
1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu 

 

Temel Kavramlar  

Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren 

bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak 

kısaca tarif edilebilir. Ya da daha geniş ve farklı olarak; teknik, ekonomik ve toplumsal 

alanlardaki iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde 

işlenmeyi öngören bir bilimdir.  Bir diğer tabirle, her türlü bilgi ve verinin elektronik bilgi 

işlem araçlarıyla işlenmesini ve değerlendirme tekniklerini konu alan bilim şeklinde de 

tanımlanabilmektedir. 

Bilişim Hukukunu ise bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini 

önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde tanımlayabiliriz. 

Bilişim Suçları ise bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir 

sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak 

tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de 

tanımlanabilir. 

 

Bilişim Hukukunun Tarihi Gelişimi 

İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her geçen gün artması ile birlikte artık bilgi 

toplumunda gelişen ve değişen dünyada “bilişim” kavramının ortaya çıktığı günden bu yana 

kendi ekonomik, sosyal ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna bağlı olarak da bilişim 

hukuku doğmuştur. 

Bilişim yolları kullanılarak;  terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşımaları, fikri 

mülkiyet haklarına yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara ulaşması, interaktif altyapının 

hırsızlık amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve 

hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 



Ülkemizde internet ve bilişim sektörü ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine geç ulaşılmış 

olmasının nedeni, hukuk kurallarının bir anlamda olayları takip etme zorunluluğudur. 

Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük sorun ise var olan mevzuatın yetersizliği yanında, 

mevcut pozitif hukuk normlarına işlerlik kazandıracak uygulamaların, ihtiyaca cevap verecek 

derinlikte olmama sorunudur. 

 

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı 

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka suçları da denilir. 

Bu tür suçların genel olarak ortak özellikleri: 

 

 Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması, 

 Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazancın kolay ve daha az riskle temin 

edilmesi, 

 Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz 

olması, 

 Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma 

ihtimalinin yüksek olması, 

 Diğer suç türlerine göre daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması, 

 Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektöründen 

olması, 

 Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik 

güçlerine bildirilmemesi, 

 Normal kişiler yönüyle de bu tür suçun mağduru olunması durumunda genellikle takip 

edilmesi gereken prosedüre tam olarak hâkim olunmaması, 

 Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olması durumunda itibar ve 

prestij kaybetme korkusunun baskın gelmesi, 

 Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması, 

 Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari faaliyette bulunan kurumlar olması, 

 Suçluların çoğunluğu, bazen fiillerinin deşifre olunmaması için ihbar 

edilmeyeceğinden, bazen ise, bu fiilleri karşılayacak ceza normunun 



bulunmamasından cesaretle, eylemlerinin yaptırımsız kalacağına güvenle hareket 

etmektedir. 

 Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir. 

 Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir. 

 Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır. 

 Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir süreçtir. 

 Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmektedir. 

 Genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır. 

 

Bilişim Suçu Türleri 

 

Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz. Buna göre 

bilişim suçlarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz. 

 Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim 

 Bilgisayar Sabotajı 

 Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık  

 Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik 

 Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı 

 Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması 

 Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi 

 Yasadışı Yayınlar 

 Ticari Sırların Çalınması 

 Terörist Faaliyetler 

 Çocuk Pornografisi 

 Hacking  

 Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.) 

 

1.2.  Türkiye’de Bilişim Hukuku 

 

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle, her geçen gün farklı suç türleri ortaya 

çıkarmaktadır. Bu kapsamda değişime ve gelişime en açık olan suçu ise bilişim suçları 



oluşturmaktadır. Globalleşen dünyada yeni bir teknolojik gelişme bütün dünyaya 

yayılmaktadır. Bunun sonucunda da ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni 

bilişim suçları ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde de bilişim suçlarına yönelik tek bir kanun yoktur. Onun yerine mevcut kanunlara 

bilişim suçlarıyla ilgili hükümler eklenmiştir. 

Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, genel olarak AB direktifleri 

ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bilişim suçları, her suçun kendi alanına ilişkin 

düzenlemeler içermektedir.  

Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 1991 

yılında eklenen “…bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir. Bundan sonra 

ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesince bir çok kanuna bilişim ile ilgili hükümler eklenmiştir. 

Bilişim suçları ile ilgili en kapsamlı düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer 

almaktadır. 

Türk Ceza Kanununun onuncu bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı altında bilişim 

sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve 

kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenleme getirmiştir.  

Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. maddelerinde n bilişim suçları düzenlene müstakilen 

düzenlenmiştir. Şimdi de bu üç maddeyi biraz daha detaylı irdeleyecek olursak: 

 

Bilişim Sistemine Girme Suçu 

 

Türk Ceza Kanununun 243. maddesi, “(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına 

hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya 

adli para cezası verilir. (2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı 

yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar 

indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmünü amiridir. 

TCK 243. maddesi ile bir bilişim sisteminin bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı, olarak 

girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi suç olarak düzenlenmiştir. Verilerin ele 



geçirilmesi şartı aranmaksızın bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi ve bu suretle 

bilişim sisteminin güvenliğinin ihlal edilmesi suç, haline getirilmiştir.  

TCK 243 düzenlenmesi ile, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin “Kanunsuz Erişim” 

başlıklı 2. maddesindeki “Her bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin her hangi bir bölümüne 

haksız ve kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak için gerekli kanuni düzenlemeyi 

yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır.” düzenlemesine paralellik sağlanmıştır. 

Korunan hukuki değer bilişim sisteminin güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun yanında bilişim 

sisteminin kullanıcısı ve bu sistemden, yararlanan kişilerin farklı türden kişisel yararları da 

korunmaktadır. 

Suçun maddi unsurunu bilişim sistemi oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için bilişim 

sistemine hukuka, aykırı olarak girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi gerekmektedir. 

İki eyleminde beraber aynı anda gerçekleşmesiyle suç oluşmaktadır.  

Bu suçun oluşması için genel kast yeterlidir. Suçun faili herkes olabilir. Herkes suçun 

mağduru olabilir, gerçek veya tüzel kişiler olabilir.  

 

Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme 

Türk Ceza Kanununun 244. maddesi, “(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya 

bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki 

verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan 

verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) 

Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim 

sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki 

fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına 

haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar 

hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir. 

Bu suç tipiyle Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin 4. maddesinde öngörülen “verilere müdahale” 

ve 5. maddesinde öngörülen “sistemlere müdahale” düzenlemelerine paralellik sağlanmaya 

çalışılmıştır. 



Maddenin gerekçesinde de yer verildiği üzere sistemlere zarar verme suç haline getirilmiştir. 

Bilişim sistemlerinde yer alan verilerin ya da programların kısmen veya tamamen tahrip 

edilmesi değiştirilmesi işlevlerinin üzerinde oynanması olağan işleyişinin engellenmesi 

erişimin kısıtlanması gibi eylemler genel olarak bilişim sistemlerine karşı mala zarar verme 

suçları olarak düzenlenmiştir. 

İşleyişi engellenen veya bozulan bilişim sistemi veya bilişim sisteminde bulunmasına karşılık 

bozulan yok edilen değiştirilen veya erişilmez kılınan ya da sisteme yerleştirilen başka bir 

yere gönderilen veriler suçun konusunu oluşturur. 

Bilişim sisteminde sistemin engellenilmesi işleyişinin bozulması, verilerin yok edilmesi, 

verilerin değişilmesi ve erişilmez kılınması gibi eylemler suçun maddi unsurlarıdır. 

Suçun faili herkes olabilir. Mağdur bilişim sisteminin maliki zilyedi, bilişim sistemi üzerinde 

tasarruf yetkisi olan kişi olabilir. 

 

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması 

Türk Ceza Kanununun 245. maddesi, “(1) Değişik:29.06.2005-5377-27.md) Başkasına ait bir 

banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse 

kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu 

kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı aya 

kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.(2) Başkalarına ait 

banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın 

alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası 

ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi 

kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı 

gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında 

ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin. b- Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 

kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta beraber yaşayan 

kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya 

hükmolunmaz. (5) (Ek Fırka: 06.12.2006-5560/11.md) Birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle 

ilgili olarak bu kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri 

uygulanır.” hükmünü amirdir. 



245. madde de banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir suç tipi 

olarak düzenlenmiştir. Kredi kartı veya banka kartıyla gerçekleştirilen her türkü hukuka aykırı 

yarar sağlama eyleminin bu suç tipini oluşturmaktadır. 

Madde gerekçesinde açıklandığı üzere banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı olarak 

kullanılması suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulması, bu yolla çıkar 

sağlanmasının önlenmesidir.  

Maddede tanımlanan suçlar genel kastla işlenebilir. Fail için özel bir özellik aranmamış, 

suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Bu suç tipinin mağdur açısından bir özellik 

göstermemektedir. Herkes mağdur olabilir. 

