı oranda düzgün gitmektedir, ama maalesef 
bizim bazı kullanıcılarımız tarafların kayıtlarını çok düzgün yapmayabiliyorlar. Özellikle 
davalı idarelerin isimlerini, tüzel kişilikler söz konusuyla şirketlerin isimlerini düzgün 
girmeyebiliyorlar. Bu düzgün kayıt yapılmamasının sonucu olarak da biz sorgularda bu 
kişilerin davalarında zorluk çekebiliyoruz, ama zaman içerisinde bunların daha ciddi 
oranda oturacağını düşünüyorum. Şu anda İdari Yargılama Usulü Kanunu açısından 
dava dilekçelerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının vatandaşlar yönüyle bir 
zorunluluk olarak aranmamakta, ancak UYAP program olarak bu veri tabanına göre, yani 
kişiler açısından TC kimlik numarasına göre çalışmaktadır. Umuyorum önümüzdeki 
dönemde idari yargılama usul tasarısında yasalaşırsa bu konuda da bir değişiklik yapılır 
ve bu yasal süreçte çözümlenmiş olur. Tabii programın bu gelişim süreci içerisinde taraf 
kayıtlarında da hukuk bildiğimiz gibi sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Daha önceden 
yapılan kesinleşme kurul toplantılarında hata takip sistemlerinden bahsedildi, özetlendi, 
ama bu süreç bana göre bitecek bir süreç değildir. Daha önceden veli ve vasinin dava 
açabilme olanağı yokken bu imkânlar sağlanmış durumdadır, ama günümüz itibariyle ben 
buradan UYAP görevlileri de var, sendikalar da artık bazı kişiler hakkında dava açabiliyor. 
Yasal olarak bu konuda bir yetki verilmiş durumda. Ancak UYAP’ta taraf kaydı yönüyle 
sendikalara da ilişkin bir giriş hanesi açılırsa faydalı olacağını düşünüyorum.

Bir dava tevzi edilip mahkemesine açıldıktan sonra esasen bunların hepsini canlı ekranlarda 
göstermiş olsak daha güzel olacaktı da, o imkân olmadığı için görüntüyle geçiştirmek 
zorunda kalacağız. Ancak ekranlar yine canlılığıyla görünüyor. İlk defa kalemlerde kâtiplerin 
ekranlarına harç ve posta ücreti eksik olan dosyalar düşmektedir. Dolayısıyla mahkemeler 
bu konuda bir eksiklik olduğunda inceleme-araştırma yapmalarına gerek kalmaksızın hangi 
dosyaların harcının ve posta pulunun eksik olduğunu görmek suretiyle işin başlangıcında 
bu eksikliği tamamlamak suretiyle usulü yanlışlıkların önüne geçilmiş olmaktadır. Bu 
konunun ayrıntısını yine bir başka arkadaşımız uzun uzun anlatacak. Mahkemelerde 
kullanıcılar açısından ben daha fazla üzerinde durmak istiyorum; UYAP’ta biz daha pratik 
kullanmayı nasıl sağlayacağız? Kullanıcılar genelde burada olduğu için bu yönde birtakım 
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şeyler söylemek istiyorum. Bizim dosyalar üzerinde çalışma tekniğiniz olarak bazen seri 
çalışma tekniklerimiz var, bazı durumlarda da UYAP sisteminin bize sunduğu tek dosya 
üzerinde eğer çok fazla işlem yapılacaksa tek tek çalışma yöntemi vardır. Eğer bir dosya 
hakkında birden fazla işlem yapılacaksa ekranın sağ üst tarafında dava dosyası arama 
seçeneğinden çalışılacak dosyayı seçmek suretiyle o dosyayı hafızaya kayda aldıktan sonra 
bu dosyayla ilgili her türlü işlemleri daha direkt olarak yapabilme imkânını bize veriyor. 
Çalışılacak dosyayı seçtiğimiz zaman başlangıçta diğer arkadaşlarımızın belirttiği gibi 
kayıtların sağlıklılığı bizi de sağlıklı incelemeye götürmekte, dolayısıyla adım adım eğer 
biz UYAP’ı tamamıyla uygularsak sorunsuz bir uygulamayla karşılaşacağız. Başlangıçta 
dava dosyası önümüze geldiği zaman davayla ilgili notları bu görünen ekranda görülen 
yere yazabiliriz. Bunun bize avantajı şu olduğunu düşünüyorum: Hepimiz bu meslekte 
çalışmış kişileriz, dosyayla ilgili aldığımız birtakım notlar, incelemeler bunun sunumuna 
yönelik kısa bilgiler dosyaların tebligat aşamalarına, kaleme gitme-gelmesi durumlarında 
dosyalardan düşmekte, kaybolmaktadır, ama gördüğünüz gibi UYAP’a kaydedilmiş olan 
hiçbir bilgi ortadan kaybolmamaktadır. 

Mahkemeye dava dosyası geldiğinde davanın özeti ve savunmanın özetine ilişkin bilgileri 
biz dosyaya girdiğimiz anda bu bilgiler bir defalık girmekle bundan sonra yapılacak her 
türlü yazışmalarda, yürütmenin durdurulması kararlarında gerekçeli esas kararlarında 
otomatik olarak karara yansıyacağı için bir defalık sisteme girişin yapılmış olması yeterli, 
ondan sonrakilerde katipler tarafından tekrar tekrar yazılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Biz zaten büyük adliye sarayları yapıp, hâkimlere oda tahsis edip ve buralarda da birer dolap 
veriyoruz. Karşımızda gördüğümüz ekran hâkimin dolabı UYAP üzerindeki, hâkimin 
çalışması için aslında bu hâkimin dolabı dediğimiz ekran üzerinden idari yargıda yüzde 
99 diyebilirim her türlü işlemler yapılabilmektedir. Tek ekranın dört ayrı paneli vardır. 
Başkan tarafından dosyalar havale edildiği zaman üyenin havale edilen dosyalar ekranına 
düşmektedir. Burada havale çeşitleri ilk incelemeden havale, yürütmenin durdurulması 
istemiyle havale veya esastan havale karar verilecekse bu seçeneklere göre biz dosyaların 
ilk incelemesini yapabiliyoruz. İlk incelemesinin sonunda heyete sunulması gerekiyorsa 
yine bu ekran üzerinden sağ altta görülen pencereye tıklamak suretiyle dosyayı heyet 
gündem listesine aktarmak çok kolaydır.

Burada da heyet gündem listesine aktardığımız dosyalar görülüyor. Bu listenin bir 
güzel tarafı daha var; dosyaların esas ve karar numaralarının yazılması suretiyle, yani 
yıllar kalıyor, mesela, 2007/1, 2007/15, 2007/20 sadece esas no.ları enter tuşuna basmak 
suretiyle yenilenebiliyor. Yani yüz dosyayı görüşecekseniz bir-iki dakikalık süreç içerisinde 
bu ekrana listeleyebilmek, kaydedebilmek mümkün oluyor. 

Heyet gündem listesine aktardığımız dosyaların heyet tarafından ya da tek hâkim 
tarafından görüşülmesinde de eğer bir ara karar ya da yürütmenin durdurulmasını 
görüşeceksek karşımıza çıkan ekran bu şekildedir. Karar seçeneklerini alttaki menülerde 
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vardır, çok sık kullanılan karar seçenekleri buraya aktarılmıştır. Burada bulunmayan bir karar 
seçeneği olacaksa o zaman da diğer seçeneğimiz var. Diğer seçeneğinden de istediğimiz 
her türlü karar sonucunu yazıp UYAP’a kaydedebilmek mümkün olabilmektedir. 

Bu ekranımızda bizim esastan karar vereceğimiz dosyalar için kullandığımız ekrandır, 
karar verme sürecinde zaten kullanıcılar biliyorlar; herhangi bir yanlışlığın önlenmesi 
bakımından da akıllı uyarılar bulunmaktadır. Dava eğer süresinde açılmamışsa tabii ki 
başlangıçta davanın açıldığı tarih belli de, tebliğ tarihi bilgisinin girilmiş olması halinde 
bize davanın süresinde açılıp açılmadığı uyarısını da bu ekranları ilk açtığımızda sistem 
tarafından verilmektedir. Ayrıca vereceğimiz kararın herhangi bir hatayla kaydedilmesi 
olasılığını önlemek açısından da bu kararı verip vermeyeceğimiz konusunda emin olup 
olmadığımız sorulmakta, tekrar bir daha gözlemleme fırsatı bulmaktayız. 

Bu karar süreci içerisinde yaklaşık ben 4 yıldır UYAP’ı mahkeme işlemlerinde 
kullanıyorum, ama bugün itibariyle eğer UYAP olmasa en çok zoruma gidecek hususlardan 
biri her bir dosya için elle yazdığımız tutanaklardır. Çünkü biz bu tutanaklara dosyanın 
esas numarasından karar numarasına, davacının avukatının isimlerinden taraf isimlerine 
varıncaya kadar her bir bilgiyi tek tek yazıyoruz, ama bu işlemler seri dava dosyası 
listesinde biz bir grup dosyamız varsa eğer bu dosyayla ilgili olarak kaç adet olursa olsun 
20, 30, 50 dosyaya aynı kararı vereceksek, birbirinin benzeriyse tahtada görüldüğü ekran 
üzerinden seri dava listesine yine enter tuşu kullanılmak suretiyle çok seri bir şekilde 
ekleme yapabilmek mümkün. Buradaki tek sorunumuz şu; dosyaların havalesinde 
mahkemelerde maalesef çok yapılıyor, havalesinde bir eksiklik kalmışsa o zaman o 
dosyayla ilgili karar numarasını sistem veremiyor. Bu da çok doğal bir şekilde bu listeye 
eklediğimiz tüm dosyalara tek kaydet tuşuyla hepsine birden 50 adetse 50 dosyaya bir 
anda tutanağı düzenleyip bize yazıcıdan çıktı olarak verebilmektedir. Bu görülen ekran da 
esasen gerçek ortamdan alınmış ekranlar da, ara karar cevabı gelmiş bir dosya varsa bunu 
da biz kalemlerden, dolaplardan aramak zorunda kalmıyoruz. Eğer ara karar cevabının 
geldiği bilgisi katip tarafından sisteme girilmişse hâkimin önüne bu liste otomatik olarak 
düşmektedir. Dolayısıyla dosya kaybolması, dosya araması zahmetinden bizi kurtarmış 
oluyor. Bu ekranda da verdiğimiz kararların hangi türden olursa, ara kararı, yürütmenin 
durdurulması ya da esas kararsa bu listede yer alıyor. Listeden de gene yazacağımız kararları 
seri dava yöntemiyle emsal kararları yazıp hızlı bir şekilde çıktısını alabilmek mümkün. 

Bize karar yazmada UYAP’ın sağladığı kolaylıklardan bahsederek ben konuşmamı 
bitireceğim. Karara otomatik olan gelen bilgiler gördüğümüz üzere taraf bilgileri 
otomatik geliyor. Davacı, davalı, müdahil varsa bunlar adres bilgileri geliyor, tarafların 
vekil bilgileri geliyor, davanın ve savunmanın özeti daha önceden kaydedilmişse bu bilgi 
hazır yazılmış geliyor. En önemli konulardan biri de sık kullanılanların şablonlaştırılması. 
Zaten sık kullanılanlar kesinleştirme kurullarının da denetiminden geçerek ilgili görevliler 
hazırladılar, Ankara’da mahkeme başkanlarımız hazırladılar, şablon kararlar hazırlandı. Bu 
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şablon kararlar otomatik seçildiğinde esasen birçok şablon kararda yazılacak adeta hiçbir 
şey kalmıyor. Bize doğrudan şablonunu seçtiğimizde otomatik karar çıktısını da verebiliyor. 
En önemli konulardan biri de yargılama giderlerinin doğruluğu. UYAP sistemine geçmemiş 
olan yerler tarafından alınan harç ve posta tahsilatları var. Postalar sonradan UYAP’a giriyor, 
ama harçlar eğer UYAP ortamında alınmamışsa ikinci kez girmiyor. Dolayısıyla UYAP 
ortamında alınmayan harçlar da bizim kararlarımıza düzgün olarak yansımayabiliyor. 
Artık tüm harçların tahsilatının UYAP ortamında yapılmış olması halinde yargılama gideri 
yönünden de hiçbir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Mahkemelerimizce katiplerin 
yaptığı posta giderlerinde büyük hatalar oluyor. Şu anda 4.5 milyon olan diyelim ki, en 
asgarisi 4.5 milyon posta tebligat giderini kalemler ya yazmıyorlar dosya kapaklarına veya 
unutuyorlar ya da daha farklı bir gider olarak yansımış oluyor postaya teslim ederken, bize 
UYAP gerçek giderin net toplamını vermiş oluyor. Yani çok sağlıklı bir şekilde de yargılama 
giderlerini bize sağlamış oluyor, bilgisini sağlamış oluyor.

Esasen çok ayrıntıda fazla ekran var, bu seriliği gösteremedik. Göstermiş olsaydık 
hakikaten çok hızlı bir şekilde seri dosya girişleri, görüşme tutanağı düzenlenmeleri, 
karar yazılmaları mümkün oluyor. Diğer ayrıntılı ekranları bu kısa zaman içerisinde 
anlatabilmem mümkün gözükmüyor zaten, zamanımız dar. Ancak uygulamadan örnekler 
olması açısından ben hâkimlerin yoğun olarak kullandığı birkaç ekrana burada göz atmak 
istedim ve seri kullanılan yerlere temas etmek istedim.

Sonuç olarak şunu da ifade etmek istiyorum: Sistemde olsun, bugüne kadarki gelinen 
süreç içerisinde olsun güçlüklerin çözümü açısından sistemin donanım olarak daha da 
güçlendirilmesi, uygulamanın pratikleştirilmesi, ekranların daha da sadeleştirilmesi, 
kullanıcı dostu haline getirilmesi bu eksikliklerin de tamamlanması gerektiği 
düşüncesindeyim. Yani UYAP öyle bir aşamaya gelmeli ki, tüm kullanıcıların kullanmaktan 
yorulmadığı, işini zevkle yaptığı, bu sayede daha fazla çalışma azmi içerisinde olduğu ve 
severek çalıştığı bir program olarak doğmalıdır. Hep birlikte UYAP’ı hedeflenen tüm 
fonksiyonlarıyla en iyi seviyeye getirme düşüncesiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın İbrahim Aliusta’ya bildirileri için teşekkür ediyorum. 

Zaman daralıyor, “İtiraz Merci Olarak Bölge İdare Mahkemelerinde Uyap Uygulaması” 
konulu bildirisini sunmak üzere Sayın Mustafa Genç’i kürsüye davet ediyorum.

MUSTAFA GENÇ (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi)- Değerli katılımcılar, 
hepinize saygılar sunuyorum, hoş geldiniz. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin aktif bir 
üyesi olarak bu UYAP projesinin bir ayağı olan Bölge İdare Mahkemelerinde UYAP 
kullanımını özetle size sunumumda aktarmak istiyorum. 

Bölge İdare Mahkemelerinin önce görevlerinden kısaca bir söz etmek istiyorum. Çünkü 
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hakikaten Bölge İdare Mahkemelerinin yasalarla kendisine verilmiş epey bir yoğun görevi 
olduğu görünüyor. 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinde sayılan bazı konular var. Bu konularda 
mahkemelerde verilen esas kararlar hakkında itiraz incelemesi yapmak ve bunları karara 
bağlamak öncelikli. Ayrıca yine 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca verilen yürütmeyi 
durdurma kararlarına yapılan itirazları karara bağlamak, bir de 4483 sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmalarıyla İlgili Kanun hükümleri çerçevesinde verilen 
soruşturma izinleri hakkındaki itirazları karara bağlamak bölge idare mahkemesinin 
görevleri içerisindedir. Bunun dışında bölge idare mahkemeleri biliyorsunuz bölge olarak 
çalıştığı için kendi bünyesinde aktif görev yapan idare vergi mahkemeleri var. Bu idare 
vergi mahkemeleri bazen görev ve yetki uyuşmazlıkları yaşayabiliyorlar. Bunları karara 
bağlamak, ayrıca gene bu mahkemelerden bağlantı talepleri geliyor. Bu bağlantı taleplerini 
karara bağlıyoruz. Gene bölge idare mahkemesinde görülen bazı davalarda hâkimin reddi 
talepleri ya da hâkimin kendisi çekilmek istediğinde bu tür talepler sonrasında bölge idare 
mahkemesinden gelen dosya hakkında karar vermek, ayrıca bölge idare mahkemesinin bir 
de biliyorsunuz adliyelerde de var, adliyelerde Adli Yargı Komisyonu, bizde de İdari Yargı 
Adalet Komisyonu var. İdari Yargı Adalet Komisyonu olarak idare görevleri de var bölge 
idare mahkemesinin, fakat tabii bu UYAP kapsamında çok değerlendirilebilecek bir konu 
değildir.

Ben burada şu istatistiklere de özellikle değinmek istedim. Çünkü Ankara Bölge İdare 
Mahkemesi özelinde bir örnek yapmak istersek, az önce Bölge İdare Mahkemesinin 
görevlerine değinirken anlatmak istediğim de şuydu aslında: Bölge idare mahkemelerine 
çok fazla iş geliyor. Görevi çok fazla olduğu için özellikle Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 
2007 yılı sonu itibariyle gelen sadece üç konuda gelen, diğerleri daha az konular olduğu için 
onları almadım istatistiğe, esas o konusunda 7667, 7 itiraz 6319, 4483 yani bu Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 
yapılan itirazlardan da 480, yani yaklaşık 15 000’e yakın dosya gelmiş, biz Ankara Bölge 
İdare Mahkemesinde iki heyet olarak görev yapıyoruz, idare vergi heyeti olarak görev 
yapıyoruz. Bu iki heyette yaklaşık 11 üye arkadaşımız var. 11 üye arkadaşımız bu 15 000 
dosyayı yaklaşık bir yıl içerisinde çözmekle mükellef. Tabii bu kadar yoğun işi kanunlarda 
da var, belli süreler var, çok kısa süreler bunlar, bu kısa süre içerisinde böyle kısıtlı personelle 
ve sağlıklı bir şekilde karara bağlamakla mükellefiz. Dolayısıyla tabii ben bunları niye 
anlatıyorum? UYAP burada devreye giriyor, yani daha önce bakın; 2577 sayılı Yasanın 
27. maddesinde 7 gün içerisinde yürütmeyi durdurma kararları bölge idare mahkemesine 
itiraz edildikten sonra biz bunları 7 gün içerisinde karara bağlamak zorundayız. Bazen 
oluyor ki, Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanım da burada, emin olun çok ciddi, yoğun 
böyle adli tatil sonrası, bayram tatilleri sonrası çok ciddi yoğun dosyalar gelebiliyor. Bir 
taraftan arkadaşlarımız bayramlaşmalarını yaparken bir oturup dosya inceliyoruz. Tabii 
bu kısa süreler içerisinde bunları da sağlıklı bir şekilde karara bağlamak zorundayız. UYAP 
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tabii burada gerçekten bize çok ciddi katkı sağlıyor. Bundan önce bu UYAP sisteminden 
önce Bölge İdare Mahkemelerine gelen dosyalar manuel ortamdan geliyordu, şimdi 
dijital ortamlardan, mahkemelerden bize ulaşan dosyalar tam sağlıklı bir şekilde kaydı 
tutulmuş oluyor, hem de sağlıklı bir şekilde incelenmiş oluyor. Hızlı ve seri bir şekilde 
karara bağlamak zorunluluğu olduğu için bölge idare mahkemesince bu dosyaların tabii 
kayıtların da çok düzgün tutulmuş olması gerekiyor. O nedenle tabii biz mahkemeler 
tarafından itiraz edilen dosyalar bize geldiğinde biz o dosyaları önceleri nasıl kayda alıyoruz 
ve nasıl karara bağlıyoruz, bu süreci çok özetli bir şekilde sizleri yormayacak bir şekilde 
anlatmak istiyorum. Mahkemelerden gelen dosyalar öncelikle bölge idare mahkemesinin 
kaleminde görev yapan katip arkadaşların bilgisayarlarına iş olarak düşüyor. Bu gelen iş, 
düşen iş daha sonra tabii esasa kaydoluyor. Bizde bölge idare mahkemelerinde 4483 sayılı 
Yasadan kaynaklanan itirazların dışında doğrudan esas kaydını aldığımız dosya yok, yani 
bizim sadece o konu var, onun dışındaki konular zaten mahkemelerinden bize geldiği için 
farklılık arz ediyor. Biz katiplerin bilgisayarlarına iş olarak düşen bu itirazlar bilgisayar 
ortamından esas kaydını alıyor. Esas kaydını aldıktan sonra da bölge idare mahkemesi 
başkanının bilgisayarına iş olarak yansıyor ve bölge idare mahkemesi başkanımız da 
bu işleri burada itirazları mahkemede görev yapan hâkimlere havalesini yapıyor. Gene 
bilgisayar ortamından havalesi yapıldıktan sonra bu iş gene bizim bilgisayarımıza düşüyor 
ve biz de inceleyerek dosyaları bunları dijital ortamda yine karara bağlıyoruz. 

Hakikaten önemli bir konu, bu memur yargılamasıyla ilgili 4483 sayılı Yasadan 
kaynaklanan ihtilaflar, itirazlar doğrudan bunlar az önce de söylediğim gibi bizim 
mahkemelerimizde karara bağlandı. Esasa kaydına alındığı için bütün işlemleri bölge idare 
mahkemesi tarafından yapılıyor. Yani tebligatına kadar bütün işlemleri bizim tarafımızdan 
yapılıyor. Tabii bu UYAP sisteminden önce manüel ortamda defter ve belge kayıtlarının 
tutulduğu ortamda mahkemelerde tabii itiraz edilen dosyalar zimmet defterinde belki 
kayda alınıyordu. Bazen dosyalar aranıyor, bulunamıyordu. Biz takdir edersiniz ki hepimiz 
biliyoruz bu yargı camiasının içinde olduğumuz için iki yılda bir müfettiş denetimi, 
olağan denetimler oluyor. Müfettişler yoğun olarak dosya istiyorlar. Mübaşir arkadaşlar 
koşturuyorlar ki, dosyayı bulalım. Bölgeye gelmiş dosya, tabii kayıtlar düzgün tutulmadığı 
için bölgede olduğu bilinemiyor bazen, ama burada tabii UYAP ortamında açtığınızda 
dosyayı anında nerede olduğunu görüyorsunuz. Bu bize çok ciddi bir kolaylık sağlıyor işin 
doğrusu. 

Bir de işi karara bağlanan dosyaları da bilgisayar ortamında karar defterlerine, esas 
defterlerine böyle tutulan bütün defterleri de burada görmek mümkün. Bir de tabii idari 
konular var. Bu bölge idare mahkemesi ekranlarında hem personel, oradaki görev yapan 
arkadaşlar kendi personel bilgilerini de rahatlıkla takip edebiliyorlar. Benim aslında bölge 
idare mahkemesi UYAP projesinin bölge idare mahkemesi ayağıyla ilgili olarak sizi de 
yormak istemiyorum, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu ekranları tek tek anlatmak, 
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şöyle oluyor, böyle oluyor demek mümkün, ama tabii vakit de biraz daraldı. Ben genel bir 
çerçeve çizmek istedim. Bölge idare mahkemesi hem burada adli yargıdan da arkadaşlar 
var, biraz tanısınlar bağlamında anlatacaklarım bundan ibaret. Eğer arkadaşların bana 
aktarmak istediği bir soru olursa ben de yanıtlamaya çalışayım. Çok teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz de Sayın Mustafa Genç’e teşekkür ediyoruz. Tabii Mustafa 
Beyin biraz yüzeysel geçtiği bu idari konularla ilgili UYAP uygulamaları konusunda Adalet 
Komisyonu Başkanı sıfatıyla ben içinde bulunduğum için daha iyi biliyorum, gerçekten 
büyük mesafe kaydettik ve Ankara Bölge İdare Mahkemesinin bu idari konulardaki 
UYAP uygulamaları diğer adliyeler için de örnek teşkil edecek şekilde sanıyorum 
birlikte çalışmalara konu teşkil etti. Bölge İdare Mahkemesi başkanlığı yaptığım için ben 
görevden ayrılalı 1.5 ay oluyor, tabii 1.5 ay sonra aranızda bulunmaktan da ayrıca mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum tekrar aynı arkadaşlarla birlikte olmaktan, Bölge İdare 
Mahkemesinin bir sıkıntısı şu: Arkadaşımızın da belirttiği gibi süreli işler var. Ekranda da 
gördüğünüz gibi yürütme itirazları var. Bir yılda gelen 6700 küsur civarında yürütmeye 
itirazlar var ve idari davaların bir özelliği de şu: Arkadaşlarımızın çoğu biliyorlar, yürütmeyi 
durdurma aşamasında dava bitiyor. Yani bir örnek vermek gerekirse, bir kamu görevlisinin 
bir yerden bir yere nakledilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada esas hakkında 
Danıştay 5 sene sonra karar verirse hiçbir anlam ifade etmiyor. 5 sene içerisinde o arkadaş, 
o kamu görevlisi belki emekli oluyor, belki istifa ediyor, ayrılıyor. Dolayısıyla bölge idare 
mahkemeleri özellikle bu yürütmeye itirazlar konusunda hem o 7 günlük süre içerisinde 
hem de hassasiyetle karar vermek zorundalar. Çünkü dava o aşamada bitiyor. 

Ben sözü fazla uzatmadan, zamanımız da daralıyor, “UYAP’ın Kalem Hizmetlerinde 
Getirdiği Kolaylıklar” konusunda bilgileri sunmak üzere 7. Vergi Mahkemesi Üyesi Sayın 
Sadettin Kocabaş’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

SAADETTİN KOCABAŞ (Ankara 1. Vergi Mahkemesi Üyesi)- Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben sunumumun tamamını slayt ortamına aktardım. 
Toplam 43 slayt ve yarısı bilgi notu, diğer yarısı da uygulama ekranları şeklinde. Çok fazla 
vaktinizi almayacağımı düşünüyorum. Tabii, kalemler bizim mahkemelerimizin bizlerin 
mutfağı, bir taraftan da eli, ayağı, gözü, kulağı şeklinde oradaki sağlıklı işleyiş bizleri 
son derece rahatlatmakta. UYAP’ın kalem hizmetlerine etkileri konumuz, öncelikle 
kolaylaştırdığı işlemleri başlıklar halinde topladım. Dosya arama, harç ve posta gideri 
hesaplama, evrak arama ve hazırlama, karar yazım ve arama işlemleri, tebligata ilişkin 
işlemler, birimler arası dosya hareketlerinin izlenmesi, tutulan defterler, istatistikler ve 
raporlama işlemleri. Bu konularda kalem hizmetlerini son derece rahatlattığı gözlendi. 
Arkadaşlarımdan da aldığım tepkiler bu şekildedir. 

Öncelikle başlıklar halinde verdikten sonra bunların açıklamasını geçmek isterim. 
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Dava dosya arama ekranı getirdiği kolaylıkların anlaşılması anlatılması açısından bütün 
bilgi notları UYAP’tan önce ve sonrası şeklinde kurgulandı. Sonra da uygulama ekranı 
slaydımıza düşecek. UYAP’tan önce mahkeme kalemlerinde dosya numarasını bilmeyen 
bir davacı davalı ya da avukat geldiği zaman esas defterleri sayfa sayfa kontrol edilir ve 
dosya numarası tespit etmek için bazen saatler harcanırdı. UYAP’tan sonra UYAP’la dava 
dosya arama ekranı kullanılarak isim, soy isim, kurum adı, dava açılış tarihi ve benzeri 
gibi kriterlerle dosya numarası tespit etmek saniyeler almaktadır. Kullanılan ekran bu 
şekilde, sorgula denildiği zaman son derece basit bir şekilde işlem saniyeler içerisinde 
tamamlanmaktadır. Harç ve posta gideri eksik dosyalar yönünden getirdikleri var. UYAP 
öncesinde personel dosyalarının posta giderlerindeki eksikliği ya tek tek raflardan dosyalar 
kontrol edilerek ya da işlemler sırasında fark ettiklerinde tespit edebilmekteydiler. UYAP 
posta gideri eksilen dosyaları otomatik olarak tespit ediyor, harç ve posta gideri eksik 
dosyalar listesine aktarıyor. Aynı zamanda harç ve posta gideri eksik dosyalar ekranımızda 
söz konusu dosyalara ilişkin posta gideri ve harç tamamlama yazıları da yazılabilmektedir. 
Buna ilişkin ekran burada bir sorgulama yapmış, 21 adet kayıt tespit edilmiş. 

Bir diğer ekran buna ilişkin, harç ve posta gideri eksik dosyalar listesi ekranı yardımıyla 
da kullanılabilen para isteme yazısı ekranı sayesinde oluşturulmuş şablonlar yardımıyla 
ilgili dosyaların para isteme yazıları birkaç saniye içerisinde yazılabilmektedir. Diğer evrak 
arama işlemleri UYAP’tan önce gerek başkan ve üyeler, gerekse yazı işleri müdürü, katipler 
ve mübaşir tarafından herhangi bir dosya ya kartondan evrak aramak ve bulmak çok 
vakit alıyordu. UYAP’la birlikte istenilen evrakı bulmak evrak arama işlemleri ekranıyla 
sadece birkaç saniye sürmektedir. Aranılan evraka ilişkin bilgiler evrak arama işlemleri 
ekranında gerekli kısımlara yazıldıktan sonra sadece sorgula butonu yardımıyla birkaç 
saniye içerisinde bulunmaktadır. Arkadaşlar arasında, kalem personel açısından ciddi bir 
rahatlama getirmiştir. Önceden rafların karıştırılması, dosyaların karıştırılması, kartonların 
karıştırılması çok vakit alıyordu. Buna ilişkin ekran da şu an önünüzde.

Evrak arama hazırlama ekranı UYAP’tan önce dava dosyaları için hazırlanması gereken 
yazılar, müzekkereler, istek yazıları gibi yazılar ya örnek bulunarak ya da yazan personel 
tecrübesiyle hazırlanmaktaydı. Burada kalem personelinin kabiliyeti ön plana çıkmaktaydı. 
İyi kâtip, tecrübesiz kâtip ayrımı çok önemliydi. UYAP’la birlikte bu yazılar sistematik ve 
basit bir şekilde hazır şablonlar seçilerek kısa bir sürede hazırlanabilmektedir. Dolayısıyla 
personelin işi bu yönüyle de çok ciddi anlamda kolaylaşmış bulunuyor. Buna ilişkin ekran 
önümüzde.

Karar, ara kararı ve iade karar yazım işlemleri ekranına da UYAP’tan önce dava dosyalarına 
ilişkin karar, ara karar, iade kararları dosyanın hâkimi tarafından müsvedde hazırlanır ve 
kalem personelince yazılırdı. UYAP’la birlikte bu kararları hem hâkimlerin, hem kalem 
personelin yazması sağlanmış oldu. Bu sayede hâkimler kararların müsveddelerini 
hazırlamakta kullandıkları zamanı bu kararları UYAP’ta yazarken hem kendilerine hem 
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kalem personeline zaman kazandırdılar. Hem kırtasiye yönünden, hem zaman yönünden 
kullanılan zaman yönünden ciddi bir kazanım getirdi.

Karar yazım ekranlarında kullanılan onlarca şablonun yanı sıra kullanıcıların kendileri 
ya da birimleri için karar şablonları oluşturarak kararları daha kısa sürelerde yazmaları 
sağlanmıştır. Herkesin kendine özel karar şablonları da oluşturulabiliyor ve bu şablonlar 
kullanıldığı takdirde son derece basit, pratik şekilde öncekine nazaran tabi karar yazımı 
mümkün olabiliyor. Buna ilişkin ekran önümüzde.

Aynı zamanda seri dava fonksiyonuyla aynı şablon üzerinden yazılması gereken birden 
fazla dava dosyasına ilişkin kararlar birlikte hazırlanabiliyor. Bu da ayrı bir avantaj, seri 
dava ekleme ekranı. Gerekçeleri karar, ara karar, iadeli karar listesi ekranı. UYAP’tan önce 
yazılacak bazı kararlara emsal aramak için karar kartonlarına bakılır, dosya numarası bilinen 
dosyalar karıştırılır ve emsal karar bulunurdu. Bu işlemler çoğu zaman kalem personelinin 
epeyce zamanını alırdı. Çok vakit alan emsal karar arama işlemi için geliştirilen gerekçeli 
karar, ara karar, iade karar listesi ekranıyla istediğiniz türde emsal kararı birkaç saniye 
içerisinde tespit edip kararımızı bir emsal karara göre yazabilmekteyiz. Tabii, idari yargıda 
kararların hatırı sayılır çoğunluğu emsal karar şeklinde olabilmektedir. En azından mevzuat 
vesaire yönüyle arkadaşlarımız bunları tekrar tekrar yazmak zahmetinden kurtuldu. Aynı 
zamanda aranıp bulunması konusunda da son derece olumlu katkı sağlandı. 

Bir diğer konu araştırdığı unsur tebligat, zarf, davetiye hazırlanması ekranı UYAP’tan 
önce tebliğ mazbatası hazırlamak için basılı kağıtlar temin edilir, tebliğ bilgileri bu basılı 
kağıtlara gerek elden gerekse daktiloyla aralarına karbon kağıdı konularak yapılırdı. 
Tebliğ mazbatalarının çokluğu düşünüldüğünde epeyce vakit alan bu işlem tebligat, zarf, 
davetiye hazırlanması ekranıyla birkaç saniye içerisinde sadece birkaç tıklama işlemiyle 
gerçekleştirilebilmektedir. Kırtasiyeyi hemen hemen neredeyse ortadan kaldırdı. 

Posta tevdi listesi ekranları UYAP’tan önce hazırlanan tebliğ mazbataları için posta listeleri 
hazırlanır, daha sonra bu listeler vezne birimine gönderilerek söz konusu dava dosyalarının 
paralarının olup olmadığı kontrol edilir ve parası olmayanlar listeden çıkarılarak liste 
yeniden güncellenir ve son haliyle vezne biriminden söz konusu dosyaların paraları çekilir, 
mazbatalar postaneye verilirdi. UYAP’la birlikte hazırlamış olduğumuz mazbataları 
posta tevdi listesi ekranlarından belli tarih aralığına göre sorgulayıp listeledikten sonra 
sadece işaretleyerek listemize ekliyoruz ve posta tevdi listesi oluştu butonuna basarak 
listemizi oluşturuyoruz. Posta tevdi listesi işlemleri ekranıyla da hazırlamış olduğumuz 
listemize ilişkin mazbataların posta ücretlerini kısa bir sürede hesaplayabilmekteyiz. 
Hesap işleminden sonra reddiyat ve listemizi alarak vezneden posta ücretini tahsil ederek 
listemize ilişkin mazbataları postaneye kolaylıkla verebilmekteyiz.

Dosyanın geçici gönderilmesi ekranı UYAP’tan önce başka birimlere dosyayı geçici 
gönderirken eğer bu işlem yanlışlıkla defterlere kaydedilmedi ya da gözden kaçtığında 
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bu dosyayı bulmak için diğer bütün birimlerde aramak gerekiyordu. Dosya bir 
birimden diğerine gittiği zaman tamamen personelin kabiliyeti, uyanıklığı ve dosyanın 
kaybolmamasını belki sağlıyordu. Çünkü en ufak bir ihmal dosyanın kaybolmasına bile 
zaman zaman sebebiyet verebiliyordu. UYAP’ta dosyanın geçici gönderilmesi ekranı 
kullanılarak dosya gönderdiğimizde dosyanın hangi birimde olduğu anında tespit 
edilebilmekte ve dosya kaybetme hususu tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu da elbette 
gerek personel açısından, gerekse hâkimler açısından ciddi bir avantajdır. 

Başka birimden gelen dosya görüntüleme iade ekranı UYAP’tan önce diğer birimlerden 
istenilen dosyalar birime ait ilgili dosyanın içerisinde muhafaza edilir ve bazen de istenilen 
bu dosyaların iadesinde geç iade işlemi nedeniyle sınıflar meydana gelirdi. UYAP’la birlikte 
başka birimlerden gelen ya da inceleme için talep edilen dosyalar başka birimden gelen 
dosya görüntüleme iade ekranında listelendiği için dosyaların iadesi işlemleri hem daha 
sağlıklı hem de daha kısa sürmektedir. Yine bu konuda da ciddi anlamda bir kayda alma, 
ihmallerin engellenmesi söz konusudur. 

Gönderilen dosyaların listesi geri isteme ekranı UYAP’tan önce başka birimlere 
gönderilen dosyaların takibinde çoğu zaman sıkıntılar yaşanıyor ve gönderdiğimiz 
dosyaların nereden ve ne zaman geleceği ya da istenilip istenilmediği hususunda, konusunda 
hatalarla karşılaşılıyordu. UYAP’la birlikte gönderilen dosyaların listesi geri isteme ekranı 
kullanılarak başka birimlere gönderilen dosyaların listesi ve takibi kolaylaşmıştır. 

Dizi pusulası raporu UYAP’tan önce dava dosyalarında kanun yollarına başvurulması 
nedeniyle üst mahkemeye gönderilen dosyalarda dizi pusulası hazırlamak çok vakit 
almaktaydı. UYAP’la birlikte bu işlem için dizi pusulası raporu çalıştırılarak dosyaya ilişkin 
evrakların yer aldığı dizi pusulası birkaç saniye içerisinde hazırlanmaktadır. Bütün evraklar 
kayıtlı olduğu için sadece bir tuşla dizi pusulası çıkarılabilmektedir. Tabii dosyanın içindeki 
evrakların çokluğu dikkate alındığında ciddi anlamda bir rahatlama getirmiştir. Örnek bir 
dizi pusulası, evrakların bütün hepsi gözüküyor.

Genel dava sorgulama ekranı UYAP’tan önce dosya numaralarını ve hangi mahkemeye 
dava açtıklarını bilmeyen davacı ve davalıların dosya numaralarını tespit etmek için bütün 
birimleri tek tek gezip ilgili esas defterleri sayfa sayfa karıştırarak dosya numarası tespit 
edilmekteydi. UYAP’la birlikte Bölge İdare Mahkemesi altında yer alan hangi birimlerde 
olursa olsun sadece isim ve soy isim ya da kurum isim bilgileri de dâhil dava dosyalarının 
birimi ve numaraları tespit edilmektedir. Buna ilişkin mahkeme adı, davacı, kurumsa kurum 
adı yazıldıktan sonra sorgulandığı zaman bütün ilgili dosyalar hangi mahkemedeyse tek bir 
mahkemedeyse o mahkemeye ilişkin, farklı mahkemelerdeyse yine farklı mahkemelerdeki 
dosyalar ekrana düşmekte, bir davacının hangi mahkemelerde ne kadar dosyası olduğu 
çok rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Toplu reddiyat ve reddiyat hesaplama ekranı UYAP’tan önce dava dosyalarına posta 
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gönderme işlemi için reddiyatla para çıkışı yapılmak istendiğinde her dosya için tek tek dip 
koçanla reddiyat makbuzları düzenlenirdi. UYAP’la birlikte birden fazla dosya için aynı 
anda toplu olarak posta reddiyat işlemi yapılabilmekte, bu sayede bir reddiyat için yarım 
dakika harcandığı farz edilse bu ekrandan aynı anda 50 ya da 100 adet reddiyat işlemi 
tek bir makbuz üzerinden gerçekleştirilmekte, bu ekranın muadili olan Danıştay reddiyat 
hesaplama ve görev reddiyat listesi ekranlarıyla aynı pratiklikte Danıştaya ve görevli ya da 
yetkili birine o dosya gönderilebilmektedir. 

Toplu harç masraf hesaplama UYAP’tan önce mahkemelerde birden fazla dosya için 
harç masraf hesaplamak ve hesaplanan bu masraf ve harçları vezne birimine gönderip 
aynı şekilde tahsilatını yapmak çok uzun zaman alıyordu. UYAP’la birlikte harç, masraf 
hesaplama işlemleri toplu olarak gerçekleştirilmekte ve aynı şekilde vezneden tahsil 
işlemleri çok kısa sürmektedir. 

Tutulan defterler yönüyle birimlerimizde hâlâ kullanılmakta olan ve yasal olarak 
tutulması zorunlu olan defterler esas defteri, karar defteri, temyiz, talimat, muabere defteri, 
vesaire birebir olarak UYAP tarafından da oluşturulmaktadır. Elektronik ortamda da, sanal 
ortamda da bunlar takip edilebilmektedir, hatta istediğimiz raporlar çok kısa sürede hâkim 
tarafından da ulaşılabilmekte, ancak burada arkadaşlarımızın, kalem personelinin bir 
şikâyeti var; hem sanal ortamda hem de normal kağıt ortamında tutulmasının kendilerine 
getirdiği yükten bahsetmekteler. Herhalde sanal ortamda tutmanın avantajını gördükten 
sonra diğeri biraz zahmet veriyor, öyle anlaşılıyor. Burada kullanacağımız butonlar.

Benim sunumum bu kadar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Sayın Saadettin Kocabaş’a da sunumları için teşekkür ediyoruz. 
İzninizle ben kısaca bir toparlamak istiyorum. Vahit Bektaş sözlerine başlarken bu UYAP 
macerasının vezneden başladığını ifade ettiler. Hatta UYAP macerası vezneden başlamadan 
evvel bizim UYAP’a benzer maceramız bizim veznemizde vardı, yani UYAP uygulamasına 
geçmeden evvel biz bilgisayar programı yaptırmıştık. Ancak Vahit Beyin de söylediği gibi o 
yaptırılan program iki yeni mahkeme kurulmasıyla tıkandı. İki yeni mahkeme kurulmasını 
o program bir türlü kabul etmedi. İmtiyaz sahibi olan program yapıcısına biz gittik, rica 
ettik. “Bu iki mahkemeyi de programa dâhil eder misin?” dedik. “Ederim, ama şu kadar 
bin dolar isterim” dedi. Ben bunu o zamanki sayın müsteşarımıza ifade ettiğim zaman dedi 
ki sayın müsteşarımız “vallahi sayın başkan, bu çok para, biz UYAP’ta vezneye öncelik 
verelim” ve o şekilde vezne programları başladı.

Vezne programından biz gerçekten çok memnunuz, iki-üç senedir, dört senedir 
uyguluyoruz. Ancak vezne programı konusunda Vahit Beyin de ifade ettiği gibi en büyük 
hassasiyet davacıların davalarını istedikleri mahkemeye düşürme arzularını engellemek, 
çünkü sistem otomatik olarak yapıyor. Ancak şunu gördük ki, siz ne kadar bunu önlemeye 
gayret ederseniz edin tersine kafa yoranlar da var. Biz onları da gördük. Davayı açtı kişi, 
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örneğin, İkinci İdare Mahkemesine düştü. İstediği mahkeme o değil, gitti bir daha dava 
açtı. Aynı davayı bir daha açtı başlangıçta, Üçüncü Daireye düştü. Hangi mahkemeye 
düşmesini istiyorsa o mahkemeye düşürünceye kadar davaları açtı. İstediği mahkemedeki 
dava dilekçesi devam ederken diğer mahkemelere gitti “davamdan vazgeçiyorum” diye 
feragat dilekçesi verdi. Biz bunu tespit ettik. Bundan nasıl kurtuluruz? Sistem buna imkân 
vermiyordu, ama dünkü sunumdan anladığım kadarıyla artık bu ilk dava açılan mahkemeye 
diğer tekrar tekrar dava açılsa bile ilk açılan mahkemeye düşmesine sistem imkân verecek 
hale getirmiş. Biz o zaman bu suiistimali önlemek için feragat eden mahkemelerdeki dava 
dilekçesindeki feragat dilekçesini esas alarak edilmeyen mahkemede de “feragat nedeniyle 
karara yer olmadığına” dedik.

Bir yaşadığımız olay da bizim idari yargıda dilekçe ret kararları vardır. Dilekçe ret 
kararlarında da bizim vezne programımızda ilgili sütun vardır, yani şu dilekçe ret kararı 
üzerine açılan dava sütunu akıllı vatandaş ne yaptı? Hangi mahkemeye düşülmesini 
istiyor? Atıyorum, 6. İdare Mahkemesine, oraya ilgi tuttu, bir saçma sapan esas bir esas 
numarası yazdı “o mahkemeyle ilgilidir” dedi. Bizim sistem ilgili olduğu için otomatikman 
o mahkemeye verdi. O mahkemeye verilince ilgi tutulan esası kapattı. Hâlbuki o davayla 
yeni açılan davanın hiç alakası yok, bunları da önleyecek sistemler getirildi.

Güvenlik açısından ben şuna inanıyorum ki, artık -Ankara için söylüyorum, bütün 
Türkiye için de geçerlidir- davaların istenilen mahkemeye düşürülmesi konusundaki 
kuşkular tamamen ortadan kalkmıştır. Yalnız bu konuda içimde kalan bir ukdeyi Sayın 
Başkan da buradayken aktarayım. Veznenin kontrol sistemi var. Vezne kontrol sistemi bu 
konuyla ilgili arkadaşı ben çağırdım “ne yapıyorsun?” dedim. “Başkanım vezneye girdilerin 
çıktısını alıyorum, çıkanların çıktısını alıyorum, tutanak tutuyorum, vezneyi kontrol 
ettim” Bu nasıl kontrol? Zaten bunun dışında sana sistemin bir şey vermesi mümkün 
değil. Şunu önermiştik o zaman, çünkü Ankara merkez olduğu için bütün Türkiye’den 
gelen paralar taşradan geliyor posta kanalıyla, vezneye o şekilde intikal ediyor. Hatta Sayın 
Başkan hatırlayacaklardır, PTT Genel Müdürlüğüyle beraber ortak bir toplantı yaştık, 
şunu istedik: “Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 11 Ocak 2008 tarihinde posta kanalıyla 
gelen para miktarını görsün, o paranın vezneye yatışını görsün, ikisinin arasında fark varsa 
bunun nedenlerini araştırsın” dedik. Bu konuda PTT’yle de mutabık kalmıştık, ama hâlâ 
öğrendiğim kadarıyla bu konuda bir gelişme olmamış, inşallah bu da sağlanır.

Ben konuşmacı arkadaşlara konuşmaları için, sunumları için, sizlere de bizleri dinlediğiniz 
için teşekkür ediyor, oturumu kapatıyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Başkanım, değerli konuklar; Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu 
Uluslararası Katılım Kurultayında yer alan İdari Yargıda Hukuk Uygulamaları Oturumuna 
Başkanlık eden Ankara Bölge İdare Mahkemesi eski Başkanı Rıfkı Ergün Beye ve 
konuşmacı olarak değerli bilgilerini bizimle paylaşan hâkim beylere teşekkür ediyoruz. 
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Değerli bilgilerini bizimle paylaşan Ankara eski Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Rıfkı 
Ergün Beyi ve konuşmacı hâkim beyleri huzurlarınıza davet ediyorum efendim, buyurun. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Şu anda birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın benim açımdan 
bir özelliği daha var. Bu arkadaşlar aynı zamanda benim hem öğrencim, hem meslek 
arkadaşlarım, hem de heyet arkadaşlarım oldular. Onlarla her zaman gurur duydum, 
gurur duymaya da devam edeceğim. Bu sunumları için kendilerine tekrar huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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UYAP GÜNLERİ

ÜÇÜNCÜ GÜN

ÜÇÜNCÜ OTURUM

“ULUSLARARASI E-ADALET PROJELERİ ve UYAP”

Oturum Başkanı: AHMET HAMSİCİ (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

FARUK EREM SALONU, 11 Ocak 2008

SUNUCU- “Uluslararası e-Adalet Projeleri ve UYAP” konulu Oturuma başkanlık etmek 
üzere müsteşar yardımcısı Sayın Ahmet Hamsici Beyi izin verirseniz size tanıtmak isteriz. 
1963 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Başkent Lisesinde 1984 
yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş, sırasıyla Ankara Adli Yargı Hâkim Adaylığı, 
Sason Hâkimliği, Sulakyurt Hâkimliği, 19 Mayıs Hâkimliği, Bakanlık Tetkik Hâkimliği, 
Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 06.09.2004 
tarihinden bu yana da müsteşar yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Sayın müsteşarımız 
Ahmet Hamsici Beyi “Uluslararası e-Adalet Projeleri ve UYAP” konulu Oturuma başkanlık 
etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim efendim, buyurun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI AHMET HAMSİCİ- Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Genellikle 
arka sıralar daha dolu, ön sıralar boş, hani, biz fakültede de yapardık onu. UYAP’la ilgili 
kısa bir giriş yaptıktan sonra ben konuşmacı arkadaşlara söz vereceğim. Gerçi şu aralar 
UYAP’ın en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Geçen yıl 15 trilyon paranın son anda gelmesi 
tabii yılbaşına çok yakın bir zamanda gelmesi nedeniyle gerekli yatırımı yapamadık. Şu 
an Mercedes’te Şahin motoru var. Motoru güçlendirmemiz lazım ki, UYAP’tan daha iyi 
verim alabilelim. İnşallah en kısa sürede o sorunu aşacağız.

Ülkemiz UYAP’la yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında ciddi bir 
atılım içinde. Yargıda teknolojinin kullanımı konusunda dış ülkelerin hedeflediği bazı 
uygulamaları ülkemiz UYAP’la şu an için gerçekleştirmiş durumda. UYAP’la sağlanan 
elektronik dosyalama merkezi veri tabanı kullanıcıya hata ve unuttuğu bir görev 
durumunda uyaran akıllı uyarı sistemleri, elektronik defterler, sorgu ve raporlamalar çoğu 
ülkenin üzerinde çalıştığı ve yapmayı hedeflediği uygulamalardır. Muhammet, aynılarını 
sen söylemeyeceksin değil mi? Ben devam ediyorum.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla dış ülkelerin adalet sistemi üst 
yöneticileri arasında karşılıklı ziyaretlerle iyi ilişkiler kurulmuş, dış ülkelerin heyetleri 
tarafından UYAP sistemine özel ilgi gösterilmiş ve Türkiye’nin adalet sisteminin teknolojik 
deneyimlerinden faydalanmak istediklerini bize iletmişlerdir. Bu kapsamda yapılan 
ziyaretlerle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 7 Mayıs 2007 tarihinde İngiltere’nin başkenti 
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Londra’da düzenlenen “Ceza Adalet Sisteminin Modernizasyonu Semineri”nde Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı bir temsiyle UYAP’ı anlatmak üzere davet edilmiş. Bu toplantıda İngiliz 
katılımcılar kendilerinin İngiltere’de birbirinden bağımsız ve dağınık sistemleri birleştirmek 
için 10 yıl uğraştıklarını ve bunun için 2 milyar pound harcandığını ve hâlâ istenilen yapıya 
kavuşulamadığını bize iletmişler. 4-5 Eylül 2007 tarihleri arasında İngiliz Adalet Teşkilatı 
üst düzey yöneticilerinden oluşan bir heyet Ulusal Yargı Ağı Projesine yerinde görmek 
üzere ülkemize ziyarette bulunmuş, bu heyete UYAP uygulamaları hakkında sunumlar 
yapılmış, Ankara Adliyesinde savcılık ve mahkemelerde UYAP uygulamaları yerinde 
gösterilmiştir. Bu heyet UYAP’ın tasarladıkları sistemin uygulamaya geçmiş hali olduğunu, 
yani bizim şu an uyguladığımız UYAP’ın onların tasarladığı sistemin uygulamaya geçmiş 
halini burada gördüklerini belirtmişler, bundan sonraki e-adalet çalışmalarında UYAP 
sürecinde yaşanılan tecrübelerden yararlanmak istediklerini, Türk Adalet Bakanlığı 
ve adli birimleriyle yakın işbirliği içinde olacaklarını beyan etmişlerdir. 18-19 Haziran 
2007 tarihleri arasında Kazakistan, heyeti 25-29 Haziran 2007 tarihleri arasında Alman 
heyeti, 22 Ekim 2007 tarihinde İsveç heyeti UYAP uygulamaları hakkında bilgi almak 
üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bir ziyarette bulunmuştur. 19-22 Haziran 2007 
tarihleri arasında Almanya Adalet Sisteminin ülkemizdeki Adalet sisteminin etkinliğinin 
artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapmak üzere Almanya Adalet Bakanlığı ziyareti 
yapılmıştır. 8-9 Ekim 2007 tarihleri arasında Avrupa Konseyi geçici komitesi tarafından 
Strazburg’da düzenlenen toplantıda yine UYAP sunumu yapılmıştır.

Son olarak önemli bir konuyu da belirtmek istiyorum. 6 Kasım 2007 tarihinde açıklanan 
Avrupa Birliği İlerleme Raporunda UYAP şu paragrafla yer almış: “Bilgi teknolojisinin 
kullanımı yoluyla yargının modernize edilmesi çabaları sürmektedir. Hâkimler Ulusal 
Yargı Ağı Projesine ilişkin davalarda olumlu sonuçlar kaydetmişlerdir.” İnşallah buradaki 
hâkimler, savcılar da öyle düşünüyordur. 2007 Mart ayında ise avukat portalı bu ağa 
eklenmiştir. Yargının etkinliği hususunda hâkimler mahkemelerin görülmesi sırasında 
ulusal yargı ağı projesinin olumlu sonuçlarının görüldüğünü bildirmişlerdir. Avukatlara dair 
bir portalın mart ayında ağa dâhil edilmesiyle avukatlar devam eden davalarını elektronik 
olarak takip edebilecek, yeni davalar açabilecek, davalarına ilişkin belgeleri mahkemelere 
gönderebilecek, yargılama bedel ve masraflarını ödeyebilecek konumdadırlar. Mayıs 
ayında Adalet Bakanlığı Telekomünikasyon Kurumu ve Noterler Birliğiyle bilgi değişimi 
konularında iki protokol imzalanmıştır. 