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununda; haberleşmenin engellenmesi, hakaret, haberleşmenin 

gizliliğinin ihlali, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın 

gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya 

ele geçirilmesi, verileri yok etmeme, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılıkta bilişim sistemlerinin 

kullanılması, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması, suç işleme 

amacıyla örgüt kurma, müstehcenlik, göreve ilişkin sırları açıklama, iftira, halkı askerlikten 

soğutma ve kanunlara uymamaya tahrik başlıklarında düzenlemeler yapılmıştır. 

1.3.  Türkiye’de İnternet Hukuku 

 

Bilişim deyince bunun en önemli ayaklarından bir tanesini de internet oluşturmaktadır. 

Türkiye’de internet ile ilgili en kapsamlı düzenleme 2007 yılında 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır. 

 

5651 sayılı Kanun ile ilk defa; 

 İnternet aktörlerinin (içerik sağlayıcı, yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı) 

tanımı yapılmış ve bu aktörlerin hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

 Yasada suçlar bakımından erişimin engellenmesi usul ve esasları düzenlenmiştir. 



 İnternet ortamında yayınlanan içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden 

kişilere ilişkin; içeriğin yayından çıkarılmasını sağlama ve cevap hakkı 

uygulamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. 

 Konusu suç teşkil eden (ve/veya küçükler için zararlı olan) içerik kapsamında 

filtreleme usulü öngörülmüştür. 

 Türkiye’de internet ortamındaki yayınlardan kanunda belirtilen katalog suçlara ilişkin 

şikâyetlerin yapılabileceği internet bilgi ihbar merkezi (ihbarweb.org.tr) kurulmuştur. 

 

5651 sayılı Kanununun 8 inci maddesinde erişimi engellenebilecek suçları katalog halinde 

saymıştır. İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda 

yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir. 

Bunlar: 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;  

1) İntihara yönlendirme (madde 84),  

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),  

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),  

5) Müstehcenlik (madde 226) 

6) Fuhuş (madde 227) 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları ve 

25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 

suçlar. 

Bu suçlardan bir veya birkaçına ilişkin suç tespit edilen bir internet sitesi ile ilgili 

vatandaşlarımız ihbarweb.org.tr adresinden şikayetlerini gerçekleştirebilmektedirler. 

 

 

 



1.4.   İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali  

 

5651 sayılı Kanunun 9. maddesinde, İnternet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla 

hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden 

gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde 

yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği 

gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. 

Kanunda içerik ve yer sağlayıcı şöyle tanımlanmıştır: 

İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi 

üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri, 

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tü-

zel kişileri ifade eder. 

Bir internet sitesinin içerik ve yer sağlayıcı bilgilerine açık kaynaklardan whois sorguları ile 

ulaşılabilmektedir. Bunun için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun da 

http://internet.btk.gov.tr/  adresinden oluşturduğu açık kaynaklı bir sistemi mevcuttur. Bu 

sistem üzerinden internet kullanıcıları site ile ilgili içerik ve yer sağlayıcı iletişim bilgilerine 

ulaşabilmektedir.  

Vatandaşın engellemeye yönelik vatandaş başvurusundan sonraki aşamalar ise sırasıyla şu 

şekildedir: 

 İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini 

iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört 

saat içinde cevaplandırılır. 

 İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin 

talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin 

engellenmesine karar verebilir. 

 Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, 

yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak 

(URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu 

olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine 

http://internet.btk.gov.tr/


karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi 

yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de 

belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin 

engellenmesine de karar verebilir. 

 Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan 

Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilir (Birlik ile ilgili detaylı bilgiye Kanunun 6/ 

A maddesinden ulaşabilirsiniz). 

 Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim 

kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

 Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının 

gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir. 

 Hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin 

yayının başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından 

Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır. 

 

1.5.  İnternet Ortamında Özel Hayatının Gizliliğinin İhlali  

 

İnternet ortamında yapılan yayılan içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini 

iddia eden kişiler, 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinde belirtildiği üzere Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu (BTK)’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin 

uygulanmasını isteyebilir.  

Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan 

hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. 

Bu bilgilerin eksik olması halinde talep işlene konulmaz. 

BTK kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne 

bildirir. Birlik bu tedbir talebini derhal, en geç dört saat içinde yerine getirir. Erişimin 

engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili 

olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. 

 



Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle 

özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte 

bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, 

internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip 

edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve 

doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. 

Özel hayatın gizliliğinin ihlali konusunda bireysel başvuru kılavuzu ve başvuru adımlarına 

https://www.ihbarweb.org.tr/ohg/  adresinden erişebilirsiniz.  

 

https://www.ihbarweb.org.tr/ohg/