SUNUCU- Değerli konuklar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik 
Hâkimi Sayın Muhammed Polat Beyi “Almanya Uygulamaları” konulu konuşmaları için 
kürsüye teşriflerini arz ederim. (Alkışlar)

MUHAMMET POLAT (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın müsteşarım, sayın katılımcılar, 
öncelikle hoş geldiniz diyorum. Biraz süreyi iktisatlı kullanma adına sunumun 
genel vizyonundan bahsetmek istiyorum. Bu sunumda şu tarz bir şeyi hiçbir zaman 
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yapmayacağım: Aslında biz gittik gördük, UYAP’ta şu var, onlarda bu yoktan ziyade şu 
anda UYAP’ta olanların üzerine nasıl bir yapılanma yapılırsa UYAP tam fonksiyonel 
kullanılır, biraz bundan bahsedeceğim. Şu an görmüş olduğunuz ekran aslında Almanların 
kullanmış olduğu bir müddetname hazırlama ekranı. Genel olarak sunumda nelerden 
bahsedeceğiz? Önce onların yapısını bir anlamak için idari yapılanmaları nasıl, kısaca 
ondan bahsedeceğim, sonra sırayla bütün uygulamalardan bahsedip geçeceğim. 

Almanya’da savcılıklar tamamen mahkemelerin dışında müstakil bir binada faaliyet 
gösteriyorlar ve merkezi bir yapıdalar. Her bölümde, her birimde bir savcılık altyapısı 
söz konusu değil, hepsi belli bir merkezde çalışıyor ki, zaten diğerlerinde de onu gördük. 
Mahkemeler, vezne teşkilatı, icra teşkilatı tamamı tek bir merkezden faaliyet gösteriyor. 
Her eyalette bir adet var, dolayısıyla 11 milyonluk Bavyera eyaletinde sadece bir vezne var, 
sadece bir icra mahkemesi var. Tabii burada en önemli nokta da -zaten ekranda, yansıda 
gözüküyor- hem personel sayısı olarak hem iş yükü olarak Türkiye’deki rakamların çok 
altındalar. Savcılıklarda “webstaltın” adı altında bir program kullanıyorlar. Bu program 
altında birçok özellik var ve her savcılık binasında bir sunucu bulunduruluyor. Buradaki en 
büyük zafiyetleri bu sunucuların hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok ve tamamen müstakil 
çalışıyor ve programda her işlem için farklı modüller kullanılıyor. Burada tabii ben süre 
sınırlı olduğu için siyah renkle işaretlediğim şeylerden bahsedeyim. En önemli bizden 
ayrıldıkları nokta sistemde kesinlikle elektronik imza altyapısı gibi bir yapı öngörmemişler 
ve evrak yok. Tamamen bizde UYAP’ta dosya kapat bilgileri dediğimiz ve bizim hâkim 
savcılarımızın direkt erişebilir ve buna rağmen yeterli değil bunlar, dosya evraklarında 
gördüğümüz bilgiler onlar için şu anda bütün programın içeriğini oluşturuyor. Farklı bir 
uygulama da polis tarafından gelen evraklar fiziki olarak taranıp getiriliyor, eğer savcı ikna 
olursa, bunu sisteme katıyor. 

Burada UYAP’tan farkı göstermeyeceğim dedim, ama ne getiriyor, ne götürüyor onu 
anlatmak açısından bir örnek vereceğim. Her savcılık kendi suç isimlerini kendi giriyor. 
Böyle olunca sonuçta tabii bir rapor alacaklar. Hırsızlıktan bütün savcılıklara yazıyorlar, 
herkes elindeki verileri gönderiyor ve bir rapor alıyorlar. Ben öğle itibariyle buraya gelirken 
UYAP’ta Türkiye geneli için, farkın ne olduğunu göstermek için birkaç rapor çektim. 
Tabii sunuma yansıtamadığım için bu şekilde göstereceğim. Ben şu anda Türkiye’deki 
hırsızlıkla ilgili 2008 yılı içerisinde açılan davaların raporunu çektim. 140.2.1.A’dan 5 252 
adet dava açılmış, bu yüzde sıfıra tekabül ediyor. Detaylar vermeyeceğim, böyle bir örnek. 
İkinci bir örneğim de, yıllara göre 89 yılından itibaren -bu da öğlen itibariyle alınmıştır-  
mahkemelerin esas sayıları dikkat ediyorsanız, burada tüm Türkiye genelinin raporunu 
yaklaşık 10 dakika süren bir raporla almış bulunmaktayız. Adli sicil sistemleri biraz bizden 
farklı tabii. Bunları vermemdeki maksat şu; sonuçta aslında şunu söyleyeceğim, baştan 
söylemiş olayım: Sadece çok iyi bir yazılımla mükemmel bir yargıya ulaşmak mümkün 
değil, idari yapılanma, en önemli nokta bu. Çok iyi bir yazılımı mutlaka idari yapılanmayla 
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desteklemek gerekiyor. Adli sicil sistemleri tüm Almanya genelinde tutulan bir sistem 
ve adli sicil bizden farklı olarak içişlerine bağlı. Ayrıca, orada bizde olduğu gibi sabıka 
kayıtlarını kesinlikle savcılar vermiyor, muhtarlar veriyor ve bir sabıka kaydı almanın bedeli 
yaklaşık 20 Euro gibi. Dolayısıyla angarya tabir edeceğimiz işleri tamamen adliye dışına 
çıkarmışlar. Mahkemelerde kullanılan programlarda gene savcılıkla bağlantısı olmayan 
kendi içinde bir program ve mahkemede forum stadında bir program kullanıyorlar, ana 
program, ama bunun altında birçok farklı işlem için ayrı ayrı programlar var. Ben ekrana 
kısaca isimlerinden bahsettim, ama burada önemli verim alabileceğimiz, dikkat ettiğim 
iki program var; dragon program adı altında Hâkim Beyin konuştuğunu ki, bunu şu 
anda zaten 7-8 hâkim kullanıyordu sadece, yüzde 100 yazıya çeviren bir program, yani 
kâtibin işini devralan bir program var. Farklı bir yönüyle de hâkim ve memurların ne kadar 
mesai yaptığını takip eden bir programları var. Bunu tabii bizdeki gibi kim işe geç gelmiş, 
kim vaktinden önce çıkmış gibi bir şeyi takip etmek yerine şunun için kullanıyorlar: 
Hukuki olarak onlarda 10 saatin üzerinde çalışmak yasak. Bunu tespit ediyorlar ve bu 10 
saati geçenlere fazla mesaiye izin olarak kullandırtıyorlar. Savcılıklarda, mahkemelerde, 
elektronik ortamda bir veri aktarımı yok, gelen bilgiler tekrar elle giriliyor. Tabii burada 
kullanılan birçok programın hepsi de farklı platformlarda, tek bir uygulama değil, 
dolayısıyla bunları gene birleştiremiyorlar. Mahkeme kendi içindeki verileri bile tek bir 
platformdan göremiyor. 

En önemli noktalardan biri belki vezne sistemleridir. Her eyalet için bir vezne sistemi 
kurmuşlar ve bizden temel farklılıkları şu; bizde elektronik takip adı altında bir şey başlattık 
icralarda, ama 100 takibi getiren avukatımız bile orada iki saat beklemek zorunda, çünkü 
harcı hesaplaması lazım icra müdürünün tek tek, böyle bir gereklilik olmasa anında dava 
açık gidecek ve bu kuyruklar sonra hemen kalkacak. Onlar harcı yargılamanın sonunda 
alıyorlar ve bu sayede tüm eyalet için bizim incelediğimiz Bavreya eyaletinde tek bir vezne 
işlem görebiliyor. Harçlar dava açılış sırasında değil, yargılama bittiğinde alınıyor ve işleyiş 
de şu şekilde; vezne tebligat gönderiyor, belli bir süre veriyor. Gelmediği takdirde de icra 
yoluna başvuruyor. Kritik bir nokta, bizim aşamadığımız hukuki yönden takılıp kaldığımız 
bir nokta, bu gönderilerde kesinlikle fiziki imza aramıyorlar, sistemden çıktı almış olması 
yeterli. Yani bizdeki güven problemini aşmışlar ve bu sayede bir binada tamamen insan eli 
olmadan merkezdeki verileri günlük 300, 500, 1000 adet çok devasa makinalarda bastırıp 
seri olarak postaya verebiliyorlar. Aslında bizim insan gücüyle aşmaya çalıştığımız birçok 
şeyi otomatize etmişler ve sistem olmadığı zamanlarda -yine bizim takıldığımız bir nokta- 
burada süre uzatımına gidebiliyorlar, inisiyatif kullanma gibi bir hakları var. Bu da tabii 
örneğin, avukatların, vatandaşın gelip “şu anda sistem yok, ne yapacağız?” demesinin 
önüne geçiyor. İcra mahkemelerinde de benzer bir yapı var. Burada icra mahkemelerinin 
bizden en temel farklılığı şu: Her şey Internet üzerinden gönderiliyor, elle takip çok az, 
elle getirenler de belli bir formda istiyorlar mutlaka, bu formu da makinaya koyduklarında 
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otomatik olarak form oradaki verileri buraya alıyor ve buradaki yanlışlıkları ayrıştırmak 
için -ki, mutlaka yanlışlık oluyor- kesinlikle icra mahkemesi çalışmıyor. Özel bir sektöre 
verilmiş, özel sektörden bir şirkete, bütün bu işin angaryasıyla yine burada özel sektör 
ilgileniyor ve icra mahkemesinin tek takip ettiği şey bu kayıtların ödenip ödenmediği 
bilgisinin takibi kesinlikle haczi, vesaire yapmıyor, bunu yine özel sektöre yaptırıyorlar. 
En son elde ettiği bütün rakamları da herkesle paylaşıyor ve burada kritik bir şey var: 
Internet üzerinden elektronik formların açılmasıyla ilgili bir yasa hükmü düzenlemişler, 
tarih olarak da 01.12.2008’den itibaren avukatların elektronik ortam haricinde icra takibi 
yapmasını engelliyor bu ve oradaki icra mahkemesinin başkanı ısrarla bunu tüm ticaret 
işiyle uğraşan herkesin olması gerektiğini iddia ediyor. 

Genel olarak ben kısaca bahsettim tabii, detaylarına giremedim, ama burada nasıl bir yapı 
gördük, bizim eksiğimiz neydi? Ben dikkat ettiğim noktaları buraya koydum. Öncelikle bir 
durum değerlendirmesi yaparsak, şu anda bizim UYAP’ta bulunduğumuz noktadan çok 
çok gerideler, hatta mantık olarak, literatür olarak bile farklı, “biz elektronik imza var mı?” 
diye sorduğumuzda “tabii biz herkese veriyoruz” dediler, ama onların elektronik imzadan 
anladıkları kullanıcı adı ve şifre ki, Almanya Elektronik İmza Kanununu ilk çıkaran ülkedir, 
buna rağmen çok gerideler. Yazılım noktasında, teknoloji noktasında çok gerideler, ama tek 
farkları şu: İdari yapılandırmayı çok sağlam kurmuş oldukları için herhangi bir yazılım bile 
olmasın sistemleri tabiri caizse tıkır tıkır işlemekte. Biz onlardan neler alabiliriz? Birincisi, 
avukatlar için elektronik takibin zorunlu hale gelmesi, bu hem avukatları rahatlatacaktır, 
hem de mahkemelerdeki fiziki olarak yapılan işgücünü minimuma indirecektir. İkinci 
yapılabilecek şey, harç tahsilat işlemlerinin dava açılışı için zorunlu olmaması, yargılamanın 
sonunda alınması ve bu yapıldığı zaman tek bir merkezde, çünkü şu anda bizim her halde 
de veznemiz var, her yerde icra müdürlüğümüz var, bunların tek merkezde toplanması 
mümkün olacaktır. Yine bir sonraki öneri tabii bu, icra ve vezne birimlerinin azaltılması 
ve ödeme sistemlerinin bankalar üzerinden yapılmasının sağlanması, en önemli nokta 
bu. Çünkü orada bir önceki slaytta ben onu hızlı geçtim, vezneye yapılacak ödemelerin 
tamamı bankadan yapılabiliyor, kesinlikle başka türlü ödeme kabul etmiyorlar. Dolayısıyla 
veznede her ödemeyi alacak, makbuz kesecek bir memur bulundurma zorunlulukları yok 
ve bütün 11 milyonluk eyaletin veznesi yaklaşık 100 personelle idame ettirilebiliyor. 

Konuşmanın metne çevrilmesiyle ilgili bir program vardı ki, bizim de projemiz vardı 
TÜBİTAK tarafından reddedildi, ama böyle bir şeyin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. 
Hâkimin konuştuğu her şey yüzde 100 metne çeviren bir şey olursa kâtipler biraz daha 
kendi işleriyle uğraşır hale geleceklerdir diye düşünüyorum. Belli noktalarda birimlerin 
inisiyatif kullanabilmesi, süre uzatımı tabii bunun basit bir örneği, farklı noktalarda da 
olursa yargının şu anda tıkanma noktası olarak görülen birçok noktası aşılacaktır. En önemli 
bizim eksik olduğumuz nokta çıkan bir mevzuatla ilgili uygulamada nasıl davranılacağına 
dair kesinlikle bakanlığımız özeleştiri olarak söylüyorum, bu noktada yönlendirici bir 
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dokümantasyon yapmıyor. Dolayısıyla bu da uygulama farklılıklarına ve birçok tıkanma 
sürecinin oluşmasına sebep oluyor. Burada aslında iğne çuvaldız hesabı bilgi işlem olarak 
bunu biz de yapmış değiliz. Çünkü şu anda bir sistem gittiğinde nasıl bir alternatif çözüm 
bulunacak, bunu şu anda hiç kimse bilmiyor. Aslında bu tür dokümantasyonların da 
mevzuat içerisine konulup belki standart hale getiriliyor olması gerekiyor ve sonuç olarak 
başta söylediğimiz şey aslında, hızlı ve etkin bir yargı için mutlaka UYAP gibi bir proje 
gerekli, ama tek başına UYAP yeterli değil bunun için, mutlaka idari yapılandırma da 
yapılması gerekiyor. Yargının önündeki tıkaçların, engellerin sadece yazılımla aşılmaya 
çalışılması yerine mutlaka idari yönden de bir düzenleme gerekiyor. Ben teşekkür 
ediyorum. Eğer süre kaldıysa, soru-cevap varsa onları alabilirim. (Alkışlar)

HACI OSMAN KAYA (Bursa Başsavcı Vekili)- Adli sicili daha önce biliyorsunuz sabıka 
kayıtlarını cumhuriyet savcısı imzalıyordu. Aşağıda bir memur bilgisayara bakıyor, yukarıda 
oturan savcıya imzalatıyordu, kendisi de imzalıyordu. Şu anda da benzer bir sistem var. 
Önce memur imzalıyor, sonra şef imzalıyor ve üş aşamalı, memura götürüyorsunuz, önce 
vezneye gidiyorsunuz para yatırıyorsunuz, bilahare gidiyorsunuz memur sabıkaya bakıyor, 
daha sonra götürüyorsunuz şef imzalıyor, dördüncü bir aşamada da mühür basılıyor. Banka 
sisteminde olduğu gibi tek bir imzayla ve tek bir elden alınması mümkündür. Biz Bursa’da 
numaratöre geçelim dedik, ama dört aşamalı dört ayrı numara vermemiz lazım vatandaşa, 
o da çok zor, ancak bir numaraya, o da vezneye verebiliyoruz. Ben bu konunun da UYAP 
kapsamında değerlendirilmesi için arz ettim, teşekkür ediyorum. 

AHMET AKKAYA  (Adana Cumhuriyet Savcısı)- Bu UYAP’ın kesilme aşamasında 
diyelim ki, UYAP kesildi, o program anında mevcut bilgisayara kayıt yapıp da sistem 
geldiğinde orada otomatik olarak sisteme aktarılması mümkün müdür? 

MUHAMMET POLAT- Normalde bu UYAP’ın ilk başında tasarlandı böyle bir şey 
yapılsın diye, ama daha sonra burada sızmalar olabileceği, aslında sizin orada yazdığınız 
zaten arka taraftan, çünkü sizin bilgisayarınız, UYAP merkezi belli bir güvenlik ağıyla 
korunuyor, ama sizin bilgisayarınızda sadece bir virüs programı var. Sizin bilgisayarınıza 
sızan bir kişinin sizin oraya yazdığınız zaptı veya diğer şeyleri siz farkında olmadan 
değiştirip UYAP geldiğinde aslında sizin imzaladığınız zabıt yerine farklı bir zabtın UYAP’a 
geçmesi riskine binaen böyle bir şey yapılmadı. Yoksa bu baştan öngörülen bir yapıydı, 
ama güvenlik tarafındaki arkadaşlar bunun uygun olmayacağını söylediği için vazgeçildi.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz. 

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, “UYAP Ses, Görüntü, Kayıt Ve Video 
Konferans Sistemleri” konulu Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,  ama şu anda 
başbakanlık danışmanı Sayın Cengiz Tanrıkulu Beyi kürsüye teşrif ediyorum, buyurun.

CENGİZ TANRIKULU (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın müsteşarım, saygıdeğer 
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konuklar; aslında şöyle başlamakta fayda var: Bu adli sicil konusunu aslında Sayın 
Müsteşarıma da bir nevi gelişmelerden haber vermek adına hem de kayda geçsin diye 
Başbakanlıkta şu anda biliyorsunuz 10-15 proje çok acil olarak yürürlüğe sokulmak 
isteniyor ve varsa mevzuat eksiklikleri de dikkate alınacak ve biran önce düzeltilmesi yoluna 
gidilecek ve ben hangi müsteşar yardımcısıyla ve başbakan müsteşarıyla görüştüysem 
hepsi adli sicili halletmezsek adaletin imajı düzelmez diyorlar ve gerçekten o konuda çok 
ısrarlılar ve adli sicilin özellikle mobil imza, elektronik imza gibi otantikeyşın, yani kimlik 
doğrulamasını kullanarak kimin kim olduğunu garanti altına aldıktan sonra online ortamda 
biran önce vermemiz konusunda çok büyük bir beklenti var ve o konuda da hemen bir 
proje çalışması başlayacak gibi görünüyor.

Ben size 5-6 ay sonra artık tanışmaya başlayacağınız yeni UYAP ses görüntü, kayıt 
ve video konferans sistemleri hakkında, bu proje hakkında bir bilgi vermek istiyorum 
ve olabildiğince hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Nereden geldi UYAP ses görüntü 
kayıt ve video konferans sistemi? Aslında 2003’lü yıllara kadar geriye gidiyor. Tabii biz 
bu projeyle beraber Avrupa Birliğinin bürokrasisiyle de tanışmış olduk. Aslında Türk 
bürokrasisinden çok şikâyet ediyorduk. Diyordur ki, daha çok adalet, daha az bürokrasi 
UYAP için, aslında bunun Avrupa Birliği için çok daha fazla ihtiyaç olduğunu gördük, 
çünkü üç senede ancak proje oluştu, şartname yazıldı ve 30 Kasım 2007 itibariyle de ihale 
bitti ve şu anda bir imza firması aldı ve 5-6 ay sonra bütün ağır ceza merkezlerimize aynı 
kablolamalarda olduğu gibi video konferans sistemi için şirket elemanları sizi rahatsız 
edecekler ve yeni bir süreç adalet camiasında başlamış olacak. Neyi kapsıyor? Adından da 
anlaşılacağı üzere bir kere ses ve görüntü kaydı yapılacak ağır ceza mahkemesi salonlarında, 
ikincisi görüntü kaydı ve video konferans altyapısı oluşturulmuş olacak bütün Ağır Ceza 
Mahkemesi duruşma salonları arasında, fakat şu anda projede biz aslında bütün Türkiye 
için bu projeyi sunmuştuk. Fakat Avrupa Birliği gerek bütçesel sıkıntıdan dolayı dedi ki 
ancak 255 ağır ceza mahkemesi duruşma salonu yapabiliriz. Artık Türkiye burada tecrübe 
sahibi olsun, bundan sonra kendi bütçesiyle yola devam etsin şeklinde bize önerdiler ve o 
şekilde proje oluştu. Aslında projenin oluşması sırasında daha önce Avrupa Birliğinin bazı 
biraz sonra da slaytlarda gelecek, raporlarda geçiyordu. Diyorlardı ki, Türkiye’de özellikle 
avukatlar tarafından çok büyük şikâyetler var. Özellikle tutanaklara söylenilenden daha 
başka şeyler geçme ihtimali var. Dolayısıyla hâkim özellikle yarım saat bir saat tanığı ya da 
tarafı dinliyor, ondan sonra 15-20 dakikada ya da yarım saatte onu yazdırmakla uğraşıyor. 
Dolayısıyla maddi gerçeği bulmakta oldukça zaman kaybı yaşanıyor denilmişti. Bir taraftan 
da aslında biraz önce Muhammed Beyin söylediği gibi bizim aslında yargı sistemimizde 
var. Örneğin, Almanya’ya gittiğimizde Almanya’da bakıyoruz, orada tutanağa geçmek 
gibi bir sıkıntı yok, çünkü orada hukukçu bir katip var o hâkimle paralel bir şekilde ve 
ondan bağımsız bir şekilde tutanakları tutuyor ve hâkim sadece zaman zaman “şunu da 
kaydettin mi, bunu da unutmadın değil mi?” şeklinde müdahalede bulunuyor. Türkiye’de 
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hâkim, savcıya daha az güvenliğe dayalı bir sistem var ve hemen hemen her şeyi tek tek 
kayda geçiyoruz. Hatta geçen haftalarda eğer Avrupa Yakasını seyrettiyseniz oradaki bayan 
boşanma davası açıyor. Orada artık diziyi herhalde İstanbul’da mı çektiler bilmiyorum, 
“dahi” anlamındaki “de”yi bitişik yazıyor kâtip, o da avukat ekranından görüyor ve diyor 
ki, “dahi” anlamındaki “de”yi ayrı yazman gerekir şeklinde müdahalede bulunuyor. Artık 
gördüğünüz gibi her bir ağır ceza mahkemesi duruşma salonunda bir don kamera tipi 
dediğimiz bir kameramız olacak ve bu kamera daha çok hâkim, savcıları çekmekten ziyade 
tarafları ve sanık ve tanıkları görüntüleyecek şekilde konumlandırılacak ve açısı çok geniş 
bir kamera bu. Aslında ilk projeyi başlattığımızda biraz tereddüt gösterdik. Dedik ki, acaba 
video konferans sistemi mi sadece kursak, yoksa ses ve görüntü kayıt sistemi de bunun 
içinde olması gerekiyor mu? Fakat Avrupa Birliği özellikle ses kayıt sisteminin üzerinde 
ısrar etti, bunun üzerine biz görüntü kaydını koyduk. Fakat Avrupa Birliği ilkönce dedi 
ki “bizim mahkemelerde görüntü kaydı çok yaygın değil, dolayısıyla biz, bizde olmayan bir 
şey için sizi desteklememiz çok yerinde olmaz”, ama bizim Başkan Ali Bey özellikle çok ısrar 
etti ve sonunda ısrarlar yerini buldu ve görüntü sistemleri de projenin içine girmiş oldu. 
Kamera kayıtları merkeze gelmeyecek, bir kere onu söyleyeyim. Genelde ben bu projeyi 
anlattığımda genelde hâkim ve savcılarımız merkezden görüntülerde mi izlenecek şeklinde 
bir soru oluyor. Fakat öyle bir şey yok, lokalde yerel bazlı depolanacak. Zaten network’un 
bunu kaldırması da çok mümkün değil, şu anda Telekom, TÜRKSAT’ta bazı toplantılar 
yapılacak. Network açısından bazı optimizasyonlar yapılacak, belki rutırlar zannediyorum 
geçen ihalelerde artık görüntü kaydına imkân veren rutırlarla alımlar yapıldı ve onlar 
döşenecek. Network bantları genişletilecek. Çünkü talimatlar mahkemeler arasında artık 
bu sistemle alınmaya başlanacak. Aynı zamanda salonlarda her 8 adet ortalama mikrofon 
düşündük, bir mikser olacak ve mikser sayesinde hâkimin kontrolünde olacak bütün bu 
mikrofonlar, hâkimin konuşmasına izin verdiği kişinin mikrofonu açılacak, diğerlerininki 
kapanacak şeklinde, aynı zamanda katiplerimizin kulaklıkları ve pedalları olacak. Bunlar 
tutanağa geçirmek için artık biraz sonra kanun maddelerinden de bahsedeceğim. Kanun 
diyor ki, daha sonra da tutanağa geçirilebilir, ama bu bizim adli sistemimize çok yabancı, 
ne kadar uygulanır bilemiyoruz, ama kulaklık sayesinde ve pedallarla ileri-geri giderek ara 
verildiğinde ya da hâkim başka şeyle meşgul olduğunda katip kayıtların gerisine doğru 
giderek oradaki konuşmaları dinleyecek ve tutanağa geçirmeye devam edecek ya da bunu 
mahkeme sonrasında yapar mı bilmiyorum ya da yetiştiremediği yeri mahkeme sonrasında 
yapabilecek.

Aklınıza şu gelecek; diyeceksiniz ki, bu kadar teknolojiyi kim yönetecek? Genel 
olarak olabildiğinde basit tasarladık sistemi. Örneğin mikserin yönetimini bir hâkimin 
yapabileceği şekilde olmasını istedik, şartnameye o şekilde yazdık, ama artık burada 
şunun da önemi ortaya çıkıyor: Bilgi işlemin daha önce genelgelerle, yazılarla söylediği 
teknik ofisler artık zamanında teknik ofisleri ayırmamış adliyeler maalesef büyük sıkıntılar 
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çekecek, teknik ofisini ayırmış ve bunları eğitmiş ve bilişim sektörü alanında belli bir yere 
getirmiş adliyeler bunları kullanarak çok daha basit bir şekilde işin üstesinden gelmiş 
olacak ve bundan önce de projenin içerisinde eğitim bacağı da var. Özellikle eğitimcilerin 
eğitimi şeklinde bir eğitim tasarlandı. Ağır ceza merkezlerinde arkadaşlar buraya 
çağrılacak, iki haftalık bir eğitim verilecek, daha sonra diğer yerelde diğer arkadaşlar da 
eğitimden geçirilmiş olacak. Teknik ofislere bu alanda çok büyük yük düşüyor, şimdiden 
öngörebiliyoruz. Burada mikseri biraz çok karmaşık koydum, bilerek koydum. Aslında bu 
kadar karmaşık bir mikser olmayacak, daha sekiz düğmeli bir mikser olacak, fakat burada 
bir espri olsun şeklinde buraya koydum.

255 ağır ceza mahkemesi duruşma salonunda bu sistem kurulacak. Projenin amacı 
nereden kaynaklandı? Özellikle 8. 5 yıllık kalkınma planında o zaman projeyi hazırlarken 
bu yönde bazı hedefler vardı. Adalet hizmetlerinde etkinliğin artırılmasını öngörüyordu 
yine 5 yıllık kalkınma planı, aynı zamanda 2992 yılı Teşkilat Kanunumuzda mahkemelerin 
geliştirmek bir görev olarak Adalet Bakanlığına vermişti. Diğer taraftan katılım ortaklığı 
belgelerinde o zaman idari kapasitesinin iyileştirilmesi farklı hukuki kurumlar arasında 
işbirliğinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, artırılması 
şeklinde bazı ifadeler vardı ve Türkiye de bunu ulusal programla Avrupa Birliğine karşı 
taahhüt etmiş. Konu sadece orada da kalmamış, istişare ziyaret raporlarına girmiş, orada 
uzmanlar biz hem iddia makamı, hem de davalı taraf adına bütün delil, belge ve beyanları 
eksiksiz tutanağa geçirilmesi için tüm mahkeme yargılama işlemlerini ses kaydına alınmasını 
tavsiye ediyoruz şeklinde Avrupa Birliğinin de bir tavsiyesi var. Burada şu anlamda bazı baş 
sallayan sayın hâkimlerimiz, sayın savcılarımız var. Ben her şeyin tutanağa geçirilmemesi 
gerektiği konusunu düşünüyorum, ama bunlar zaten uygulanmaya başlandığında biraz 
sonra göreceğiz, CMK’da bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Her şeyin olduğunca 
tutanağa geçirilmesi gerekmiyor aslında, konuşulanları zapta geçiren programla ilgili 
projeden bahsetti Muhammet Bey, aslında ben biraz daha farklı düşünüyorum; eğer 
bu görüntülü sistem özellikle ağır ceza mahkemelerinde yerleştirilebilirse şu anda biz 
TÜBİTAK’ın elektronik imzayla bu görüntüleri imzalamasını istiyoruz. Dolayısıyla artık 
tutanak tutulmasına da gerek kalmayabilir. Eğer kanunu da bu şekilde değiştirebilirsek 
ve o elektronik arşiv sistemini tam kurabilirsek elektronik imzayla imzaladıktan sonra 
bunu ilgili ortamda saklayıp Yargıtay ya da diğer aşamalarda ihtiyaç duyulduğunda bu 
tutanaklara başvurulabilir diye düşünüyorum. 

Aynı rapor “Mahkemelerin ve dava dosyalarının yönetiminin gelişimini sağlamak 
hâkimler için bütün ofis otomasyonu ve bilgi işlemi olanağının sağalnması gerekir” 
diyor. Projeden beklenilen sonuçlar ne? Mahkemelerin ses sistemlerine kavuşarak maddi 
gerçeği arama konusunda daha fazla zaman bırakmak, mahkemeler teknik donanım olarak 
güçlendirilerek altyapılarının sağlamlaştırılması ve gerçeğe daha hızlı, daha iyi bir şekilde 
erişilmesi. Biraz önce de bahsettim, yargıyı yavaşlatan en önemli konulardan birisi ben 
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10 küsur yıllık hâkimlik yaptığımda en fazla beni yoran, en fazla beni işten soğutan bu 
söylenilenlerin zapta geçirilmesiydi. Çoğu zaman konsantrasyonum bozuluyordu ve olayı 
tam anlamaya çalışırken birden siz onu özetliyorsunuz, aradan bir fasıla geçiyor ve bu sefer 
o sanığın ya da tanığın söyledikleri içerisindeki tutarlılık da bozulmaya başlıyor. Böylece 
hâkim de hem diğer tarafta ifadeye başladıktan sonra bir bütünlük içerisinde ifadesini 
bitirmiş olabilecek. 

Mevzuata geldiğimizde aslında 264. eski CMUK’ta çok fazla video konferansla ilgili 
bir şey yoktu, ama görüntü kaydıyla ilgili mahkemece gerekli bulunduğunda duruşma 
safahatı, mahkemenin uygun, lüzumlu göreceği teknik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite 
dayanılarak sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarının -özellikle buraya dikkatinizi 
çekiyorum- duruşma safahatına uygun olduğu mahkeme başkanı ve tutanağı düzenleyen 
zabıt katibi tarafından tasdik edilir şeklinde bir yüküm vardı. Aslında biz o zaman pilot 
olsun diye Ankara’da iki ağır ceza mahkemesine benzer bir sistem kurmuştuk. Fakat bu 
maddeyi işletemedik, yani 85 yılında kabul edilmiş bu değişiklik, yapılmış, fakat çok 
uygulandığını ben duymadım. Herhalde çok fazla uygulanmadı.

Yeni Kanunumuza baktığımızda Ceza Muhakemesi Kanununun 52. maddesinde bazı 
video, konferans, ses ve görüntü kayıtlarını mecburi hale getiren maddeler var. Bunlardan 
birisi 52. maddede “özellikle mağdur çocukların ve duruşmaya getirilmesi mümkün 
olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin 
tanıklığında bu kayıtlar zorunludur” şeklinde ibare var. 58. maddesinde “tanığın dinlenmesi 
sırasında ses ve görüntü aktarması yapılır, soru sorma haklı saklıdır” diyor. 180. maddede 
yine yukarıdaki fıkralarda “tanık ve bilirkişilerin içeriğine göre tanık ve bilirkişinin aynı anda 
görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı 
halinde bu yöntem uygulanarak ifade alınır” diyor. “Bununla ilgili bir yönetmelik çıkarılır” 
diyor ceza işleri tarafından, ama henüz böyle bir yönetmelik çıkarılmamış. Bu konuda bir 
düzenleme yapılmamış. 196. madde 4. fıkrada yine “alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası 
gerektiren suçlar hariç olmak üzere istinabe sorguya çekilebilir ve bunlar görüntü ve sesli iletişim 
tekniği kullanılmasıyla da yapılabilir” diyor. Tabii burada 5 yıl meselesi özellikle Amerika ve 
İngiltere’deki uygulamalara baktığımızda video konferans sisteminin tam bizim tersimize 
onlar ağır cezalık suçlarda daha fazla kullanıyorlar. Bizim mevzuat herhalde biraz daha 5 
yılın üzerinde insan hakları açısından çok fazla öngörmemiş, biraz daha kısıtlayarak yeni 
kanunu düzenlemiş. Bana burada bir düzenleme yapılmaya ihtiyaç olacak gibi geliyor. 196. 
maddede gerçekten uygulamada sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle İsmail Bey belki 
katkı da verir en sonunda, 8. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul’da Sultanahmet Adliyesinde 
Mustafa Akın Bey benim eski ağır ceza reisimdi, onun da verdiği yakınlıkla bu Süzel Davası 
hastalanıp kanser tedavisi için Amerika’ya gidiyor. Amerika’da hasta yatağında yattığı için 
uzun süre davaya katılım sağlayamıyor. Avukatı aracılığıyla mahkemeden diyor ki “bak, 
ben uzun süre katılamayacağım, yargılama da uzayıp gitmesin. Ne olur beni buradan 
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teknik altyapıyı sağlayalım, bir de konferans aracılığıyla beni Amerika’dan dinleyin” 
şeklinde bir talepte bulunuyor ve Hâkim Bey bunu hasta olduğundan dolayı ve birtakım 
iyi niyetli olayı değerlendirerek yerinde buluyor. O arada bizim Adalet Bakanlığına da bir 
görüş soruldu. Biz özellikle bu alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar 
şeklinde bir ibare olduğu için ve büyük ihtimalle o zaman hâkim beyle de konuşmuştum, 
5 yıldan yukarı demişti. Orada bir sıkıntı var, ama yine de dinlenmiş, şu anda dosyada. 
Geçen hafta ben kendisiyle Ankara Hâkim Evinde karşılaştım. Dedim ki “O davayı hâlâ 
takip ediyorum, ne oldu?” Dedi ki “O dava hâlâ bitmedi, devam ediyor, bittiğinde ben 
seni ayrıca bilgilendireceğim” BDDK üyesi oldu şu anda, bir problem daha var burada, 6. 
madde. 4. madde diyor ki, “yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü 
ve sesli iletişim tekniği kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı 
halinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılılr.” 6. madde 4’ün yukarısında değil, dolayısıyla 
sanki görüntü ve sesli kayıt sistemleriyle yurtdışındaysa bunun ifadesinin alınması sanki 
kapsam dışı gibi gözüküyor. Burada da bir sıkıntı var. Uygulamacıların bu konuda toplantı 
sonunda ya da daha sonra değerlendirmeleri aslında şimdiden yavaş yavaş tartışılmaya 
başlanması lazım. Çünkü bu madde de sıkıntılı gibi gözüküyor.

219. madde var bizim projemizle ilgili “duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla 
kayda alınması halinde bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek 
mahkeme başkanı veya hâkimle zabıt katibi tarafından imzalanır” diyor. Bu son şu anda 
geçerli olan Ceza Muhakemesi Kanununun hükmü, hatırlarsanız CMUK’da biraz daha 
sonradan ibaresi vardı, biraz daha esnekti. O açıdan sanki eski kanun daha amacımıza 
uygun gibiydi. Fakat burada da tabii nasıl uygulanacak, önümüzdeki göreceğiz. 

CMK 183. maddesi var, bu da aslında biraz yanlış yorumlanmaya müsait bir madde, 180. 
maddenin 5. fıkrasıyla 196. maddenin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, yani kanunda 
sayılanlar haricinde adliye binası içerisinde duruşma başladıktan sonra duruşma salonuna 
her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz şeklinde 
sanki yasaklayıcı bir hüküm var. Ben CMK’da çalışan hâkim arkadaşlarla ve komisyonda 
çalışan hocalarımıza da bu konuyu  “sanki yasalar yapılmamışsa diğer birçok yerde hâkim ses ve 
görüntü kayıt sistemleriyle bunları kaydedemez mi?” diye sordum. Dediler ki “kesinlikle bizim 
gerekçeyi de okursanız amacımız bu değildi. Bizim burada tamamen yasaklamak istediğimiz 
basın ve bu kişiler tarafından diğerleri aleyhine çekilmek istenilen görüntü kayıtlarıydı. Bu 
sizin hazırlamış olduğunuz projedeki çekimler için herhangi bir engel yok” şeklinde yorumda 
bulundular. Tabii yine uygulamada nasıl olacağını göreceğiz. 

Alman Kanunlarına baktığımızda Alman kanunlarında bir de konferans sistemleriyle 
ilgili bir hüküm yok, daha çok ses kayıtları var. Biz Almanya Freiburg’da bir mahkemeye 
gitmiştik, orada ses kayıtlarını etkin olarak kullandıklarını görmüştüm. CMK’da bu 
konu düzenlenmiş ve orada “duruşmalarda tutanak tutulur ve başkanın duruşmada 
bulunmaması hali hariç katip tarafından imzalanır” diyor. 273. maddenin 2/2 cümlesi 
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“başkan duruşma sırasında söylenenlerin ses kayıt cihazıyla kaydedilmesini emredebilir, 
kayıtlar tutanağa geçirilerek dosyasına konulur” diyor. Zamanla ilgili bir hüküm yok, ama 
oradaki katip arkadaşlar genelde orada sonradan yapıldığı şeklinde bana bir beyanda 
bulunmuştu. Alman Medeni Usul Kanununda yine benzer şekilde, “duruşmanın bu şekilde 
kaydedilmesi halinde duruşmanın hemen akabinde tutanak yazılır” şeklinde, burası tabii 
tartışılabilir, ama Almanya’da çok sorun olmadığını söylediler. Makul bir süre içerisinde 
duruşma sonrasında tutanak yapılabildiğini söylediler. 

HMUK’ta maalesef hukuk mahkemeleri için böyle bir imkânın olmadığını görüyoruz. 
Çünkü çok zabıt katibi hâkimin nezareti altında tahkikat ve muhakematın cereyanını 
zabıtnameyle kaydeder” diyor, 152. maddede “muhakeme celsesinin hitamında zabıtname 
muhakemede hazır bulunan hâkimlerle zabıt katibi tarafından derhal imzalanır” diyor. 
Tabii bu da tutanağın hemen tutulması gerektiği anlamı çıkıyor. Dolayısıyla ileride HMK 
tasarısında da bu açıdan bir değişiklik gerekiyor. Biraz sonra HMK tasarısını göreceksiniz, 
maalesef HMK tasarısı bu konuda hiç de isabetli düzenleme yapmamış. Umarım yine 
meclis ve başbakanlık aşamasında değişir.

Tasarı ne getiriyor? 154. madde “mahkeme tarafların rızası olmak şartıyla kendilerinin 
veya vekillerinin aynı anda ses ve görüntü nakledebilmesi yoluyla bulundukları yerden 
duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. 2. Tarafların 
rızası olmak kaydıyla mahkeme bir tanığın, bilirkişinin veya bir tarafın dinlenilmesi 
esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir.” Görüyorsunuz hep tarafların 
rızasına bağlı, taraf istemiyorsa sıkıntı var. 157. madde maalesef değişmesi gerekir diye 
düşünüyorum. Çünkü bayağı sıkı ve genelde yasaklayıcı bir hüküm getirmiş. Duruşma 
sırasında fotoğraflar çekilemez, hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Ancak 
dava dosyasında sakla kalmak kaydıyla yargılamanın zorunlu kıldığı hallerde mahkemece 
çekim yapılabilir. Görüyorsunuz sadece zorunlu kıldığı haller diye çok kapsamı daraltmış, 
yeni HMK tasarısı bu açıdan gözden geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde bu tür imkânların 
kullanılması mümkün olmayacak. Özellikle Ticaret Kanun tasarısı var, bilmiyorum 
hiç bakabildiniz mi? Ticaret Kanunu tasarısı bu açıdan son derece cesur, son derece 
modern, son derece de bu tür olanaklara imkân veren bir yasa tasarısı. Artık genel kurullar 
elektronik ortamda yapılabiliyor, genel kurula katılanlar kararların altını elektronik imzayla 
imzalayabiliyorlar. Ticaret Kanunu tasarısı bu açıdan gerçekten başarılı, HMK tasarısının 
da ona benzetilmesinde fayda var diye bir kez daha altını çizmek istiyorum. Teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI-  Arkadaşlar, soru bölümünü arada yapalım.

AHMET NADİR KOBAT (Ankara Cumhuriyet Savcısı)- CMK 52. maddenin 3. 
fıkrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat Bürosunda piren uyguluyoruz. Bunu 
uygulamamız şu şekilde oluyor: Bilgi İşlem Dairesinden görevli arkadaşa dijital fotoğraf 
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makinesiyle çağırıyoruz, geliyor. Psikolog, avukat 18 yaşından küçükler için bu zorunlu 
bir olay, bu şartlarda sesli ve görüntülü sistemi uygulamaya çalışıyoruz. Bu yasanın amacı 
bu çocukların duruşmaya getirilmemesi, mağdur edilmemesi. Yasanın gerekçesinde de 
bunun olması lazım. Projeniz var, ağır ceza merkezden de bunu uygulamaya çalışıyorsanız, 
öncelik veriyorsanız bana göre Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük merkezlerde müracaat 
bürolarında bu sistem uygulanırsa sistemden daha iyi bir fayda elde edilebileceğini 
düşünüyorum.

CENGİZ TANRIKULU- Proje yapılırken 255 yer tespit edildi ve bunlar hep ağır ceza 
mahkemesi duruşma salonlarıydı. Avrupa biz aslında savcılıkları, bütün ceza mahkemelerini 
katmıştık buraya, fakat çok büyük bir şey çıktı. Bu yaklaşık 1.5 milyon Euroluk bir proje, 
fakat Avrupa Birliği dediğim gibi bir kere görüntüyü zaten çok zor kabul etti, fakat 
arkadan onlar daha çok ağır ceza mahkemelerinde durumun daha kritik olduğunu, orada 
uzun yargılamalar yapıldığını söylediler ve tercih o yönde kullanıldı o zaman için, ama 
zannediyorum Sayın Müsteşarım belki doğrulayabilir, 2009-2010 yılı stratejik plan yapıldı 
geçici ve orada bu tür sistemlerin daha da hızlandırılması ve yaygınlaştırılması konusunda 
başkan beyin bir ifadesini duymuştum. Kendisinden teyit alınabilir.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz, sağ olun Cengiz Bey. 

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, “İngiltere Uygulamaları” konulu Adalet 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yüksek Çakır Bey teşrifinizi kürsüye arz edeyim.

YÜKSEK ÇAKIR (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, 
tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. İngiltere uygulamaları aslında Sayın Müsteşarımız 
oturumun başında genel olarak uluslararası kıyaslamayı yaptı, hepimize ufuk verdi bu 
konuda. Uzun bir sunu vardı, çok hızla geçeceğim. 

İngiltere’de yargı sistemini, yargının modernizasyonu projesi kapsamında çalışma 
ziyareti vesilesiyle inceleme imkânımız oldu. Görüldüğü kadarıyla, daha önce de anlatıldığı 
kadarıyla oradaki sistemler 1979 yılından beri yargının bilgisayarlara geçilmesi takip 
edilmiş ve bu aşama eyaletler bazında, bölgeler bazında, iller bazında kurulan birbirinden 
bağımsız, birbiriyle konuşmaya elverişli olmayan sistemler şeklinde yapılandırılmış. O 
adliyeye, o lokale hizmet veren ufak belki tevzi yazılımları, uygulama yazılımları şeklinde 
vezne hesaplama işlemleri gibi bir-iki örnek vereceğim.

İngiltere denilince İngiltere İskoçya dışında, İrlanda dışında Galler ve İngiltere’den 
oluşuyor. Bunlar kendilerinin yaptığı sunu, çok sayıda proje görünüyor. Yargının 
modernizasyonundan bahsederken hâlâ 20-30 ayrı proje sayıyorlar. Bir ortak portala, 
bir ortak platforma hâlâ gelebilmeyi henüz başarabilmiş değiller. Sayın Müsteşarım da 
bahsetti, 2 milyar Pound harcadıkları şimdiye kadar olan sistemleri birleştirme projesi, 
LIBRA dedikleri proje, yine kendi sunumlarından kopyalayarak yapıştırabildim. Çünkü 
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sunumları elektronik ortamda vermediler. 2008’in mart ayında aile mahkemeleri kısmıyla 
tüm İngiltere ve Galler’de yaygınlaşmaya başlayacak projenin daha birinci faslı olduğunu 
görebiliyorsunuz. Ceza yok, icra yok, adli sicil yok, adli tıp uygulamaları yok, vesaire. 
LIBRA projesi bunları ortak çatı altında toplamayı hedefleyen bir proje. İngiltere yargısı 
da Almanya gibi başsavcılık birimi ayrı, ceza infaz kurumları dediğimiz ceza evleri yargının 
dışında içişleri bakanlığına bağlı, adli sicil içişleri bakanlığına bağlı, emniyet biriminin 
içerisinde polis suç kayıtları merkezi diye geçiyor. Aşama aşama polis her suçun vakasını 
tutuyor, mahkemede kesinleşen karara kadar bütün süreçlerini takip ediyor. İngiltere’de 
de sistem aynı, bunlar hâlâ o portal’ın dışında sadece web’den onlara verilen “user”larla 
evet, bugün bir tutuklama verdi bizim diyelim ki, Cambridge Mahkemesi olsun. Bugün bir 
tutuklama verdi diye kendi hazırlıklarını yapması için portal’dan erişip bir bilgi alabiliyorlar. 
Bizdeki gibi iş akışı online bütün dosyaların takibi süreçleri maalesef bunlarda yok. Bu 
anlayışa gelmeleri çok uzun zaman alacak; onu da söylediler.

Ben ismini Siber İcra Daireleri diye koydum, ama icra değil, “maniklein” diye bir 
servisleri var. Alacak takip diye çevirebiliriz belki. Alacak takip servisleri var, elektronik 
ortamda kredi kartı olan kişilerin belli borçlar için karşı tarafın belki haberdar olmamıştır, 
belki bir kez daha kamu otoritesi eliyle haber vermekte fayda vardır diye düşündükleri bir 
sistem, bu sistemle kişiye bildirim yapılıyor “doğalgaz borcunuz var, ödeyin” Kişi “bak, 
ben bunu atlamışım, şöyle de böyle de atlamışım” deyip öderse sorun bitiyor, ihtilaf 
sonuçlanıyor, ama yok itiraz ederse o zaman yerel mahkemeler nezdinde icra dairelerine 
mesele intikal ediyor. Orada bir görüntü bu sistemi tanıtıyorlar. Tabii, bunlar UYAP’ın 
karşısında gerçekten çok küçük parçacıklar, biz orada hiçbir zaman onlar sistemi gezmeye 
geldiğinde bir icra uygulamasından, bir şeyden bahsetmedik, daha büyük resmi göstermeye 
çalıştık. Fakat bizim sistemlerle mukayese edilemeyecek boyutta. Daha sonra orada esas 
ağır ceza mahkemesi niteliğindeki yere geçtik. Kraunkort seviyesinde belli suçlar, belli 
ağırlıktaki suçlar orada görülüyorlar. Mahkeme Başkanının “bize hoş geldiniz, ziyaretiniz 
bizi memnun etti. Bizim size göstereceğimiz bizim bilişim sistemlerinden daha çok daha 
önde sizden alacaklarımız var.” Buraya ziyarete gelen ekip onları bilgilendirmiş, UYAP’tan 
bahsetmiş. Elektronik doküman yönetim sistemi olduğundan bahsetmişler. Tabii, adamın 
böyle bir şeyle karşılaması bizi ülkemiz adına memnun etti. Burada biraz önce Cengiz 
Hâkimimin Türkiye’de kuracağı sistemin benzeri İGZİBİT var. Mahkemedeki seslerin 
kayıt altına alınması, ama orada görüntü yok. Sesleri kayıt altına alan bir sistemleri var. 
Bütün yargılamanın sonucunu buna bağlıyorlar, herkes bu sisteme güveniyor. Bir elektronik 
imza yok, bu şeyler özel bir algoritmayla şifreleniyor mu? “Hayır, biz bu sistemin güvenliğine 
güveniyoruz” dediler. Birisi “bu bir word belgesi gibi, bu kararın aynısını tamamlayıp sağa 
sola birisini tutuklu, hükümlü diye gösterirse ne olur?” dedi. “Biz duyarız, gereğini de yaparız” 
dediler. Biraz sistemleri belli bir güvenlik şeyine taşımadıkları için bize basit bir şey geldi. 

İkincil mahkemeler majestri record’lar var orada, biraz toplumsal belli küçük ihtilafları 
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toplumların oluşturdukları jürilerle çözme mantığında oluşturulan mahkemeler, yani 
diyorlar ya yılbaşı gecesi olan olay için hürriyet web sayfasına bir şey koyup her tarafa 
“bakın, ırza tasaddinin bedeli 57 YTL” diye, bunları biraz daha toplumda çözdürüyorlar, 
jüri mahkemesiyle çözdürüyorlar. Rahatsız olan toplum bundan, cezayı veren de yine 
toplum, kimse böyle bir ithamda artık bulunamıyor. O haberin doğruluğu ayrı bir şey de, 
hukuki bilgiden yoksun verilmişti. Bir de bu majister recortlar’da dava yönetim sistemi var. 
Tabii orada şöyle bir mantık var; bütün mahkemeler belli duruşma salonunda görülmek 
zorunda, bir mahkemeye ait bir duruşma salonu yok, dolayısıyla o duruşma salonları yılın 
bütün davalarına göre taksim edilmesi için bir program yapmışlar. Bunu program olarak 
bize gösteriyorlar.

Adli sicil ve istatistik sistemleri dediğim gibi adli sicil içişleri bakanlığında, ama adli 
istatistikle ilgili bir sistemleri var. Her mahkemeden veri topluyorlar, “nedir durumumuz, 
ne değildir?” diye sayıları topluyorlar, merkezi olarak bir veri tabanı kurmuşlar, oraya 
kendileri manuel olarak bu verileri giriyorlar. Ondan sonra da bundan bir rapor üretiyorlar. 
Tabii bu raporlar iki yıl önceki verilerle olan raporlar olduğu için çok fazla güncel 
olamıyorlar. Biraz bunu hantal bir yapıya benzetiyorum. Kendi sunumlarından Daren diye 
bir arkadaş var orada sunum yaptı. Kendi yargı sistemlerini bu ağır gemiye benzetiyor. 
“Çok büyük bir enerji harcıyorum değişim için” diyorlar. Hakikaten hukuk sistemleri bu 
kadar farklı programlar kullanmaları nedeniyle ortak bir merkezde veri tabanına geçmek 
için çok büyük bir değişim enerjisine ihtiyaçları var. Durumları bu. Teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, “Avrupa Birliği Projeleri ve UYAP” 
konulu Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Sayın Sinan 
Yılmaz Beyi konuşmaları için teşriflerini arz ederim. Buyurun.

SİNAN YILMAZ (ABGM Tetkik Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar; 
20 dakikada bütün projeyi ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağım. Benden önce tüm 
konuşmacılarımızın üzerinde benim de kendilerine katıldığım, üzerinde uzlaşmış 
olduğumuz bir konu var. Biz adalet olarak, Türk adalet camiası olarak gerçekten bu teknik 
konuda, UYAP konusunda göğsümüzü kabartan bir noktadayız. Ancak yine üzerinde 
uzlaştığımız başka bir konu var ki, mevcut sistem, sisteme hizmet eden bir teknoloji 
sağlıyor, yani usule hizmet eden bir teknoloji sağlıyor. Ancak usul prosedürlerimizin 
acaba bu teknolojinin daha etkin kullanılması için yeterli yerde olup olmadığına ilişkin 
bir çalışmamız var mı noktasında belki de bu kadar etkin bir cevap vermemiz şu an 
itibarıyla mümkün değil. Bu projemiz bizim Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak 
bu gelişim sürecini iki kanatlı olarak belki de öyle ifade etmek gerekirse sürdürebilmek 
amacıyla hazırlanmış bir proje. Çok fazla UYAP’la bir ilgisi olmasına rağmen belki de 
farklı modifikasyonların gerektireceği şekilde bir şey olmasına rağmen çok fazla teknik 
yönü olduğunu söyleyemeyeceğim. Biz bu projeyi 2006 yılında Avrupa Konseyine ilk 
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önce sadece personelin yaklaşık 20 bin civarında olan kalem personelinin eğitimi olarak 
teklif ettik ve daha sonra Avrupa Konseyi bize bunu daha geniş çaplı mahkeme yönetimi, 
mahkemeden kasıt yalnız bizim sistemimiz anlamındaki mahkeme olarak düşünülmesin, 
Avrupa Birliği anlamında, Avrupa’daki anlamındaki mahkeme, bir idari yapı bütçesiyle 
diğer tüm alt prosedürleriyle yani biz bunu yargının yönetimi olarak, yargının yönetiminin 
ele alınması projesi olarak değerlendiriyoruz.

Sunumumda ana hatlarıyla projeden ne bekliyoruz, ne tür faaliyetler yapacağız, 
beklediğimiz sonuçlar neler ve sonuçlara ilişkin dünyada bizden önce başlamış ne gibi 
örnekler var şeklinde bir yapılanma takip etmeye çalışacağım. Projemizin amacı mevcut 
mahkeme yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması suretiyle daha etkin ve daha 
hızlı bir yargı sistemine ulaşmak şeklinde ana hatlarıyla özetlenebilir. Gerçekleştirilmesi 
düşünülen faaliyetler ihtiyaç analizi ve strateji belgesinin hazırlanması ve projede yer 
alacak kadronun eğitimi, eğitim materyallerinin hazırlanması ve uygulama aşaması olmak 
üzere üç aşama olarak öngörülüyor ve bizim hayati önem verdiğimiz ilk aşama ihtiyaç 
analizi aşaması. Bu ihtiyaç analizinde Avrupa Birliği uzmanlarından ve Türk yargısında 
belli bir tecrübeye sahip, belli bir yıl çalışmış, hâkim ve savcı olarak çalışmış uzmanlarımız, 
akademisyenlerimiz, barodan avukatlarımız bulunacaklar. Ondan daha çok karşılaşmış 
oldukları sistemde usulde karşılaşmış oldukları engellere ilişkin bir çalışma yapacaklar. 
Avrupa Birliğinden belli bir tecrübeye sahip uzmanlarımız da aynı şekilde best praktice 
olarak bizim ifade etmiş olduğumuz ki, bu noktada şu anda gerçi benden önceki uzman 
arkadaşlar Almanya, İngiltere örneğini verdiler ve teknolojik anlamda çok da iyi olmadığı, 
en azından onlardan daha iyi olduğumuz şeklinde ifade ettiler, ama idari açıdan da 
Muhammet Beyin de ifade ettiği gibi örneğin, Almanya bir Rehtfliger Sistemiyle Avrupa 
Konseyinin 86/12 tavsiye kararında best praktis, en iyi uygulama olarak gösterilmiş ve 
tüm diğer Avrupa ülkelerine bile şu anki yargı idari yapısı itibariyle “bu usulü takip edin” 
diye tavsiye edilmiş bir ülkedir.

Bizim ihtiyaç analizi aşamasında genel olarak Avrupa’daki özellikle Hollanda, Almanya 
ve Fransa’daki en iyi uygulamaları stady vizitlerle görmek, daha sonra burada farklı 
mahkemelere yapacağımız ki, mahkemeleri de dün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz ki, 
sayın başsavcı vekilim Bursa bunlardan biridir gidip ziyaret edeceğimiz yerler arasında, 
Ankara bunlardan biridir, 7 mahkemede mevcut sistemin bunlar farklı iş yüklerine, farklı 
iş durumlarına, açılan dava türlerine göre tespit edilmiş Personel Genel Müdürlüğümüzde 
tespit edilmiştir. Mevcut uygulamaları görüp daha sonra hazırlayacağımız strateji planıyla 
ne gibi değişiklikler mevzuat, uygulama, belki UYAP veya teknoloji anlamında ne gibi 
değişiklikler gerekir, bunu tespit ettikten sonra sistemimize ve mevzuatımıza en uygun 
şekilde, hangi uygulamaların ne ölçüde alınacağı tespit edildikten sonra bunu daha sonra 
tespit edilecek beş pilot mahkemede 15 ya da 18 ay boyunca deneyip, raporlayıp belki de 
aldığımız sonuçların pozitif ve negatif olması doğrultusunda bunu tüm sisteme yaymak, 
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genel amaç bu şekilde ifade edilebilir. 

Aşamaların alt kademelerinde analiz gruplarının oluşturulması, bunu şu an yapmış ve 
tamamlamak üzereyiz. Beş analiz grubu düşünüyoruz savcılıklar için, ceza mahkemeleri 
için, hukuk mahkemeleri için, idare ve vergi mahkemeleri için, buradaki sistemleri yaklaşık 
marta kadar sürecek olan bir ihtiyaç analizi aşaması bu gruplarla gerçekleştireceğiz. Yurtdışı 
çalışma ziyaretleri daha önce de ifade ettiğim gibi, yurtiçi yargı birimlerinin ziyaret edilmesi 
ve sonuç raporunun hazırlanması. Uygulama aşamasında ifade ettiğim gibi beş pilot 
mahkemede yeni bir sistemin mevcut, teklif edilen sistemin uygulamasını üç aylık raporlama 
ve final raporlaması şeklinde takip edip belli bir sonuca ulaşmayı düşünüyoruz. Buradaki 
alt başlıklarımızda amaçlarımızı şöyle ifade edebilirim; personelin görev tanımlarının 
yapılması ve görevin somut başarı standartlarının belirlenmesi, yani buradan ifade etmeye 
çalıştığımız şu anda yargımızda sadece personelimiz ve yapılacak olan işler var. Hangi işin 
tam olarak ne anlamda, nereye kadar, idari nereye kadar, adli ve hekimin hangi işi yapması 
gerektiği noktasında çok net görev tanımlarının olduğu kanaatinde değiliz. Savcı ve 
hâkimlerimizin ki, en önemli araçlarımızdan biri bu ki, bu bütün ilerleme, yargının işleyişi 
raporlarında Türkiye’nin en çok tenkit edildiği noktalardan biri, savcı ve hâkimlerimizin 
üzerindeki idari yüklerin çok fazla olması sebebiyle asıl işleri olan yargı süreçlerinde çok 
fazla etkin olamayışlarından yola çıkarak savcı ve hâkimlerin idari görevlerinin yetki ve 
sorumluluklarının arttırılmış idari bir personele devri ki, bu Almanya’da uygulaması olan 
“rehtfliger digel asistent” şeklinde farklı uygulamalar olan şeyleri bu pilot mahkemelerde 
deneyerek tabiri caizse hâkim ve savcılarımızın asıl vazifelerine dönmelerini bu proje 
içerisinde kolaylaştırmaya çalışacağız. 

Pilot mahkemelerde bilgilendirme başvuru masalarının oluşturulması, faaliyetler 
sadece sistemimize yönelik değil, sisteme başvuran kişilere yönelik de olacak. Yargıya 
başvuran kişilerin işlerini kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler de içeriyor. Bu başvuru 
masalarının ne şekilde düşündüğümüze dair dünyadan, uygulamadan örnekleri sunumun 
sonunda sizlerle paylaşacağım. Pilot mahkemelerde de adalete başvuranları yönlendiren 
broşürler ve bilgilendirme levhalarının kurulması, yani adliyeye girdikten sonra böyle 
etrafına bakınıp ilk bulduğu savcı odasına girip ne yapması gerektiğini soran kişi sayısını 
bu yapmaya çalıştığımız uygulamalarla azaltmayı düşünüyoruz. 

Daha sonraki faaliyetlerimiz, planlama faaliyetlerimiz de şu şekilde: Adalet Bakanlığı 
tarafından pilot mahkemelerin belirlenmesi, bunların üzerinde şu anda personel genel 
müdürlüğümüz çalışıyor, ziyaret yapılacak mahkemelerimiz şu an itibariyle belli, yüksek 
kurulumuzdan gerekli izinlerin alınması, bunun için de girişimlerimiz şu an devam ediyor. 
Pilot mahkeme personele uygulanacak eğitim materyallerinin hazırlanması, nasıl bir 
sistem değişikliği gerekiyor? Bu sistem değişikliğine ne şekilde adapte olacaksınız, nasıl 
bir uygulama değişikliği olacak? Bunu izleyebilmemiz için öncelikle bunu uygulayacak 
personelin ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bunu bu bölümde aşmayı düşünüyoruz 
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ve proje materyallerinin hazırlanması, proje materyallerinden ne kastettiğimi de sunumun 
sonunda sizlerle paylaşacağım. 

Beklediğimiz sonuçlar ifade ettiğim gibi iş yükü yönetimi, mali yönetim, insan 
kaynakları yönetimi ve teknoloji yönetimi içerikli yeni bir mahkeme yönetim sisteminin 
çatısını oluşturmak ve mevcut iş yükünü azaltmak, yargı süreçlerini hızlandırmak ve yetki, 
sorumluluk sahibi etkin bir idari kadro oluşturmak. Yargı mensupları olarak bence şunu 
kabul etmeliyiz ki, bizim şu an mahkeme yönetimi ya da yargı yönetimi gibi bir teorik ya da 
pratik hukuksal bir kavramımız bile henüz yok. Yani biz bu projeyi hazırlarken mahkeme 
yönetimi dediğimizde birçok yargı mensubu hâkimin kürsüden salonu yönetmesini 
anlıyorduk sadece ki, şu andaki şeyimiz aşağı-yukarı bu. Bu kavramı sadece bu projeyle biz 
yargıya derç edebilirsek, koyabilirsek bu projenin bekleneni verebileceğini düşünüyoruz. 

Beklenilen sonuçlara ilişkin dünyadan birkaç yapmış olduğumuz ziyaretlerde birkaç 
örnek var, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin, majesteleri mahkeme hizmetleri 
servisi diye bir servis var. Az önce teknolojik anlamda İngiltere örneği bu, teknolojik 
anlamda bizim kadar iyi olmadığı ifade edilen ki, bu kesinlikle bir şey olarak değil, ama 
idari anlamda şurada bakın, kalem personeli için belli standartlar var. Diyor ki, telefon 
çaldığında buna cevap vermek için süre standardı var. Bir kalem personeli ne kadar 
süre içerisinde bu telefona cevap verecek, telefonda nasıl konuşacak, hangi kelimeleri 
kullanacak, vesaire ve buna ilişkin istatistikleri ay sonunda siz görebiliyorsunuz ve bu 
etkin bir hizmet standardı olarak kalem personeli önünde duruyor ve tüm kalem personeli 
için aynıdır. Örneğin, hangi müzekkere ne kadar süre içerisinde yazılacak ve ne kadar 
süre içerisinde gönderilecek? Müzekkerenin tercümesi gerekiyorsa bu sürenin ne kadar 
olması gerekiyor? T sürecinden sonra yargılama, duruşma bittikten sonra ne kadar süreç 
içerisinde bütün yazışmaların yapılmış olması gerekiyor? Buna ilişkin gün standartları 
belli ve buna ilişkin her ay sonunda her kalemin idari personelin buna ilişkin standartları, 
biten davalar, şu teknik şeyden dolayı bitemeyen davalar şeklinde çok ciddi bir istatistik 
çalışması içerisindeler ve bu kişilerin ne yapacağı, kendisinden ne beklendiği konusunda 
da çok sağlam ölçülere sahip olmasını sağlıyor ve bence çok etkin bir hizmet için önemli 
bir unsur.

Bir diğeri de az önce bahsetmiş olduğum gibi salonların girişlerine kimin nerede 
duracağı şeklinde ya da daha sonraki örneklerde duruşmadaki sıfatına göre ilk geldiğinde 
ne yapması gerektiği, “önce mübaşiri dinleyin, çağrılmadan girmeyin, girdiğinizde size 
gösterilen yere oturun” şeklinde böyle sadece şey yapması gerekiyor ki, bu çok fazla 
kişi yeri değiştirmişizdir “davacı sen şu tarafa gideceksin, sen buraya gideceksin” gibi 
bununla bile hâkimlerimizin uğraştığı bir aşamadayız. Daha sonra davacıysanız şurada 
gördüğünüz gibi yapmanız gerekenler, davalıysanız yapmanız gerekenler şeklinde bütün 
şey duruşma girişlerinde asılmış, o şekilde hiç kimseye bir şey sormadan belli, en azından 
prosedürel anlamda yapılması gereken şeyler duruşmaya girdiğinde davaya katılan 
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herkesin bilgisi dahilinde oluyor. Örneğin, çok fazla yönlendirme ilanları görüyorsunuz, 
bunları da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Neye ihtiyacınız varsa ona göre bunu nereden 
alabileceğinize dair bilgilendirme ilanlarını her yerde görmeniz mümkün. Örneğin, 
transkrip ceza kaydı istiyorsanız, mahkeme şeyi istiyorsanız ki, mahkeme istatistiklerini 
de bunlar tamamen halka açık salonlarda ilan ediliyor. Hangi davanın ne zaman bittiğini 
ya da neden dolayı bitmediğini davaya başvuran kişi görebiliyor. 

Bu şekilde özellikle basit mahkeme süreçleri için örneğin, şikâyette bulunmak, vesayet 
gibi çok daha çok hukuki şey gerektirmeyen daha basit süreçler için bazı bilgilendirme 
broşürleri hazırlamayı düşünüyoruz ve bu da İngiltere’den bir örnektir. Bu broşürlere 
bakarak yolunu bulabilmesini en azından yargıya başvuran kişinin ana hatlarıyla hangi 
süreçleri takip edebileceği konusunda bir fikri olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu da 
İngiltere İstinaf Mahkemesinin bir şeyi, bizim başvuru masaları olarak ifade etmeye 
çalıştığımız bunları da pilot mahkemelerde kurmayı düşünüyoruz. Gelen kişinin buradaki 
koyacağımız kişileri de eğitmek suretiyle belli çok basit hukuki temel kavramlar konusunda 
eğitmek suretiyle gelen kişilerin sadece buradan bilgilendirilerek yargı personelimizi 
bu noktada meşgul etmemesini ve daha hızlı sonuç almasını sağlamaya çalışacağız ve 
daha sonra pilot mahkemelerde direkt yapmış olduğumuz uygulamaları ölçebilmek için 
mahkeme hizmetlerinden yararlanan kişilere bu şekilde hazırlayacağımız tavsiyeleri ya da 
şikâyetlerine ilişkin şeylerle uygulamaların ne derece memnuniyet kesp ettiğini de öğrenme 
imkânı bulmayı düşünüyoruz. Az önce toplu olarak göstermiş olduğum kitapçıklardan 
birkaç örnek görüyorsunuz. Şu anda geçmiş para cezanızı ödemek istiyorsanız soldaki 
broşürü alacaksınız, şikâyette bulunmak istiyorsanız ortadaki broşürü alacaksınız, 
tanıksanız tanık sürecinde yapmanız gerekenler için sağdaki broşürü alacaksınız ve kimseye 
bir şey sormanız gerekmeyecek.

Mahkeme yönetimi projesinin ana hatlarıyla bekledikleri böyle, aşağı-yukarı üç nokta, 
3 milyon Euro’luk bir proje, 24 ay için öngörüyoruz ve bittiğinde en azından daha sonra 
2008 için şu anda bunun genişletilmesi ve 10 milyon Euro’luk bir projeye dönüştürülmesi 
için ana teklifimizi verdik, bu da kabul edildi, ama henüz daha detaylandırmadık. Orada da 
ana hatlarıyla ilk projede ziyaretini yapacağınız Fransa’daki Ecole National Graft gibi, yani 
kalem personelini eğiten, hâkimlerimizi eğiten akademimiz gibi ayrı bir okul sisteminin 
belki de Türkiye’ye kazandırılması gibi bir çalışma düşünüyoruz. Tabii, bu bütçeyle ilgili 
bir sorun, umarım bunu da başarırız. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, “Bilgi Yönetim Süreci ve UYAP” konulu 
Doç. Dr. Türksel Bensghir Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden, buyurun 
efendim. 

OTURUM BAŞKANI- Hocam normalde programda yoktu. Daha önceki bir programda 
vardı, gelemedi. Onun için biz arkadaşları biraz da o açıdan biraz çabuklaştıralım diye 
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sıkıştırdık. 16.00’da devam edecek, Kenan İpek Bey gelecek, başkanlık yapacak. O arada 
bir de ara verelim, ona da vakit kalsın. 

Doç. Dr. TÜRKSEL BENSGHİR (TODAİE)- Ben çok kısa geçeceğim. Öncelikle 
çok özür diliyorum. Tabii bu konuşmayı ben vizyon konuşması olarak Çarşamba sabahı 
yapacaktım, ama ne yazık ki aynı saatlerde başka bir ortamda eğitim etkinliğine katılmam 
gerektiği için katılamadım. Ali Beyle görüştüğümüzde bu sununun bu oturumda yer 
alabileceğine işaret etti ve bu nedenle şimdi karşınızdayım. Oturumu izliyorum, gerçekten 
gurur duyuyorum. Sadece UYAP ve Adalet Bakanlığının bugüne kadar yaptığı bilişim 
konusundaki etkinlikleri buradan izleme fırsatım olmadı, yıllardır enstitüde kurumunuzun 
mensuplarıyla birlikte yaptığımız ders ortamlarında biz UYAP’ın başlangıcından bugüne 
kadar, hatta yeniden yapılanma süreciyle birlikte geçirdiği serüveni ele alıyoruz, inceliyoruz 
ve ülke olarak ülkemizin bu değerli, önemli projesini ben kutluyorum ve bugüne kadar 
katkısı olan herkese de teşekkürlerimi öncelikle iletiyorum. Gerçekten büyük işler 
başarılıyor.

Ben biraz işin mutfak tarafından bakarak bilgi denilen olgu üzerinde durmak istiyorum. 
Tabii ki, şu ana kadar geliştirilen bilişim projeleri içinde biz verileri alıyoruz, işliyoruz, 
bir şekilde amacımıza uygun hale getirip sistemimizi kurmaya çalışıyoruz. Aslında işin 
özü o sistem içinde yer alan unsurun daha sağlıklı yönetilebilmesi bizim iş ortamımızdaki 
etkinliği, verimliliği artırıyor. Doğrusu kurumsal düzeyde baktığımızda da bu verimliliğe 
dönük yapılan çalışmaların teknolojiye yaptığımız bütün çabalara, harcamalara rağmen 
bazen öyle oluyor ki çok da istediğimiz verimliliği alamadığımızı görüyoruz. Bu sadece 
bizim ülkemizde değil birçok ülkede bilişim projelerine yapılan yatırımların geri 
dönüşümlerinin fayda olarak çok da istenilen düzeye gelmediğini, sorunun nereden 
kaynaklandığına bakıldığında bilgiye olan tutumun ve bilgi yönetme konusundaki 
yaklaşımlarımızın yanlış olduğu konusu ortaya çıktı. Benim biraz buradan yola çıkarak 
hazırladığım birkaç slayt üzerinden size genel bir perspektif vermek üzere sunumum 
olacak. Tabii, orada yapsaydım sunum biraz daha detaylı olacaktı ve belki bu başlıkları 
detaylı anma fırsatımız olacaktı, ama genel olarak bilgi yönetim konusu neden popüler 
hale geldi dünyada ve ülkemizde ve biz neden UYAP gibi bir proje içinde bir taraftan 
adalet sisteminin kendi içinde işleyen bilgisiyle uğraşıyoruz, bir taraftan da bu sistemi 
harekete geçiren ki, bir önceki konuşmacımızın mahkeme yönetim sistemi dediği işin 
mutfak tarafını, idari kısmını yönetmeye dönük projeler geliştiriyoruz. Bu popüler 
durumun bilgi yönetimi açısından neden ortaya geldiğine kısaca ona bakalım. Belki 
de size veri, enformasyon, bilgi kavramlarının arasındaki farkı anlatarak UYAP’a karşı 
getirdiğimiz eleştirilerin kimi zaman ne anlama geldiğini yorumlama fırsatı verecek bir 
kavramsal açıklamada da bulunayım ve arkasından şu iki maddeyi izninizle, çok da detaylı 
anlatmak istemiyorum. Bir yönetim sürecinin çerçevesi biraz teknik bir konu ve bu işin 
mutfak tarafında çalışacakları ilgilendirecek ipuçları içeriyor. Kurumsal bilgi yönetim 
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kürecini nasıl hayata geçirebiliriz ve bu süreçten kim sorumlu olmalı konularını çok kısa 
geçeceğim.

Bilgi yönetim konusu tabii ki küreselleşmenin bir sonucu olarak varlığını korumak 
durumunda olan tüm kurumların bilgi kaynaklarını yönetme çabası içinde ortaya çıkan 
bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve öyle ki, 21. Yüzyıla doğru girerken konferansların 
konusu “Biz Bilgiyi Nasıl Ele Almalıyız?” konuları üzerine ağırlık kazanıyor ve birçok bu 
konudaki danışmanlık kuruluşlarının şu söz üzerine kafa yorduklarını görüyoruz: Bilgi 
nehirlerine ulaşmak isterken veri selleri arasında boğuluyoruz. Ne demek veri, ne demek 
bilgi, biz bu kadar bilgiyi manyetik ortamlara alacağız, görüntü alacağız, ses alacağız, teks 
ortamında alacağız. Peki, veri selleri yaratma konumundan nasıl kurtulacağız? Bütün tema 
bu, bu tema üzerine yapılan bugüne kadarki konferanslarda şu saptamalarda bulunulmuş: 
Kurumlarda bilgi korunmaz, değerlendirilmez ve geliştirilmezse yok olur, yani biz bir 
şekilde bunları bugüne kadar zaten kağıt ortamlarında alıyorduk, arşivliyorduk, bir şekilde 
kullanabiliyorduk, ama büyük ölçüde de çok yararlanamıyorduk. Elektronik ortama da 
benzer şekilde attığımızın ancak yüzde 30’unu kullanabileceksek neden bu kadar bu çaba, 
bu kadar maliyet, bu kadar emek sorusu soruluyor. Bilgi kurumlar için değer taşır. Ben 
burada kurumu UYAP, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı özeline indirgemiyorum, çok 
genel olarak kullanıyorum. Kurumlarda bilgi değer taşır. Kurumlar bu değeri ölçmelidir. 
Peki, ölçüyor muyuz biz? Bu kadar bütün bilişim projelerine yaptığımız bilgileri koyduk, 
değerleri konusunda bir ölçme işlemi yaptık mı? Yaptığımız ölçümler ne kadar sağlıklı ve 
bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalar teknolojiye ağırlık veriyor? Acaba insanı ne 
kadar bu teknolojiyle uyumlu olacak şekilde projelerimizi oluşturmaya çalışıyoruz? Tabii 
birçok tepkiyi proje başlarken görüyoruz aslında, bir direnç var. Bu direnç kimi zaman 
belki teknolojiye olan uzaklık, korkudan kaynaklanıyor olabilir, kimi zaman da yapılan 
işlerin mutfak tarafında nelerin yapıldığını bilmemekten kaynaklanıyor olabilir. Sonuç 
olarak biz bilgi ve iletişim teknolojileriyle insan kapasitesinin uyumlu hale getirilebilecek, 
bu birlikteliği destekleyecek ortamları yaratmamız gerekiyor. Konferanslarda bu da ana 
tema olarak ele alınmış. 

Bir başka konu bürokratik, hiyerarşik yapıların -ki, bizim bakanlık tipimiz öyledir- bilgi 
üretim ve paylaşımın önünde engel oluşturduğunu gösteriyor. Yani biz aslında var olan 
hiyerarşik yapımıza uygun bir bilgi sistemi kuruyoruz ve o sistemin sınırlılıkları içinde 
bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Teknoloji bize sınırsız bilgiyi paylaşma olanağı verse de 
idari yapılanmamız bunun önünde engel oluşturuyor. Burada konuşmacılarımız da idari 
yapının yeniden yapılanması vurgusunu sıklıkla yerine getirdiler, vurguladılar. Tabii 
bu durumda biz kurumlarda bilgi birikimini rastlantılara bırakmamamız gerekiyor ve 
yönetmemiz lazım. Peki, nasıl yöneteceğiz? Belki de bu çerçeve şurada size sunduğum 
şema bu çerçevenin bilgi yönetiminin kurum olarak bakanlık olsun, bakanlık içinde bir 
birim olsun ya da birimleri düşünelim ya da ulusal düzeyde Türkiye’yi düşünelim. Birkaç 
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sacayağı var; önce liderlik, örgütlenme, teknoloji, öğrenme boyutları içinde biz bilgi 
dediğimiz olguyu ele alıp düşünmemiz gerekiyor. Peki, liderlik bağlamında ne önemli? 
Kurumda bilginin üretilmesi ve paylaşılması için değerlerin harekete geçirilmesi, bunların 
kurum stratejisiyle bütünleştirilmesine ihtiyaç var. Biliyorsunuz 5018 kapsamında 
kurumlarda strateji birimleri kuruldu. Bu birimlere de görev verildi. Mali kaynakları 
yönetecek, demirbaş ve bilgi kaynaklarını yönetecek. Bilgi kaynakları deyince de yönetim 
bilişim sistemleri gibi bir birim kurulması öngörüldü ve bu kurumlar bazıları böyle bir 
birimi oluşturmaya başladılar ve kimileri de oluşturuyor.

Bir taraftan bilişim projeleri bilgi işlem birimleri tarafından yerine getirilirken öte 
yandan strateji birimlerine de bilgiyi yönetme gibi bir misyon, görev yüklendi. Biz 
enstitüde bu konularla ilgili seminerler yapıyoruz ve bugüne kadar birçok kurumdan gelen 
katılımcılarla yaptığımız toplantılarda şunu ortaya çıkardık ki, gerçekten strateji birimleri 
bilgi yönetmeye nereden başlayacaklar? Bilgi işlem birimleriyle nasıl bir eşgüdüm içinde 
olacaklar? Bilginin yönetimi hangi birimin sorumluluğu altında olmalı? Bilgi işlemin mi, 
strateji birimlerinin mi? Bütün bunlar henüz daha netliğe kavuşmuş değil ülkemizde.

Sonuç olarak biz tabii örgütlenme boyutu, teknoloji boyutu, bir de örgütsel öğrenmeyi 
yaşatmamız gerekiyor. Çok güzel bir proje başlatıldığını öğrendim biraz önceki sayın 
konuşmacıdan, evet, mahkeme yönetim sistemi dediğimiz de sadece fiziksel ortamın 
düzeltilmesi değil, belki de o ortam içinde o idarenin bilgi yönetim sistemiyle bütünleşik 
bir yapıyı kurmak gerekecek ve bu bağlamda da bir öğrenme sürecini, yenilik yaratma 
sürecini Adalet Bakanlığı içinde de oluşturmamız gerekiyor. Bilgiye dönük yaklaşımlarımız 
genellikle üç temelli, ya teknoloji odaklı bakıyoruz ya örgütsel temelli bakıyoruz. 
Son yıllarda da ekolojik temelli bakmak gerektiği konusunda öneriler var. Ben kendi 
ülkemdeki uygulamalara baktığımda biz aslında biraz bu dönüşümü, e-dönüşümü teknik 
gözle görüyoruz ve teknik insanların eline bırakıyoruz büyük ölçüde, ama benim Adalet 
Bakanlığından gözlemlediğim şu gerçek de var ki, giderek teknik olmayan insanların bu 
projeler içinde çok değerli katkılar vermesiyle daha sağlıklı bilişim projeleri kurumlar 
yapmaya başladılar. Dolayısıyla biz teknoloji odaklı ve örgütsel bakışı bir tarafa bırakıp 
bunları bütünleştiren, çevreyi de dikkate alan bir bakışla bilgi yönetimine bakmamız 
gerekecek.

Bilgi yönetimi deyince birçok kavramı ele alıp açmak gerekiyor. Çok önemli 
kavramlardan biri veri, enformasyon, bilgi, ben kısaca ona değineceğim ve sunumumu da 
biraz sonra bitirmeye çalışacağım. Bilgi kavramının aramızda bazı arkadaşlarımız tabii bu 
kavramları çok yoğun kullandıkları için biliyor olabilirler, bazılarımız da belki henüz daha 
bu üç kavramın farklılığının ne olduğu konusunu çok netleştirememiş olabilirler. Kısa 
kısa bakacak olursak veri bir sürecin, bilgi işleme sürecinin temelini oluşturan hammadde 
şeklindedir. Yani belli eldeki gerçekler. UYAP’a giren verileri bu kapsamda ele alabiliriz ya 
da görüntüyle mahkemede olan olayları veri kapsamında ele alabiliriz. Peki, bunları alıp 
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ne yapacağız? İşleyeceğiz, kullanıcı, karar verici, hâkim, savcı için yararlı hale getireceğiz. 
Faydalı hale gelmiş, ilave değer kazandırılmış verilere bilgi diyoruz. Biz tabii Türkiye’de 
biraz kavram kargaşası da var, bu bilgiye bazılarımız enformasyon diyor. Ben bu sunumda 
ikinci başlıktaki bilgi kavramı enformasyon kavramıyla eşdeğer kullanıyorum. Bir başka 
aşama bunları aldık, işledik de ne oldu? Karar verdik ve ders çıkaracağız. Çıkaracağımız 
dersler açısından bir karara varmak için bilgilerden ulaşılan bir kavrayış, anlayış olarak 
üst bilgi kavramı ortaya çıkıyor. Sunumlarımı arzu edenlerle paylaşabilirim, ayrıntıları 
var. Şöyle bir şema var, isterseniz bu şema üzerinden bu kavramların yerini birazcık daha 
netleştirelim. Veriden yola çıkarak ilişkileri anlamamız -ki, şu anda UYAP buna olanak 
veriyor- enformasyon düzeyidir. Biz aslında UYAP’ın geneline baktığımızda enformasyon 
sistemini kurduk. Peki, ne yapacağız? UYAP’tan yola çıkarak biraz daha bilgi ve üst bilgi 
düzeyine çıktığımızda örüntüyü anlayacağız, yani belli suçlar için belli özelliklerden yola 
çıkarak neden olduğunu, hangi bölgede, bunu ortaya çıkaran olguların neler olabileceği 
konusunda belki örüntüyü anlayarak daha sağlıklı politikalar geliştirmeye dönük karar 
vericiye bilgi ihtiyacını karşılamak gibi bir duruma erişeceğiz. Bu yeterli mi? Hayır, daha 
akıllı hareket etmek gerekiyor. Weisman dediğimiz, yani geleceği görerek de ilkelerini, 
bu olayların arka planını görmeye dönük bir anlayış düzeyine ulaşmamız gerekiyor. O 
zaman UYAP gibi projelerin açılımının bu ilkeleri anlamaya dönük yapılara da kavuşması 
gerekiyor.

Bu bağlamda biz veriyi anlam ve bağlam bütünlüğünü sağlayacak bilişim projelerini 
yapmamız gerekir. Bunu yapacağız da kurumda kim sorumlu olacak? Bir de belki oraya 
geçmeden bilgi dediğimiz olgunun içini de açmak gerekiyor. Örtük ve açık bilgiden söz 
etmek istiyorum. Aslında şu ana kadarki UYAP’ta yer alan bilgiler açık bilgiler, açığa 
çıkmış bilgiler, yani bizim deneyimlerimizle ortaya koyduğumuz bilgiler. İyi de, bu kadar 
uzmanın beyninde ben biraz önce bir şema göstermiştik, tasik dediğimiz örtük bilgiler 
var, her bir hâkimin, savcının açığa çıkmamış çok değerli uzmanlık bilgileri var. Peki, 
bunları biz sisteme nasıl entegre edeceğiz? Nedir örtük bilgi? Açığa çıkmamış bilgi. Bizim 
geliştireceğimiz sistemi meta datalar, veri havuzlarıyla bu örtük bilgiyi de açığa çıkaracak 
yapıyla bütünleşmesine ihtiyaç var. Bunu yapmak da sadece enformasyon teknolojik 
altyapısını kurmakla geçmiyor, sosyal iletişim altyapısını kurmayı gerektiriyor. Sosyal 
iletişim altyapısı; bütün uzmanların paylaşabilecekleri, fikir üretebilecekleri platformları 
da bu sistem içine kazandırmaktır. 

UYAP’a baktığımda ben kısmen de olsa formlarla bu yapılmaya çalışılmış, ama 
buradan elde edilen verilerin daha sağlıklı paylaşılabilir hale getirilmesi böyle bir sosyal 
iletişim altyapısının sistemler olarak kurulmasını gerekli kılıyor. Bunu yapmak için de biz 
kurumsal olarak bir yönetim sürecini nasıl kurgulayacağız, nereden bakacağız diye soracak 
olursak aslında bilgiyi keşfetme, yaratma, yayma ve kullanma sürecini kuruyoruz. Bu süreç 
içerisinde biz eğer bu süreci sağlıklı kurarsak bilgiyi paylaşabileceğiz ve bilgi transferini, 
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paylaşımını zor olmaktan, güç olmaktan kurtaracağız. İsterseniz şu şekle ağırlık vereyim 
ve bitirmeye çalışayım. Biz kurumlarda böyle bir sistem içinde şu soruyla başlamamız 
gerekiyor: Kurumumuz ne biliyor? Ne bilmeli? Kurumumuz bildikleriyle ne yapabilir, 
bildikleriyle ne yapmalıdır? Strateji birimlerinin bilgi sistemleri kurarken bilgi işlem 
birimleriyle ortak bir arada kafa yorması gereken sorular bunlar, yani kurum için, bakanlık 
için bilgi boşluğu analizini yaparak yola başlamak gerekir ve bütün bu projelerin bu yapı 
içinde bütünleştirilmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Kim sorumlu olsun diye bir 
soru gelecek olursa bilgi işlem birimleri mi, strateji birimleri mi, yoksa insan kaynakları 
birimleri mi? Neden insan kaynakları? Evet, kuruma değer katan insan entelektüel 
sermayesi. Strateji birimlerinin misyonu, görevi ne? Bunlar da kurumsal stratejinin 
geliştirilmesi, uygulanması, izlemesinden sorumlular ve bilgi kaynakları 5018 ve onlara 
görev olarak verilmiş. Öte yandan bugüne kadar bakanlığın, Adalet Bakanlığı açısından 
baktığımızda bilişim projeleri bilgi işlem birimi içinde yönetilmiş ve götürülüyor. Ne 
olmalı? Benim önerim aslında her kurumun kendi yapısına uygun bu üç birimi etkinliğine, 
işlevlerini eşgüdümleyecek bir modeli benimsemeleri konusu, yani illa bilgi işlemde bu 
yürütülsün, illa strateji içine alınsın demek çok da sağlıklı olacağını zannetmiyorum. 
Çünkü her kurumun hassasiyeti ve özelliği farklı, ama şuna dikkat etmek lazım: Bu üç 
birimin eşgüdüm içinde çalıştırılacak bilgi sistemleri yapısını kurmak gerekiyor ve her 
şeyden önemlisi de en üst yönetimden bütün çalışanlara kadar bilgi yönetimi konusunda 
perspektif kazandıracak, farkındalık yaratacak eğitimlere ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum. 
(Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Biz de Hocama teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar saat 16.00’ya 
kadar ara veriyorum, 16.00’dan sonra Kenan Beye ben devredeceğim, Genel Müdürümüz 
devam edecek.
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UYAP GÜNLERİ

ÜÇÜNCÜ GÜN

DÖRDÜNCÜ OTURUM

“UYAP BİLGİ BANKASI VE INTERNET HİZMETLERİ”

Oturum Başkanı: SADİ GÜVEN (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

FARUK EREM SALONU, 11 Ocak 2008

OTURUM BAŞKANI SADİ GÜVEN- 25 yıllık kürsü hayatım var, yargıda önemli 
olan vatandaşın davalarını, hukuk ihtilaflarını adil, hızlı, etkin bir şekilde çözmek. İki 
gündür burada da konuşuluyor, UYAP’ın temel amacı da bu, buna hizmet etmek. 1999 
yılında amatör bir ruhla başladı ve bugüne geldik, dünya çapında çok büyük bir proje, 
bunu başlatanlara, bugün bu hale getiren Bilgiişlem Daire Başkanı Ali Bey ve ekibine ben 
teşekkür ediyorum.

Birtakım sıkıntılarımızın olduğu doğru, özellikle hız açısından tüm teşkilatın bu konuda 
birtakım sıkıntıları var. Muhtemelen bugün sözleşme yapılacak veya pazarlıklar bitecek, 
önümüzdeki günlerde bu sorunu da hallettiğimizde UYAP gerçek anlamda yargının hızlı 
çalışmasına katkı sağlayacak. Tabii bunun en önemli ayaklarından birisi de Internet ve 
bilgi, bilgiye erişim. Yıllarca hep bunun sıkıntısını çektik, ben izninizle bu konuşmanın 
belki 5, 10 dakikasını alacağım, 1983 yılında Gaziantep İslâhiye’de hâkimdim, sulh ceza 
mahkemesinde önüme bir trafik dosyası geldi. O günlerde mevzuat değişmişti, Resmi 
Gazete de savcılığa bir tane geliyordu, o Resmi Gazetenin yürürlükle ilgili sayfasını 
maalesef bulamadım. Tabii hepiniz gibi ben de duruşmaları anlamsız tetkik alma ve 
erteleme yönünde bir düşünceye sahip değilim, böyle basit bir dosyada da karar vermem 
gerekiyordu. Dedim yasa herhalde Resmi Gazetede yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir ve karar verdim. 3, 4 gün sonra Resmi Gazeteyi bulduğumda o maddenin 6 ay 
sonra yürürlüğe girdiğini gördüm, kararı da yazmıştım, savcıya götürdüm verdim, bunu 
temiz et, ben orta aldım, o iyi aldı.

Bana çok dokundu, o günlerde bizde müfettişler vardı, İslâhiye’yi bilen var mı 
bilemiyorum, orada Alman Pınarı diye Fevzi Paşa’nın üzerinde bir mesire yeri vardır. Akşam 
oraya yemek yemeye gittim müfettişlerle bunu tartıştım, dedim ki, hâkimin işi mevcut 
delilleri toparlayıp mevzuat elinde olmalı, Yüce Yargıtayın görüşleri elinde olmalı, olayı 
değerlendirmeli ve bunun için de hâkime tüm bilgileri Internet aracılığıyla bilgisayarlarına 
aktarmak gerekir. Müfettiş bana aynen şunu dedi, iyi hâkim bey, kararları da bilgisayarlar 
yazsın. Biz o günlerden bugünlere geldik, bir bakan bu sefer Tekirdağ’da bize mevzuat 
istediğimizde, biz size dünya para veriyoruz, gidin kendi kitaplarınızı kendiniz alın dedi, 
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kendi bilgilerinize kendiniz ulaşın. Ancak çok şükür bugün gerek UYAP’ın kendisinde gerek 
UYAP üzerinde AKİP ve Meşe yazılımıyla 100 binin üzerinde içtihatları günlük olarak 
hâkim, savcıların masasına aktarabiliyoruz. Her gün değişen Resmi Gazeteler ve kanunlar, 
uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, her türlü bilgi hâkimlerimizin 
eline gelebiliyor. Bu benim hayalimdi, ben bunu gerçekleştirenlere gerçekten teşekkür 
ediyorum.

Bu neyi getiriyor? Yıllarca hâkimlik yaptık, davaların uzamasındaki en büyük nedenlerden 
birisi hâkimin bilgiye ulaşamamasıdır. Konuyu bilmiyorsak o dosyanın içinde dolaşır 
dururuz, hepimiz bunu yaptık, yıllarca yaptık, ama bir konuya hâkimsek biran önce o 
dosyayı karara bağlarız. Hiçbir hâkim günlerce anı dosya eline gelsin istemez. Bu işin bilgi 
yönü, bunun dışında Internet üzerinden arkadaşlarımız birbirleriyle haberleşebiliyorlar. 
Bakanlığımızın genelgelerini, tamimlerini, teşkilat yapısını, her şeyini bir tuşa dokunmakla 
öğrenebiliyorlar. Kendileri Internet üzerinden konuları tartışabiliyorlar, yani burada 
edindiğiniz faydaları her gün yapabiliyorsunuz, bunlar gerçekten sevindirici gelişmeler. 
UYAP’ın sizlerin sayesinde daha da ileriye gideceğini ben düşünüyorum.

Şimdi konuşmacıları davet edeceğim, zamanın kısıtlı olduğunu da biliyorum, planlamaya 
göre 15’er dakika lütfen arkadaşlarımız kullansınlar. Geri kalan zamanı da sizin sorularınızı 
cevaplamakla geçirelim. Dışarıda soru cevap faslının ve dertlerin, sıkıntıların çok dile 
getirilmediğini arkadaşlarımız söylediler, bu konuda yoğunlaşırsanız, sadece burada 
değil, Internet üzerinden bize mail atmak suretiyle de bu ihtiyaçlarınızı, tenkitlerinizi bize 
ulaştırırsanız biz bu sorunları daha iyi çözeriz diye düşünüyorum. Evet, ilk konuşmacı 
olarak Bilgiişlem Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Sayın Murat Turan’ı davet edeceğiz.

SUNUCU- Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Tetkik Hâkimi Sayın Murat Turhan Bey, 
teşriflerinizi arz ederim.

MURAT TURHAN (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, değerli misafirler; 
öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum, günaydın. Sayın Müsteşarımın arz ettiği gibi 
ve yansıda gördüğünüz gibi hâkim, savcılarımızın kitap sıkıntısı, mevzuat sıkıntısı, içtihat 
sıkıntısı geçmişten itibaren düşünüldüğünde had safhada olduğunu biliyoruz. Ancak çok 
büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz, gerçekten de adliyelerimizde belki ilçelerde yansıda 
gördüğünüz çapta, büyüklükte bir kütüphaneyi bulmanın mümkün olmadığını biliyoruz. 
Bir kısım yerel imkânlarla veya kişisel imkânlarla bu ihtiyaçların giderildiğini hepimiz çok 
iyi biliyoruz. Ancak teknolojinin gelmiş olduğu bu noktada mevzuat ihtiyacının, içtihat 
ihtiyacının ve diğer tüm bilgilerin artık elimizin altında bir tıklamayla erişeceğimiz hale 
geldiğimiz bu noktada gerçekten yargıyı hızlandırmayı amaç edinen ulusal yargı ağının bu 
kapsam dışında kalmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Bu projenin başından itibaren 
de bu gözetilmiş ve tüm hâkim, savcılarımıza, tüm yargı camiasına, tüm vatandaşlara, tüm 
avukatlara böyle bir hizmetin verilmesi amaçlanmıştır.
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Daha önce bizim bilgiye, mevzuata, içtihada nasıl ulaştığımızı hepimiz biliyoruz. Yargıtay 
Kararları Dergisine ulaşmanın, Yargı Mevzuatı Bültenine zamanında erişmenin e diğer 
elimize geçen tüm dokümanlara zamanında erişmenin, aynı zamanda bu dokümanların 
elimizde olduğunu düşünsek bile hangi mevzuatın hangi ciltte, hangi dergide, hangi evrakta 
olduğuna anında erişmemizin ne kadar güç olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğu adliyede 
belki olduğunu düşündüğümüz Başbakanlık Mevzuat Külliyatının ben baktığımda 18 
ciltlik bir eserin, bunun içerisinde kanunlarla ilgili 8 cilt, mülga kanunlarla ilgili 2 cilt, 
kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 1 cilt, tüzüklerle ilgili 3 cilt, yönetmeliklerle ilgili 4 
cilt kitabın, külliyatın olduğunu biliyoruz. Ben bazen o külliyatın hangi sayfasında hangisi 
olduğunu çok aradığımı biliyorum. Belki bunların fihristleri de var, ancak ne kadar güç 
olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Aslında yaşadığımız sıkıntılardan Sayın Müsteşarımız bahsetti, bu nedenle yargıda 
mevzuata erişememekten dolayı, doğru ve zamanında içtihatlara, dairenin kararlarına, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına erişememekten dolayı bozmaların 
yaşandığını ve bu nedenle dosyaların Danıştaydan, Yargıtaydan döndüğünü görüyoruz. 
Belki böyle bir istatistik yapılsa belli bir oranın bile tutacağını görebiliyoruz. Bu hâkim, 
savcılarımızın gerçekten çok iyi çalışmalarına rağmen güncel mevzuata, güncel içtihada 
zamanında erişememelerinden kaynaklanan bir durum olduğunu hepimizin bildiği bir 
husustur. İki günlük konuşmalarda da anlatıldığı ve arz edildiği gibi UYAP zamandan, 
maliyetten ve işgücünden tasarruf sağlanması için ve yargıda hızı sağlamayı amaç edinmiş 
ve bu kapsamda da elinden geleni yapmaktadır. Bunun için de özellikle kanunla verilen 
içtihatları, mevzuatı takip etme yetkisi UYAP içerisinde de hepimizin elinin altında 
erişebileceğimiz bir duruma gelmiştir.

Bizim bu kapsamda bilgi bankamız bulunmaktadır, öncelikle ondan bahsetmek 
istiyorum. Bilgi bankasına tüm hâkim, savcılarımız, yargı personeli erişebildiği gibi 
vatandaşlarımız da erişebilmektedirler. Tüm Adalet Bakanlığı yargı ağına dahil olan 
personelimiz, hâkim, savcımız öncelikle Internet sitesinden bilgi bankasına erişebilecekleri 
gibi buradan Internet sitesinde bilgi bankasını tıkladıkları zaman direkt bu sayfa kendilerini 
yansıda gördüğünüz gibi bilgi bankasına eriştirmektedir. Diğer taraftan vatandaşlar için 
de aynı şekilde böyle bir hizmet verilmektedir, yine Internet sitesinden vatandaşlarımız 
mevzuatla ilgili kısımda vatandaşlara verilen hizmeti tıkladıkları zaman yine bu hizmet de 
kendilerine günlük olarak Resmi Gazetenin taranması suretiyle ve güncellenmesi suretiyle 
arkadaşlarımız çalışıyorlar, her gün Resmi Gazeteyi takip ediyorlar, hafta sonu da dahil 
mevzuatı takip edip güncelleyerek hâkim, savcılarımızın, tüm yargı personelinin hizmetine 
sunmaktadırlar. Aynı şekilde bur portaldan da erişmek mümkündür, portal yine bizi bilgi 
bankasına eriştirecektir.

Gerçekten de bilgi bankası zaman içinde daha da önemi anlaşılacak bir hale gelmiştir, 
aslında buna içtihat ve mevzuat bilgi bankası denmemiş, bilgi bankası denmiş isminden 
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de anlaşıldığı gibi. Şu an burada gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, 
Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay kararları, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu 
kararları, makaleler, Yargıtay kararları, yönetmelikler, hepsini barındıracak şekilde her gün 
bizim arkadaşlarımı hep beraber bunu takip ediyoruz ve sürekli olarak bu bilgi bankasını 
doldurmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde burada göreceğimiz gibi bir de makalelerimiz 
bulunmaktadır, ondan biraz sonra bahsedeceğim. Bu bilgi bankasına bizim girdiğimiz 
Yargıtay kararlarına aynı şekilde Yargıtay sayfasından da erişilebilmektedir. Burada şu 
hususu belirtmek istiyorum, Yargıtayla yapılan anlaşma doğrultusunda bizler Yargıtaydan 
aldığımız tüm içtihatları kendimiz UYAP kapsamında alıyoruz ve bilgi bankasına 
işliyoruz. Orada ayrı bir personel, ayrı bir işgücü, ayrı bir veri girişi yapılmamaktadır, 
dolayısıyla ortak bir havuz kullanılmaktadır. Bu durumda da kaynaklar etkin bir 
şekilde kullanılmış, gerçekten de Türkiye’nin sorunu olan kaynakların etkin bir şekilde 
kullanılması ve işgücünden tasarrufun da bir anlamda da sağlanması amacı bu doğrultuda 
da gerçekleştirilmiş olmaktadır. Gördüğünüz gibi Yargıtayın ulusal yargı ağı projesi bilgi 
bankasında burada aynı şekilde gördüğünüz, demin size gösterdiğim burada Yargıtay 
kararları kısmının ilgili bölümüne Yargıtayın sayfasından da erişmek mümkündür. Emsal 
sorgulama dediğimizde sizlerin portaldan girip bilgi bankasına eriştiğiniz bütün içtihatlar 
aynı şekilde orada da gözükmektedir, oradan gördüğünüz tüm içtihatlara da yine bilgi 
bankasından erişebilmek mümkündür.

Bize sürekli olarak Yargıtaydan içtihat gönderilmekte, biz bunları sürekli olarak işliyoruz. 
Ancak tabii bu noktada Yargıtayla yapılan anlaşma doğrultusunda bu yapılmıştır, Yargıtayın 
bize gönderdiği kararlar ne kadarsa biz ancak onları işleyebiliyoruz. Zaman içerisinde bunun 
üçlü bir anlaşmayla daha güncel, daha hızlı bir şekilde verildi gün, belki kararın verildiği 
gün içtihat niteliğindeki kararların bilgi bankasına işlenmesi aşamasına gelmiş olacağız. 
Aynı şekilde Danıştaydan, Anayasa Mahkemesinden, uyuşmazlık mahkemesinden de biz 
sürekli olarak kararları alıp onları sürekli olarak bilgi bankamıza işliyoruz.

Biraz önce makalelerden bahsettim, aslında orada makaleler şeklinde geçse bile bilgi 
bankasını biz bir elektronik kütüphane haline dönüştürme yolundayız. Özellikle biz buraya 
sadece içtihatları, mevzuatı işlemiyoruz, aynı şekilde gelen yine telif hakkıyla ilgili izin 
aldığımız kişilerin makalelerini, kitaplarını, tezlerini de bu bilgi bankasına işliyoruz. Zaman 
içerisinde gerçekten burası bir elektronik kütüphane haline dönüşecek, bir elektronik 
arşiv haline dönüşecek, bir elektronik adıyla anlaşıldığı gibi bir bilgi bankasına dönüşecek, 
bizim kitaplarımıza da buradan erişebileceğiz. Şu an orada birçok makale bulunduğu gibi 
yine buraya, bilgi bankasına kitapların, tezlerin atılmasına devam etmekteyiz. Bizim asıl 
amacımız söylediğim gibi bir elektronik kütüphane oluşturmaktır.

Aynı şekilde gerçekten amatör bir şekilde başlayan UYAP mevzuat programına şu an tüm 
vatandaşlarımız erişmektedir. Bu UYAP mevzuat programı da baştan dediğim gibi amatör bir 
şekilde başlamış olsa bile şu an tüm Türkiye’de tüm kurumlar, tüm vatandaşlarımız, hukuk 
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fakültesi öğrencileri, stajyerler her yerden bir şekilde bize talep gelmektedir. Bu mevzuat 
programını bilgisayarlarına indirip rahat bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu programın şöyle 
bir özelliği var, bilgi bankasına attığımız tüm kararları biz burada aynı şekilde yayınlıyoruz 
insanlar bilgisayarlarına indirip bunları kullansınlar diye. Şu an itibarıyla bunları sürüm 
sürüm biz aylık olarak yayınlıyoruz, aylık güncellemelerini yapıyoruz, ancak tabii buradaki 
bizim amacımız bunun otomatik olarak güncellenmesi, bununla ilgili çalışmalarımız da 
devam etmektedir. Eğer bunu da sağladığımız takdirde şu an bize gelen taleplerin en 
yoğun olanı bu, bu anlamda büyük bir adım atmış da olacağız. Şu an itibarıyla eski sürüm 
bulunduğundan kullandığınızda size uyarı veriyor ve daha sonra da eski sürümü kaldırıyor, 
yeni sürümü yüklüyor. 09.01.2007 itibarıyla bu güncellenmiştir, hem mevzuat kısmı 
demin söylediğim gibi bilgi bankasındaki tüm alanlar burada yer almaktadır, Hâkimler 
Savcılar Yüksek Kurulu kararları, uluslararası sözleşmeler, tebliğler, kanunlar, aynı şekilde 
biz daha önce bizlere gelen Yargıtay Kararları Dergisini buraya da işliyoruz.

Bakın; gördüğünüz gibi şu an 2007’den itibaren Aralık ayının Yargıtay Kararları Dergisi 
de buraya işlenmiş durumdadır, aylık Yargıtay Kararları Dergisi şeklinde bunlara da buradan 
erişmek mümkün, artık Yargıtay Kararları Dergisini aramamıza gerek yok. Bu tabii zaman 
içerisinde ciddi bir arşiv oluşturacaktır, elimizin altında güzel bir kaynak olacaktır. Bununla 
ilgili kapsamını ve büyüklüğünü görebiliyoruz, şu an itibarıyla tabii bilgi bankasını sadece 
Adalet Bakanlığındaki ağa dahil insanlar kullanabiliyor, ancak UYAP mevzuat programı şu 
an 90 bin kez indirilmiş, 98 bin kişi şu an bunu indirmiş ve kullanmaktadır. Dediğim gibi 
sürekli olarak bize bununla ilgili öneriler geliyor ve talepler geliyor, teşekkürler geliyor. Biz 
ona göre gelen talepler doğrultusunda değerlendirdik, daha güzelleşmesi için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. Aylık olarak da içtihat bilgi bankasına yaklaşık 600 tane içtihat 
atıyoruz ve sürekli olarak Genel Kurul kararları, Danıştay kararları bize gönderiliyor, 
gönderildikçe biz işliyoruz.

Sayın Müsteşarımın söylemiş olduğu gibi tabii bunlar yeterli görülmediği için özellikle 
Sayın Müsteşarımın da katkılarıyla Meşe Yazılımla bir protokol imzalanmış, daha sonra 
AKİP Yazılımla bir protokol imzalanmış ve tüm hâkim, savcılarımıza bunlar gönderilmiştir, 
birazdan onlar bahsedecekleri için ben kısaca geçiyorum. Bu konuda 21 bin tane içtihat ve 
mevzuat programı dağıtılmıştır, gerçekten bu Türkiye için, Türkiye’deki yargı mensupları 
için büyük bir hizmet olmuştur. Tabii bu protokoller yenilenmiştir ve yine yakında eline 
geçen hâkim, savcılarımız olmuş olabilir. UYAP sürüm 1.0 şeklinde hazırladığımız bizim 
bir DVD var ve bu DVD’de en son haliyle AKİP programının, Meşe’nin, yine UYAP 
mevzuat programının da içinde bulunduğu bir DVD, UYAP’la ilgili tanıtımların da olduğu 
bir DVD bütün hâkim, savcılarımıza bir kısmının eline geçmiştir, bir kısmının da yakında 
eline geçecektir, dağıtılmaya başlanmıştır. Bunu CD’den çalıştırmak mümkün olduğu 
gibi normalde DVD’den de çalıştırıp kullanabiliriz, bu şekilde şu an bu DVD dağıtılmaya 
başlanmıştır.
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Bilgi bankasından bahsetmişken bir husustan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bilgi 
bankası bizim Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı altında Mevzuat Şubesi bulunmaktadır, bu 
Şube aracılığıyla kanunlar, tasarılarla ilgili, yönetmeliklerle ilgili görüşler sürekli olarak 
gelmektedir. Özellikle UYAP kapsamında Adalet Bakanlığı elektronik imza konusunda 
destek verdiği gibi şimdilerde elektronik dava, dün Hâkim Bey anlattılar, elektronik ticaret, 
elektronik tebligat ve hukukumuzun ihtiyaç duyduğu diğer elektronik işlemlerle ilgili 
olarak sürekli olarak bu kapsamda destek vermektedir ve gerçekten e-devletin e-adalet 
ayağını gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Ben teşekkür ederim, saygılar 
sunarım, sorularınız varsa buyurun. (Alkışlar)

OTURUM BAŞKANI- Evet Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı Hâkimlerimizden Murat 
Beye teşekkür ediyorum. Mevzuat ihtiyacı ve giderilmesi konusunda yaptıklarını anlattılar, 
bunlar yaptığımız inşaatlar kadar önemli, hâkim, savcılarımız açısından önemli konular, 
ama zaman çok dar, her bir konu başlığı bir günü alabilecek bir tartışma konusu, soru varsa 
alalım, buyurun. Yalnız arkadaşlarımız kendini tanıtsınlar.

MUSTAFA NEVHAN AKYILDIZ- (İzmir Cumhuriyet Savcısı) Ben öneri 
mahiyetinde bir soru sormak istiyorum. Adalet Dergisinde meslektaşlarımızın emekleriyle 
hazırladıkları makalelere ulaşmak çok zor oluyor, bunlar bir fihrist şeklinde düzenlenmemiş, 
bu konuda bir çalışma var mı? Bir de aylık Yargıtay Dergisindeki menü çok zor ulaşılan bir 
menü, bunun için yeni bir menü hazırlığı var mı, bu konuda bilgi almak istiyorum.

MURAT TURHAN- Sayın Müsteşarım, Adalet Dergisiyle ilgili bir şeyler söylemek ister 
misiniz bilmiyorum, onunla ilgili olarak orada telif haklarıyla ilgili durum söz konusu. Eğer 
bize bu konuda böyle bir yetki verilirse ve oraya gönderilen makaleler konusunda orada 
yayınlansın şeklinde yetki verilmesi halinde dediğim gibi seve seve bunları yayınlıyoruz. 
Hatta tüm hâkim, savcılarımızdan aslında tezlerini, makalelerini biz bekliyoruz, oraya 
fihrist halinde yayınlamaktan mutluluk duyarız. Ben baktım, orada şu anda elektronik 
ortamda bulunuyor, gerçekten biz tüm birimlerimize bu konuda yazı yazdık elinizde 
bulunan tüm kitapları, telif hakkını aldığınız tüm makalelerin bize gönderilmesi halinde 
biz bunları yayınlıyoruz, yayınlamak istiyoruz şeklinde. Bununla ilgili anlaşma yapıldığı 
takdirde gerçekten biz bunu yayınlamaktan mutluluk duyarız. UYAP mevzuat programıyla 
ilgili, onun içerisinde bulunan Yargıtay kararlarıyla ilgili olarak da biz programı sürekli 
olarak yeniliyoruz ve güncelliyoruz, orada bir sıkıntı olmasa bile ancak programı tamamen 
gözden geçirip daha kullanışlı hale getirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Çok 
yakında da oradaki sıkıntı da giderilmiş olacaktır.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum. Başka soru var mı? Peki, Murat Bey 
teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Değerli konuklar; “AKİP Mevzuat Ve İçtihat Programı” konulu AKİP 
Yazılımdan Sayın Tevfik Sarısoy Beyin konuşmacı olarak teşriflerini arz ederim.



692

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

TEVFİK SARISOY (AKİP Yazılım)- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar; hoş geldiniz. 
Malum 5.’si düzenlenen uluslararası sempozyumda pek çok konulardan bahsedildi, 
sorunlardan bahsedildi, hepimiz de zaten bunların bilgisine sahibiz. Malum günümüzde 
bilgi çok önemli, yani şimdi uzayın boşluklarında atılan birtakım uydularla, Ra’nın gözü 
diyorlar, onunla Kremlin’in ikinci bodrumu, hatta saatlerimizin markaları bile izlenirken 
bizler bilgiye eğer ulaşamıyorsak bu toplum olarak çok büyük bir kaybımız, hatta 
birçok konuda, özellikle tabii bahsedeceğimiz konu hukuk ve adalet konusuysa burada 
büyük yanılgılara düşmek ya da gecikmiş birtakım sonuçlara varmak mümkün ki bu da 
toplumumuzu derinden sarsıyor, hukukçularımızı da sıkıntıya sokuyor.

Efendim, biz Adalet Yayıneviyiz, hukuk yayınları yapıyoruz, backraund’umuzda ciddi 
anlamda Türk hukukuna hizmet etmişliğimiz var. Sizlerin teşvikleri, sizlerin yardımları 
ve destekleriyle biz belli bir yerlere geldik ve hâlâ hizmetimizi sürdürmek istiyoruz ve 
sizlerle birlikte sürdürüyoruz. Fakat şu bir gerçek ki insanlar artık bilgiyi kitap karıştırarak, 
birçok kitap karıştırarak ya da mağaza mağaza dolaşarak aramak istemiyorlar ya da çok 
fazla kaynağın içerisinde bulunan bilgilerde hakikaten sıkıntılar da oluşmakta. Bunları 
detaylandırmak istemiyorum, her birimiz biliyoruz, inanılırlık, güvenilirlik söz konusu. 
Peki, ne isteniyor? İnsanlar oturdukları yerden bilginin kendine gelmesini istiyor ya da 
taşıdıkları birtakım elektronik cihazlara, laptop olur, vesaire, bunlarla bilginin kendilerine 
ulaşmasını istiyor ya da en kestirmeden. Peki, buna ulaşmak günümüzde mümkün 
mü? Mümkün, dünya hakikaten kol saatimizin markasını gözleyebiliyorsa bizim buna 
ulaşmamız mümkün. Fakat burada önemli olan ulaştığımız bilginin kaynağı, ulaştığımız 
bilginin doğruluğu, ulaştığımız bilginin detayı, güncel olmuş olması, Sayın Müsteşarım 
bize çok güzel bir örnek verdi geçmişten. Hakikaten zamanında ulaşmayan hiçbir şey 
derde deva değildir, bu hepimizce malum, bilinen şey. Bulduğumuz bilgilerin derdimize 
ne kadar deva olduğu da önemli, şimdi hepimiz biliyoruz ki konularla ilgili içtihatlara 
baktığımızda bazen konuyu yakaladığımızı sandığımızda daha sonra aynı konuyla çok 
ilgisi olmadığını da görebiliyoruz. Yani yanılmamak, doğru adreste bulunmak lazım. Bu 
bize zaman kazandıracaktır ve bir şekilde ilgilendiğimiz dava konularını en kısa sürede 
çözümlendirmemize yardımcı olacaktır.

Biz Adalet Yayınevi olarak uzun yıllar hukuk yayını yaptık, hâlâ yapmaya devam ediyoruz 
ve AKİP, açıklamalı kanun içtihat programı dört yıllık bir birikime sahip. Biz her iki birikimi 
tek çatı altında toplamayı istedik ve topladık, adalet hukuk yayınları ve AKİP açıklamalı 
kanun içtihat programlarını birbirlerine sinerji yaratacak, güç verecek bir ortamda 
buluşturduk ve sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi Adalet Bakanlığıyla yapılan protokolle 
de 10 bin ve sanırım biraz daha fazla olabilir, hâkim ve savcımıza CD’lerimiz, daha doğrusu 
DVD’lerimiz dağıtılmış durumda. Ben burada pek PowerPoint sunum yapmayacağım 
ya da çok fazla detayına inmeyeceğim, zaten bunlar teknik şeyler, bilgisayarlarınıza 
kurduğunuzda açılımlarını hep birlikte göreceğiz. Bizim burada yaptığımız şu, bilgiyi 
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en kısa sürede, en güvenilir, en güncel ve en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. 
Bu şu demek, yani ihtiyaç sahibi sadece hukukçular mıdır? Hayır, halkın bundan istifade 
etmesidir. Yani hukukçumuz ne kadar konusuna çabuk ulaşır ve hâkim olursa halkımız da 
o kadar bu konudan istifade eder.

Şimdi program elbette ilk yapılandırıldığında kullanımı kolay olmayan şeyler bunlar, 
yani Türkiye’ye ilk Internet ya da bilgisayar giriş günlerini hatırlarsak hakikaten devasa 
aygıtlardı. Fakat şimdi IBM’in, vesairenin ürettiği 9500KX gibi likit ekranlı monitörler 
gibi devasa, inanılmaz bir teknolojiye geçildi. Biz program üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz, şimdi program üzerinde neler var? Bir kere kanunlar var, tüm mevzuatlar 
var, tüm içtihatlar var ve bunların hakikaten günlük, haftalık, aylık da güncellemeleri 
mevcut. Zaten birincisi olması, ikinci asıl olan da bunların güncel olması, çünkü eskimiş 
demeyeyim de, kanun değişmiş veya içtihat değişmiş, pek olası değil, ama içtihat 
değişiklikleri de mümkün olabiliyor zamanla gerek Yargıtayda gerek Danıştayda, son 
içtihatlara ulaşmak, bütün arzumuz bu. Peki, hâkim ve savcılarımız buna ulaştı, bizim bir 
diğer arzumuz daha var, avukatlarımıza da ulaştırmak. Bunun için de çalışmalarımız var, 
içine ekleyeceğimiz birtakım şeyler var, örneğin hukuk sözlüğü programın içerisinde şu 
anda mevcut, yanı sıra e-kitap projemiz var. Yani biz bunu çok önemsiyoruz, aslen yayıncı 
olduğumuzdan dolayı yayın bizim için ve ülke için ölmez, kalıcı kaynaklardır. Mutlaka 
kütüphanelerimizde hepimizin severek, isteyerek ve kaynak olarak bulundurduğu şeylerdir, 
biz e-kitap projesini de AKİP programı içerisine eklemeyi düşünüyoruz, birçok konuda 
tabii telif bunlarda da ayrı bir mesele, telif hakları var, aradığınız konuları ilişkilendirmek 
istiyoruz, kitapla da ilişkilendirmek istiyoruz. Zira sadece kanunlar, mevzuatlar değil, çoğu 
zaman bizler için yorumlar da çok önemli, bakış, tarzlar önemli. Ben daha önceden tıp 
kökenli olduğum için ekoller vardır, yani değişik ekoller vardır, Alman ekolü vardır, vesaire 
ekolü vardır. Şimdi hukukta bu kadar belki ekol diyemeyeceğiz, ama yaklaşımlar var, 
yorumlar var, farklılıklar var, bunları çok açmaya da gerek yok, bunları e-kitap projesinde 
eklediğimizde, ilişkilendirilmiş, baktığınız ya da ilgilendiğiniz konularla ilişkilendirilmiş 
şekilde bulacaksınız.

Avukatlarımız için diğer bir konu da icra ve dava takibi ve bunlarla birlikte, ilgilendikleri 
konularla birlikte dilekçe örnekleri de önemli. Biz bütün bunların hepsini hakikaten 
ulaşılabilir, kullanılabilir yapmak istiyoruz. Bir şeyin bulunması mümkündür, bir şeyi 
düşünmek mümkündür, ama o şeyi bulduğunuzda kullanmak çok önemlidir, faydalanmak 
çok önemlidir, istifade edebilmek önemlidir. Biraz önce bahsedildi, eski kitaplar vardı, 
onların nereye girip çıkacağını bulmakta güçlük çekildiğini, yani neyin nereye ait olduğu, 
hakikaten bu böyledir. Bir kitabı karıştırmak problemdir ya da aradığınız bir şeyi çok kısa 
sürede bulamıyorsanız bu bir problemdir, yani size kendi sorununuzu çözmenin yanı sıra bir 
de arama tarama sorunu ekler. Biz Adalet Yayınevi olarak AKİP’le birleştiğimizde isteğimiz 
şu ki, biz bilgiyi sunalım. Gerekli olan, ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi bir yerde toplayalım, 
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fakat bu bilgi hakikaten güncel olsun, hakikaten ulaşılabilir olsun ve hakikaten derdimize 
deva olsun. Bizim bugünden sonraki çalışmalarımız bunun üzerinde yoğunlaşacak. Ben 
fazla zamanınızı da almak istemiyorum, zaten hepimiz her şeyden haberdarız, gelişmeleri 
bilahare zaten duyuracağız, konuyla ilgili çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum, AKİP ve 
adaleti size sunuyorum. Teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- AKİP Yazılım Temsilcisi Sayın Tevfik Sarısoy’a sunumları 
nedeniyle teşekkür ediyorum. Doğru, güncel bilgiye hızla erişimin yargıya etkisi ve AKİP 
olarak yaptıkları konunda düşüncelerini açıkladılar, hepiniz adına teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarımızın sorusu var mı? Peki, teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Değerli konuklar; “UYAP Internet Hizmetleri, UYAP Internet Güvenliği İçin 
Uyulması Gereken Kurallar” konusunda, Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Dairesi Başkanlığı 
Tetkik Hâkimi Yüksel Çakır Beyin konuşmacı olarak teşriflerini arz ederim, buyurun.

YÜKSEL ÇAKIR (BİDB Tetkik Hâkimi)- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar, 
günaydın. Gerçi bölmek istemiyorduk biz, Meral Hanımla devam etmesini uygun 
görmüştük, ama bir sorun oldu herhalde. UYAP Internet hizmetleri ve Internet güvenliği 
için uyulması gereken kurallar, UYAP’ın haberleşme altyapısı, bu konuda sizlere bilgi arz 
edeceğim.

UYAP tasarlanırken benzer otomasyon projelerinden örnek alınmaya başlandı, 
gezildi, araştırıldı. Genelde bu tür uygulamalarda, merkezi sistemlerde Internet hizmeti 
verilmemektedir. Güvenlik nedeniyle Internet hizmeti ayrı kullanıcılara ya lokalden 
sağlanmaktadır ya farklı makinelere bağlanmaktadır ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı 
gibi ikinci bir network altyapısı kurularak ikinci bir bilgisayar verilerek Internet sadece 
o bilgisayarlarda o ağdan hizmet alınabilir şekilde yapılandırılmıştır. Tabii teknolojinin 
sunduğu imkânlar devamlı gelişiyor, bu 20 sene önce böyle olabilir, 15 sene önce böyle 
olabilir, ama gelişen teknolojiyle güvenliği lokalde de sağlamak mümkün oluyor, merkezi 
sistemlerle Interneti merkezden vermenin daha da güvenli olabileceği hale geldik artık, bu 
da değerlendirildi.

İnternetin bir gelişim aracı, bir bilgilenme aracı, bir ilerleme aracı olduğunda kuşku yok. 
Şimdi elimizin altında arama motorlarıyla her türlü bilgiye çok kısa zamanda, saniyeler 
mesafesinde erişmek mümkün hale geldi. Bunu adliyedeki tüm personele, yani tüm adalet 
camiası çalışanlarına sunmak da gerekliydi ve bu karar verilerek merkezi Internet hem 
merkezi güvenlik çözümünün bir parçası hem de hızlı Internetin sağlanmasının bir aracı, 
bir argümanı olarak öngörüldü ve böyle yapılandırıldı. Tabii merkezi Internet sağladığınız 
zaman bunun bir yönlendirici, merkez tarafında sağlayıcı cihaz, Proxy dediğimiz bir 
cihazımız oluyor. Bu aynı zamanda bir yazılım, burada biliyorsunuz şu anda ben geçenlerde 
bir sunuma katılmıştım, 600 milyon civarından sayfa orada bahsediliyor, bunlardan 125 
milyon civarındaki Internet sayfası erişime kişiler açısından terör, ayrımcılık, kumar ve 
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istismar içerdiği için uygun olmadığından uluslararası kara liste dediğimiz bir liste var, 
bunu Internet dünyası kendisi oluşturuyor, bu 125 milyon sayfa bu listeye ekleniyor ve bu 
kara listedeki sayfaların erişimi kamu kurumları açısından doğru ve isabetli görünmüyor. 
Ancak belli bir suç araştırması veya belli bir terör örgütünün araştırması veya hacking’lerle 
ilgili, bilgisayar programlarının kırılması ve bunların yayınlanmasıyla ilgili araştırma yapan 
kişilerin bu sayfalara erişmesi mümkün oluyor. Bunun için de biz Proxy’de böyle bir yapı 
kurduk, Proxy’de bizim iki tür kullanıcımız var, birincisi bütün herkesin erişebildiği, 
görüntülü yayınlar dışında her şeye erişebildiği, her şey dediğim yalnız o black list 
dışında ve Türk mahkemelerinin erişime kapattığı siteler de olabiliyor kişisel hak ihlalleri 
nedeniyle. Bu tabii şu anda daha temel bir yerde yapılacak, belki takip etmişsinizdir, bir 
Internet Dairesi Başkanlığı kuruldu Türk Telekomünikasyon Başkanlığı altında, verilen 
yasaklama kararları doğrudan oraya gidiyor. 

Aslında biraz Internetin Türkiye’ye girişi iki kaynaktan; o kaynaklardan doğrudan 
yasak uygulanarak çözüm ana merkezde uygulanmış oluyor, bu kişisel hak ihlalleri veya 
tecavüzler, vesaireler nedeniyle alınan yasak kararlar doğrudan Türk Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanlığı Internet Dairesi Başkanlığına gönderiliyor. İşte bu birimde yasaklanan 
sayfalar dışında her sayfaya erişilebiliyor, bir de Ankara, İzmir gibi büyük yerlerimizde 
basın savcılarımız var, bunlar her şeyi takip etmek durumundalar. Bunlara biz Interneti 
bize verildiği gibi, Türk TELEKOM’dan geldiği gibi herhangi bir güvenlik filtresini 
uygulamaksızın kendilerine veriyoruz, ama bunun için resmi talep arıyoruz. Çünkü 
bu bilgisayarların biraz daha korunması gerekiyor, her türlü sayfaya erişebildiği için bu 
makinelere çok fazla virüs de bulaşabiliyor, bu meslektaşlarımızı bilmemiz, korumamız 
gerekiyor. Yani kendisi kendisini mutlaka koruyordur, ama onu merkezden de korumak 
gerekiyor. O nedenle resmi taleple, evvelsi gün İzmir’den bir savcı arkadaşımız bahsetmişti, 
yani sınırlandırılmamalı, böyle basın savcıları için, böyle araştırma yapacak meslektaşlar 
için böyle bir yapı da var. Şu anda Internetimiz dediğim gibi iki kullanıcı tipi, bir basın 
savcısı tarzındaki meslektaşlarımız, ikincisi de genel olarak hepimizin kullandığı Internet.

Tabii burada güzel bir şey, projede çok zorluklar çekiliyor, onlardan çok bahsetmeyeceğim, 
ama en büyük sıkıntı teknik eleman istihdamı. Yani yazılımı bulursunuz, alırsınız, bir 
şekilde çalıştırırsınız, ama idameniz için, bu sistemin idamesi için teknik adamlar lazım. 
Bakanlığımızın gayretleri, Başkan Beyin gerçekten özel, takdirler üstü gayretleriyle 
istihdam edilen mühendisler var, o arkadaşlarımızla birebir böyle geliştirme, onların 
özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olma, sonuçta geldiğimiz şey şu, bize Microsoft’un, 
şimdi burada biz bizeyiz, biraz sunuya yazmadım, yani 1 milyon dolar yıllık lisans bakım 
istedi ve herhangi bir güvence de vermediği Proxy yazılımını açık kaynak koduyla bu 
arkadaşlarımız geliştirdiler ve şu anda kullandığımız bu Proxy yazılımına herhangi bir para 
ödemiyoruz, bu da sevindirici bir durumdur.

Tabii çok büyük bir domain diyorlar, etki alanı çok büyük bir domainimiz var. 2006 
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yılında hızlı bir yaygınlaşma başladı, 10 bin civarında olan kullanıcı ve makine sayılarımız 
domaindeki 2007 yılı başında 27 bine çıktı, bugün itibarıyla da, bu bugün itibarıylayı 
açmak istiyorum, Aralık ayı başında almış olduğum bir rakam, akşamları arkadaşlar bunu 
bir scriptle alıyorlar, çalıştırmışlardı, ama sunuya yazmış olduk, buraya da vermiş olduk, 
42 425 şu anda tanımlı kullanıcı sayımız var ve toplam makine sayımız ağda 42 922 tane 
bilgisayar var. Yani şimdi bilgisayar isterken şunu bilin, bir yerde ne kadar bilgisayar 
olduğunu merkezden görüntüleyebiliyoruz, yani sayıları günlük, haftalık, aylık istatistik 
şeklinde alabiliyoruz. Bu da Turan Beye karşı hariçten bilgi.

Şimdi bu büyük domaini yönetmek için belli kurallar gerekiyor, güvenlik gerekiyor 
arkadaşlar. Biliyorsunuz evimize bir güvenlik uyguluyoruz, evimiz bir şeyleri sakladığımız, 
barındırdığımız yerdir. Bilgisayarlarımız da gerçekten bütün bilgilerimizi, verilerimizi 
barındırdığımız yerdir. Burada da bir güvenlik gerekiyor, çok önemli bir husus güvenlik 
hususu, biraz belki böyle sevemediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir husus ama bu kadar büyük 
domainde, bu kadar kritik hizmetlerin yürütüldüğü bir sistemde bilgisayarlar mutlaka 
korunmak zorundadır ve bu bilgisayarlar şahsınıza veya şahıslara özel, özgülenmiş bu 
bilgisayarlar gerçekten onlar tarafından kullanıldığının herkes tarafından itibar edilir hale 
gelmesi lazım. Yani sonuç şu, bizim şifrelerimiz bize özgüdür, bu bizim verimizdir, bunu 
herhangi bir şekilde paylaşmayacağız, dağıtmayacağız, üçüncü bir kişinin kullanımı halinde 
bundan bizim sorumlu olacağımız konusunda herhangi bir tereddüdümüzün olmaması 
lazım, artık bu konuda yasal mevzuatlar da çok net oturmaya başladı.

Biz bu altyapıyı, bu alt kültürü hepimizde yaygınlaştırmak için 2007 yılı Mayıs ayında 
şifre politikası geliştirdik. Buna göre kişilerin makinelerinde en son kullandığı üç şifreden 
yeni bir şifre, farklı yeni bir şifre üretmesi lazım, bunu 45 günlük bir süre için üretmesi 
lazım. Yani 45 gün sonra bunu değiştirmesi lazım, mutlaka sistem onu zorlayacaktır ve 
bu şifre basit bir karakterle olmamalıdır, belli karakterler içermelidir, biraz girift olmalıdır. 
Yani bu şifre kompleks olmalıdır ve şifrenin tabii sistem içerisinde kriptolu olarak 
tutulması gerekmektedir. Slaytı daha net görebilesiniz diye böyle de hazırladım bunu, 
buna mutlaka uyuyorsunuzdur, ama ben asansörde çıkarken arkadaşlar diyorlar ki bu 
şifre için bana bir istisna tanımlayamaz mısınız şifremi değiştirmesen diye. Bunun kendi 
güvenliğimiz olduğunu, bizzat bu kadar bilişimin içerisindeyiz, yıllardır şahsi kullanımda 
olan makinelerimiz var, ama bana da zor geliyor, bana da zor geliyor 45 günde bir şifre 
değiştirmek, ama burada kendinizin bir algoritması olması lazım. Bizim gerçekten bilişimle 
yaşamaya alışmamız lazım.

Burada zaman zaman şu da olabilmektedir, yanlış 5 defa aynı şifre girildiği zaman sistem 
sizi kilitlemektedir. Bunun nedeni de şudur? Sizin makinenizin başına birisinin geçip, bu 
çocuğunun adını yazmıştır, ikinci çocuğunun adını yazmıştır, işte birleştirerek yazmıştır, 
hayır, eşinin adını yazmıştır diye sizin şifreyi deneyerek bulmasını engellemek için böyle 
beş tane geçersiz deneme sonrasında hesap kilitleniyor. Tabii bu ilk zamanlardaki alışkanlık 



697

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008 
8 Ocak - 11 Ocak 2008

kazanılması nedeniyle ona bir emniyet sübabı koyduk, 30 dakika sonra tekrar, yani insan 
kendisi yapmışsa açılsın diye onu tekrar deneme yapabilir hale getiriyoruz. Fakat şu anda 
bu süreleri değiştireceğiz, biraz daha fazla olacak, güvenlik artıyor.

Haberleşme dediğimiz zaman elektronik posta sistemi çok büyük bir haberleşme 
unsurumuzu oluşturmakta. Şu anda 101 090 tane elektronik posta adresi var, Adalet 
Bakanlığı bilgi sistemini kurduğu 2000’li yıllardan beri şöyle bir yapı yaptı. Bir meslektaşa 
sicili tanımlandığı anda belli özlük bilgileri de girildiği anda adı.soyadı@adalet.gov.
tr e-posta hesabını otomatik oluşturacak bir yapı kuruldu. Bu yapı sayesinde tüm 
meslektaşların güvensiz, üçüncü bir kurumun sitesinden mail adresi alıp belki mesleki 
şeylerini de tutacağı yerlere gitmesi engellenmeye çalışıldı veya yönlendirilmeye çalışıldı 
diyelim, ama maalesef hâlâ görüyoruz ki g-mali, Yahoo çok fazla mail hesapları var, 
zaman zaman resmi yazışmalarda da bu adresi bildiriyorlar, yani özellikle hâkim, savcı 
meslektaşlar için söylüyorum, yani çok özelinizi buraya koyabilirsiniz, ayrı bir şey, ama 
mesleki yazışmaları bu tür dış kaynaklı e-posta adreslerine koymamalarını tavsiye ederim 
şahsen güvenlik açısından. Keza bu e-posta hesabı Yargıtay için yargıtay.gov.tr, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı için yargıtaycb.gov.tr şeklinde düzenlenmiştir. Tabii çok büyük 
bir mail sayısı var, yani şu anda aktif kullanıcı Adalet Bakanlığı personel veritabanında 
kaç kişi var derseniz 67 bin civarında personel var, niye bu kadar e-posta hesabı kabarık 
o zaman, 101 bin niye diye sorabilirsiniz. Yargıya bu kadar emek vermiş meslektaşların 
emekli olduktan sonra da e-posta hesabını kapatmıyoruz, bunu kullansın, bu bize çok 
ağır bir yük getirmiyor. Yıllarca bu işi yapmış olan bir insan, emek vermiş olan bir insan, 
bunun e-posta hesabını kapatmıyoruz, kullanmasına da müsaade ediyoruz. O nedenle 
de kapatmadığı için sayı devamlı yükseliyor. Belki yakın zamanda biraz e-posta adresinin 
yanına rakam eklenecek, işte ad soyadı aynı olunca bir iki olacaktır, vesaire olacaktır.

Elektronik postanın görüntüleme ara yüzü var, biliyorsunuz ona webden 
ulaşabiliyorsunuz veya Outlook türü veya Outlook ekspres türü bir yazılımla da bunu 
makinenize indirip e-postanızı kullanabiliyorsunuz. Önemli bir bilgi, biz bütün birimlere 
taleplerine bakılmaksızın e-posta adresi ürettik, buna kurumsal e-posta adresi diyoruz. Bu 
da şu, işte artvinadliyesi@adalet.gov.tr, adliyenin bir tane oluyor, hatta komisyonlara da 
ürettik bunu, böyle 3 800 civarında elektronik posta adresi ürettik. Bakanlık merkezi için 
de bun ürettik, önce şunu yaptık, ürettikten sonra her ağır ceza merkezine ve bölge idare 
mahkemesi başkanlığına kendi elektronik posta adreslerini ve mülakatlarının elektronik 
posta adreslerini gönderdik ve bu bilgiyi de gönderdik. Bakın; her tarafın vardır, önce 
bu adresinizi bir kullanın, bir buna alışın, bunun şifresini güvenli bir arkadaşınıza verin 
ve hemen değiştirin, şifreyi kendiniz tutun, bu şifre başsavcılıkların kendisinde olsun, 
merkezde olması gerekmez. Zaten biz verince bu şifre değişmiştir diye varsayıyoruz, 
bundan sonra geleceğimiz aşama şu, birimlerin kendi aralarında zaman zaman elektronik 
postayla birim anlamında yazışabilmesine olanak sağlamak. Yani ceza tevkife bir yazı 
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gönderecek, birim olarak, birim adresi olarak gönderebilmesine imkân tanımak.

Haberci diye bir uygulamamız çıktı, biliyorsunuz onun ismi için bir oylama, anket 
çalışması yaptık. Uzun çalışmalar sonrasında bu da yine çok sevindirici olarak bizim iç 
kaynaklarla geliştirilen bir uygulamadır. Açık kaynak kodunu bir arkadaşımız geliştirdi 
ve bizim sistemimize uygulandı. Yani artık kimsenin gidip Messenger’a, vesaireye üye 
olmasına gerek yok, buradan yazışıyorsunuz, elektronik postadan daha kısa, daha pratik, 
karşınızdaki yazdığınızı hemen, online görüyor. Bu şekilde bir sistemimiz de var, ismini de 
anket sonucunda beğenilen isim olarak haberci koyduk.

Serbest kürsü biliyorsunuz herkesin bağımsız tartışabildiği bir platform, bunların 
konuşulabildiği, teftiş kendi arasında yapıyor, hukuk hâkimleri, ceza hâkimleri, cumhuriyet 
başsavcıları veya ilamat savcıları gibi alt gruplar yapılabiliyor. Bunları kullanırsak bilgi 
paylaşımında daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Serbest kürsünün sayıları var, ne 
kadar mesaj atılmış, ne kadar bağlantı sağlanmış. 99 yılında beri Bakanlığımızın web 
sayfası var, bugün itibarıyla bu taşra birimleri için ve merkezdeki birimler için tamamına 
web hosting şekline dönüşmüş yaklaşık 217 civarında ben en son sayıyı biliyorum, her 
gün artıyor, sayfaya buradan hizmet veriliyor. Artık mahkemelerimiz, cezaevlerimiz, 
adliyelerimizi kendi web sayfalarını yaparak dağıtmaktadırlar. Burada da web sayfalarının 
dağılım istatistiği var, Yargıtay Başsavcılığının bile iki tane var. Web sayfalarımızın genel 
görünümünden bir slayt koyduk, değişik birimlerin, genel olarak onlara şablon örneği 
veriyoruz, eğitim veriyoruz. Şu anda bildiğiniz üzere merkez birimlerinden 10’ar, 10’ar 
kullanıcıyı, bu sorumluları çağırdık, bir grup arkadaşımız da Keçiören Ceza Tedbirleri 
Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezinde eğitim veriyor. Teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet, ben Bilgiişlem Daire Başkanlığımız Tetkik Hâkimi 
Yüksel Çakır Beye sunumları nedeniyle teşekkür ediyorum. Internet, Internetin önemi 
ve Internetteki güvenlik ve Internet üzerinden yaptıklarımız konusunda bilgi sundular. 
Bu arkadaşlarımız ciddi manada Avrupa’da hiçbir adliyede yapılmayan işleri yapıyorlar, 
Başkanlarıyla birlikte gizli kahramanlar, bu nedenle biraz zaman toleransı tanıdık. 
Sunumları için teşekkür ediyorum, sorusu olan arkadaşımız varsa yöneltelim. Peki, Yüksel 
Bey teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım ve değerli konuklar; “Meşe Mevzuat 
Ve İçtihat Programı” konusunda,  Meşe Yazılımdan Sayın Meral Tutuk Hanımefendinin 
konuşmacı olarak teşriflerini arz ederim, buyurun.

MERAL TUTUK (Meşe Yazılım)- Sayın Müsteşarım, değerli konuklar; hepiniz hoş 
geldiniz. İsmim Meral Tutuk, Meşe Yazılımın proje ortaklarındanım ve Genel Müdürüyüm, 
11 yıldır da hukuk sektörü alanında çalışmaktayım. Meşe Yazılım kuruluş tarihi oldukça 
yeni bir firma olmakla birlikte bugün yaklaşık 200 bin kişiye ulaşan bir projeyi yürütmenin 
gururunu yaşıyor. Projemizin TİDAP, Türkiye içtihat dağıtım projesi. Yaklaşık 2 yıl önce bu 
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projeye Adalet Bakanlığıyla birlikte başladık. Biliyorsunuz içtihat programları kullanılmaya 
başlandı ve 5 yıl içerisinde oldukça yaygınlaştı ve bu ücretli yapılan bir hizmetti. Biz bunu 
tüm Türkiye genelinde hem ücretsiz yapalım, hem de bu programı bütün sektördeki 
hukukla ilgili birimleri birleştirerek nasıl yapalım diye düşündük ve bu projeyi geliştirdik.

Proje birçok ayaktan oluşuyor, şöyle söyleyeyim, öncelikle projenin amacından 
bahsedeyim. Bu bir hukukçunun mesleğini icra ederken ihtiyaç duyduğu ne kadar hukuki 
bilgi varsa bu bilgilerin tamamını birbiriyle entegreye çalışabilecek bir programda toplamak 
istedik biz ve bu topladığımız bilgi havuzunu hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış 
kişiler arasında paylaşılabilir hale getirmek istedik. Bu anlamda içtihatlı mevzuat bankası 
programı gelişti. Şimdi bir hukukçunun çalışırken nelere ihtiyacı vardı? Öncelikle yüksek 
mahkeme kararlarını oldukça sık kullanıyorlardı, bu yüzden program içerisine Yargıtay, 
Danıştay kararlarından başlayarak diğer bütün yüksek mahkeme kararlarını ekledik. 
Bunun dışında mevzuat en sık kullanılan bölümlerden bir tanesiydi, geçmişten başlayarak, 
yani Osmanlı kanunlarından tutun, mülga mevzuatları da alacak şekilde tüm mevzuatı ve 
Resmi Gazete arşivini 2000 yılından bugüne kadar olacak şekilde programa ekledik. Yine 
doktrin, hukuki makaleler ve kitaplar hukukçuların en çok çalışmalarında kullandıkları 
şeylerdi ve bunları da program içerisine katarak programa bir zenginlik kazandırdık.

Projeyi sadece Adalet Bakanlığı kullanmıyor, bugün projemiz İçişleri Bakanlığında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye Barolar Birliğiyle yapılan anlaşma kapsamında 
bütün avukatlar tarafından da kullanılıyor ve yine Ziraat Bankası gibi, Başkent Üniversitesi 
gibi birçok kurumla da anlaşmamız olduğu için hukukun farklı sektöründen kişiler 
tarafından da kullanılıyor. Bu yüzden uygulama alanında da işe yarayabilecek olan bilirkişi 
raporlarını, bunlar gerçek mahkeme kararları içerisinden alınan ve seçilmiş bilirkişi 
raporlarıydı, dilekçe ve sözleşme örneklerini ve hukuk sözlüğünü de programa ekledik.

Ben kısaca programdan da bahsetmek istiyorum, şimdi bundan iki yıl önce programa 
başladığımızda programımız sekiz bölümden oluşuyordu. Adalet Bakanlığındaki 
kullanıcılarımızdan, yani hâkim ve cumhuriyet savcılarından gelen istekleri değerlendirdik. 
Programın hem altyapısında hem içeriğinde oldukça büyük değişiklikler yaptık. Sekiz 
bölümden oluşan içtihat mevzuat bankası programı şu an 18 bölüm olarak çalışıyor 
ve altyapı itibarıyla da değiştiği için daha önceden güncellemelerin yapılabilmesi için 
programın açılıp kapanması gerekiyordu, fakat şu anda Internete bağlıysanız hiçbir işlem 
yapmadan program kendini otomatik olarak günlük güncelliyor. Programdaki genel 
bölümler sol taraftaki kısımda mahkeme kararlarını görüyoruz, Yargıtay kararları, Danıştay 
kararları, Sayıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Kararları, uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararları, Kamu İhale Kurumu kararları, uyuşmazlık mahkemesi kararları ve bilirkişi 
raporları.
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Programdaki üst menüde tüm mevzuat, mevzuatı hemen açalım, bunun içerisinde biraz 
önce söylediğim gibi Osmanlı kanunlarından tutun, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, 
yönetmelikleri sadece Resmi Gazete yönetmelikleri olarak almadık, bugün bakanlıkların 
yayınladıkları yönetmelikleri de takip ediyoruz, kanun hükmünde kararnameler, mülga 
kanunlar, geçici tüzükler, tebliğler ve genelgeleri ekledik. Bunları bir arama motoru 
sayesinde kanun numarasına ya da kanun adına göre filtreleyebiliyorsunuz, herhangi bir 
bölümde içtihatlara geçiş yapabiliyorsunuz, kopyalama yapıştırma sayesinde dilekçenize 
ya da eklemek istediğiniz herhangi bir belgeye ekleme yapabiliyorsunuz. Yine sözleşme ve 
dilekçe örnekleri var. Kitap endeksi bölümümüz şu an piyasada bulunan programlardan 
farklı olarak geliştirdiğimiz bir bölüm, burasının amacı şu, şimdi kişi çalışırken yargı 
kararlarını gördü, mevzuatları gördü, ama özellikle taşrada konuyla alakalı kitap bulma 
sıkıntısı bize çok fazla geliyordu. Biz de yayınevleriyle anlaşarak bu bölüme yayınevlerinin 
hukukla alakalı çıkarttığı bütün kitapları eklemeye karar verdik. İzin verdikleri ölçüde 
kitapla ilgili kısaca açıklama bilgisini ya da içerik bilgilerini de görebileceksiniz. Eğer 
yayınevinin Internet sitesi varsa, Internet sitesinden online satış da yapıyorsa direkt bu 
siteye de ulaşabiliyorsunuz. Şu anda İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliğinin yayınları 
programda girilmiş durumda, yalnız yakın bir dönemde bütün yayınevlerine ait kitap 
bilgilerini buradan bulabileceksiniz.

Hukuki bibliyografya bölümümüz var, 2007 yılından başlayarak geçmişe yönelik olarak 
hukukla alakalı yayınlanmış bütün makaleleri ve bibliyografyayı programa eklemeye 
karar verdik. Yine birçok yazarla görüştük ve buraya, daha doğrusu üniversitede çalışan 
hocalardan da bize teklifler geldi biz de makalelerimizi vermek istiyoruz diye, program şu 
anda sadece kaynak yönlendirmesi yapıyor, ama ilerleyen sürümlerde, yani güncellenecek 
sürümlerde makale içeriklerine de program içerisinden ulaşabileceksiniz. Bunları 
isterseniz eser adına göre, isterseniz yazar adına göre, isterseniz yer, yıl ve kaynağa göre 
arama yaptırabiliyorsunuz. Resmi Gazete arşivi var, yine 2000 yılında itibaren bütün 
Resmi Gazete arşivine Internete bağlı olmadan da buradan ulaşabiliyorsunuz. Güncelleme 
yapabilmek için Internete bağlı olmanız gerekiyor, program günlük olarak güncelleniyor, 
ama diyelim evinizde Internet bağlantınız yok, işyerinizde programı bir hafta önce 
güncellemiştiniz ya da bir gün önce güncellemiştiniz, evden programı açtığınızda da 
Resmi Gazete arşivine bağlantı olmadan ulaşabiliyorsunuz. Hukuk sözlüğü bölümünde 
de kelimelerin eski anlamları ya da eni anlamlarını yine kullanabileceksiniz.

Şimdi burada bir geçiş sistemi oluşturduk biz, biraz önce bahsetmiştim, yani program 
bir entegrasyonla çalışıyor. Siz herhangi bir Yargıtay kararına geldiğinizde, şu anda bakın 
112 676 tane Yargıtay kararı var, sistemi oluştururken yine sizin çalışmalarınızı düşünerek 
en yeni tarihli kararları en üste gelecek şekilde, yani 2007 tarihli kararları en üstte 
görüyorsunuz, daha sonra 2006, 2005, geriye yönelik bir fihrist oluşturduk. Herhangi bir 
kararda çalışırken bu kararla ilgili Yargıtay kanun maddesini görebilmek için biz bu kanun 
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maddelerini ayıkladık ve siz üzerine tıkladığınız zaman mevzuat bölümüne otomatik 
olarak geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi Sadi Bey biraz önce bahsetti, teknoloji hızla gelişiyor, 
biz 7 yıl önce bu programı ilk yaptığımızda tarayıcıda okuma problemimiz vardı. Yani siz 
herhangi bir kararı taradığınız zaman yaklaşık yüzde 70 çeviriyordu, geri kalan kısmı elle 
değiştirmek zorunda kalıyordunuz. Şu anda taradığınız bir kararı yaklaşık olarak yüzde 100 
Türkçe’ye çevirebiliyor, yani resmi yazıya çevirirken herhangi bir problem yaşamıyoruz. İlk 
oluşturduğumuzda maddelerle ilgili geçişler de yoktu, yani siz Yargıtay kararında bağımsız 
çalışıyordunuz, mevzuatta bağımsız çalışıyordunuz. Şu anda siz maddeye geldiğiniz zaman 
tıkladığınızda ilgili Yargıtay kararını ve varsa ilgili Danıştay kararıyla ilgili linkler getiriyor. 
Yargıtay kararına tıkladığımda da konuyla alakalı Yargıtay kararlarını otomatik olarak 
görebiliyorsunuz.

Şimdi programın interaktif bir halde çalışmasını istedik, bizim programımızın bu kadar 
gelişmesinin sebebi tabii ki kullanıcılarımızdı. Çünkü şikâyet eden, öneri bildiren ya da 
istek bildiren kullanıcılar aslında bizim için bir şans, çünkü sizden bir şey istediklerinde 
siz zaten bir şey üretiyorsunuz, ama size birisi bir öneride bulunduğunda, bir istekte 
ya da özellikle bir şikâyette bulunduğunda yapma hızınız biraz daha değişiyor. Biz o 
yüzden Meşe Yazılım olarak öneri bildiren, istek bildiren kullanıcılarımıza hem teşekkür 
ediyoruz, hem de seviyoruz. Bu öneriler doğrultusunda bu hale geldi demiştik, şimdi 
biz bunu biraz daha arttırmak istedik, o yüzden programın içerisine interaktif bir modül 
yerleştirdik. Programın alt kısmında istek, bildiri ve karar gönder gibi bölümler var. Bize 
karar göndermek isteyen hâkim, savcılarımız ya da avukatlar oluyordu, bunu bir havuz 
oluşturalım istedik ve buradaki istek bildir butonuna tıklayarak ya da karar gönder 
butonuna tıklayarak Internete bağlıysanız kendi elinizdeki paylaşmak istediğiniz içtihatları 
paylaşabiliyorsunuz ya da programla ilgili herhangi bir isteğiniz, öneriniz varsa bunları çok 
hızlı bir şekilde bize iletebiliyorsunuz.

Projenin kullanıldığı yerlerden bahsetmek istiyorum, yani TİDAP’ın proje ortaklarından, 
ilk Adalet Bakanlığıyla başladık, şu anda tüm Türkiye’deki hâkim ve cumhuriyet savcıları, 
icra müdürlüklerinin bir kısmı, Yargıtay tetkik hâkimleri, Anayasa Mahkemesi, Askeri 
Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulunda program kullanılıyor. 
Yine İçişleri Bakanlığında tüm Türkiye’deki mülki idare amirleri, vali, kaymakam ve her 
derecede yardımcıları, bunlarla da geçen yıl, yani 2006 yılının Nisan ayından itibaren 
çalışmaya başladık. Emniyet Genel Müdürlüğü, hatta Emniyet Genel Müdürlüğünde 
Polnet istemi üzerinden de program kullanılıyor, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü, İl 
Özel İdare Müdürlüğü ve belediyelerde de programımız kullanılıyor. Yine proje ortağımız 
Türkiye Büyük millet Meclisi, tüm milletvekilleri, hukuk ve tüm idari birimlere dağıldı. 
Diğer bir ortağımız da Türkiye Barolar Birliği ve tüm Türkiye’deki avukatlar.

Bundan sonra TİDAP projesinde yapmak istediklerimizden bahsedelim. Kitap endeksi 
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bölümünü biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz, program içerisinde özellikle gelen 
istekler doğrultusunda herhangi bir mevzuatı tıkladığınız zaman bu mevzuatla alakalı 
Yargıtay kararlarını ve Danıştay kararlarını görebileceğiniz gibi kitap yorumlarını da 
görebileceksiniz. Yani diyelim ki Türk Ceza Kanunuyla ilgili bir yorum kitabı çıktı, maddeyle 
ilgili hem kitabın yorumunu okuyabileceksiniz, bizim tabii telif kısmı kapsamına aldığımız 
kadarını ve ilgili Yargıtay, Danıştay kararlarıyla birlikte bu maddenin geçmişe yönelik 
arşivlemesini de görebileceksiniz. Diyelim işte Türk Ceza Kanununun 15. maddesi 5 defa 
değişti, değişmiş en son şekli, bir önceki hali, bir önceki hali şeklinde geçmişe yönelik bir 
arşivleme sistemiyle de programı kullanabileceksiniz.

Ben bu arada Adalet Bakanlığında dağılım yapıldıktan sonra genel olarak illerdeki 
kullanımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi illerdeki hâkim, savcı kullanıcıları ve şifre 
alan hâkim, savcı kullanıcıları orana bakarsanız hemen hemen her ilde oldukça yüksek. 
Genel bir istatistik çıkaramadım, ama bakıldığı zaman sanırım yüzde 70’lerin üzerinde 
bir kullanım görülüyor. Ben programın çok fazla teknik ayrıntılarına girmek istemiyorum, 
programla ilgili sesli görüntülü yardım hazırlıyoruz, daha sonra Internet sitemizden buna 
ulaşabileceksiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa onları yanıtlayayım, bu arada 
projemizi gerçekleştirmemizde katkı sağlayan başta Müsteşarımız Sayın Sadi Güven’e ve 
Bilgiişlem Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler.

OTURUM BAŞKANI- Evet, Meşe Yazılım temsilcisi Sayın Meral Tutuk’a sunumları 
nedeniyle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın soruları var, buyurun.

AHMET FAİK- (Kadıköy Cumhuriyet Savcısı) Bu uygulamanın önceki yıllarda da 
olduğu gibi DVD dağıtımı, programın kurulması gibi birtakım öncelikli aşamaları var. 
Bunların son kullanıcılarda uygulama şekli program kurulumuna gelindiğinde zaman 
zaman yönetici şifresi gerektiği, kurulumunda birtakım sıkıntılar yaşandığı, zaman 
kaybı gibi bu programın hemen ulaşılmasına ve sürekli el altında bulunmasına ilişkin 
birtakım çekinceler yaşandığını görmekteyiz. Burada dün sunumlardan birinin konusu 
entegrasyondu, ben ona işbirliği diyorum, bu çerçevede bizim kullanıcı portalımıza bir 
link atılmak suretiyle veya bir bağlantı yapılmak suretiyle biz zaten kendi portalımıza 
girdiğimizde bunu sizin bu işbirliği çerçevesinde kullanım izni verdiğiniz kişiler olarak 
kullanabileceğiz. Böylesi bir kolaylık çok daha pratik olmaz mı?

MERAL TUTUK- Tabii ki olur, bunun bazı teknik engelleri vardı, o yüzden yapamadık. 
Programımız kurulum olarak 1 gigabayta yaklaştı, o yüzden bu kurulumu parçalayalım, 
Internet üzerinden kişiler indirsin diye başlangıçta görüştük, ama teknik olarak çok mümkün 
olmadı. Yalnız Yüksel Beyle ya da Bilgiişlem Dairesi Başkanlığıyla tekrar görüşelim, eğer 
sisteme bu şekilde uyarlayabilirsek önümüzdeki dönemlerde yapabiliriz. Yalnız bir şey 
daha söylemek istiyorum, kurulumla ilgili yeni basılan DVD’lerde herhangi bir problem 
yok, geçmiştekilerde CD olması nedeniyle biraz da problem yaşadık, bir de bazı adliyeler 
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de UYAP’a geçmemişti, UYAP’tan önce yüklenmişti, UYAP’a geçildikten sonra gerekli 
ayarlamalar yapılamadı. Teknik anlamda da biz biraz eksik kaldık, yetişemedik, ama şu 
an yeni basılan DVD’lerde öyle bir problem yok. İstanbul’da da gelecek hafta içerisinde 
bütün adliyelere dağıtım bitmiş olacak, sanırım elinize ulaşır, teşekkürler.

MUSTAFA SEFA ÖZGELEN- (Konya Cumhuriyet Savcısı) Şimdi biz makale 
yazmada ya da herhangi bir kitap yazımında alıntı yaptığımızda sadece Meşe Yazılımı 
göstermemiz yeterli olacak mı, herhangi bir davayla karşılaşmama açısından, eser 
sahiplerinin de isimlerini göstermemiz mi lazım, sizin onlarla arasında bir anlaşma var 
mı?

MERAL TUTUK- Eğer program içerisindeki makale ya da başka birisine ait bir eseri 
kullanıyorsanız eser sahibinin ismini de kullanmanız gerekiyor. Bizim programımızdan 
alıntı yapıyorsanız Yargıtay ya da Danıştay kararları direkt bize ait şeyler olmadığı için 
sadece Meşe Yazılımdan alınmıştır diye belirtebilirsiniz, bilmiyorum, hukuki anlamda 
yanlış bilgi vermeyeyim.

OTURUM BAŞKANI- Yok, onun telif hakkı şahsın ismini bildirmek de gerekir, 
yani, Meşe’den bir kaynak gösterirsiniz, ama o yazarı kimdir, esas önemli olan onun 
bildirilmesidir. Sadece Meşe’den alındığını belirtmek sorumluluktan kurtarmaz diye ben 
düşünüyorum.

MUSTAFA SEFA ÖZGELEN- (Konya Cumhuriyet Savcısı) İçtihatlar açısından bir 
sorun olur mu? Şimdi diyelim yazar ismini gösterebiliriz, içtihat alındığı takdirde içtihadın 
da bir kaynağı vardır, Yargıtay Kararları Dergisi veya nereden alınmışsa, buradan aldığımız 
takdirde onları belirtmediğimizde sorun olabilir mi?

MERAL TUTUK- Yani kaynakça olarak belirtirseniz seviniriz, ama herhangi bir sorun 
olacağını zannetmiyorum.

OTURUM BAŞKANI- Bence tek sorun oradaki şahıs isimlerini bilerek o şahıslar 
aleyhine bir durum yaratırsanız kullanırken önemli olan o, onu bildirmeden olayı 
özetleyerek Yargıtay içtihadını kullanırsanız bir sorun çıkmaz.

MEHMET GÜNCAN (Sivas Savcısı)- İçtihatlarla ilgili bir havuz oluşturulacağı 
söylendi ve havuza gelen içtihatlarda bir yanlışlık olursa yazılımdan, vesaireden kaynaklı, 
onların güvenilirliğini nasıl sağlayacağız?

MERAL TUTUK- Şimdi şöyle yapıyoruz, bize karar gönder bölümüyle gelen içtihatları 
öncelikle Yargıtaydan böyle bir içtihat var mı yok mu diye araştırıyoruz. Daha sonra 
Yargıtayda öyle bir içtihat varsa gelen doğru yazılmış ya da yanlış yazılmış da olabilir, 
çünkü bizim direkt alıp taradığımız bir içtihat değil, birebir kararı bulabilirsek yine 
karşılaştırdıktan sonra programa ekliyoruz. Eğer karşılaştırma imkânımız yoksa kişiyle 
tekrar iletişime geçip kararın aslı var mı ya da nereden alınmış, bu tür bilgileri aldıktan 
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sonra dışarıdan gelen kararları programa giriyoruz, yani direkt alıp programa girişini 
yapmıyoruz.

OTURUM BAŞKANI- Sayın Meral Tutuk’a teşekkür ediyoruz. 

Değerli katılımcılar, bugün sunucular zamanı iyi kullandılar, ben hepsine de teşekkür 
ediyorum, UYAP sistemi içinde bilgisayar, bilgiye ulaşım, Internet gerçekten UYAP’ın en 
önemli ayaklarından birisi, biraz önce konuşmamada da belirttim, hâkim ve savcılarımızın 
adalete hızlı, etkin bir şekilde erişimi için önemli bilgileri içeriyor, bu konuda bizim amatör 
ruhla çalışan Bilgiişlem Daire Başkanlığımız ciddi manada çok önemli şeyler yaptılar. 
Biraz önce de belirttim, Avrupa’nın hemen hemen hiçbir ülkesinde böyle bir bilgi hiçbir 
hâkim, savcının masasına akmıyor. Böle entegre bir topluluk yok, ben özellikle Başkanım 
sabahki teşekkür konuşmamda yoktu, geldi, yerine, şahsında tüm amatör ekibine teşekkür 
ediyorum, çünkü bu iş amatör bir ruhla yapılıyor.

Onun ötesinde bu güzel çalışmaya Meşe Yazılım ve AKİP destek verdiler, hâkim ve 
savcılarımızın mevzuata, Yargıtay içtihatlarına, içtihatlardan yasalara ulaşımında büyük 
yardımcı oldular. Dışarıda 700, 800 milyona satılan her bir programı biz kendilerine 
herhangi bir ücret vermeden sizlere ulaştırdık. Başlangıçta birtakım sıkıntılar oldu, ancak 
son DVD sürümünün UYAP kullanımıyla birlikte bu iki programı da sizlere dağıtıyoruz. 
Bunlar dağıtıldıktan sonra varsa bu sıkıntılar gidecektir. Benim onlarla sözleşme yaparken de 
söylediğim gibi çok ciddi bir hukukçu kitlesinin kontrolü altındalar, ben bunun sürmesinin 
hem onları geliştireceğini, hem de yargıya büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum, katkısı 
olan herkese teşekkür ediyorum.

SUNUCU- Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım ve değerli konuklar; Ankara Barosunun 
düzenlemiş olduğu uluslararası katılımlı Hukuk Kurultayında yer alan “UYAP Bilgi Bankası 
Ve Internet Hizmetleri” konulu oturuma başkanlık eden Sayın Müsteşarımız Sadi Güven 
Beye ve değerli bilgilerini bizimle paylaşan konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın 
Müsteşarımız Sadi Güven Beye ve konuşmada katkısı olan hâkim ve firma temsilcilerine 
plaket verilmek üzere huzurlarınıza davet ediyorum efendim, buyurun.

(Plaket töreni yapıldı)

SUNUCU- Değerli konuklar; Sayın Müsteşarımıza da plaket vermek üzere Ankara 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Rıfkı Ergün Beyi davet ediyoruz; buyurun.




