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BİLİŞİM  

 

Bilişimi, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak 
üretilen sonuçlar olarak kısaca tarif edilebilir.  
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BİLİŞİM HUKUKU 

 

Bilişim Hukukunu da, bilgi ve teknolojinin 
kötüye kullanımı ile insanlara zarar verilmesini 
önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir hukuk 
dalı şeklinde tanımlayabiliriz. 
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BİLİŞİM SUÇU 

 

• Bilişim suçları, bilgisayar ve iletişim 
teknolojileri kullanılarak işlenen suçlardır. 
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BİLİŞİM HUKUKUNUN GELİŞİMİ  

 

İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin her 
geçen gün artması ile birlikte, bilişim hukuku 
doğmuş ve bilişim ve teknolojiyi kötüye 
kullananlara yönelik tedbir alma durumu ortaya 
çıkmıştır. 
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BİLİŞİM YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARIN YAPISI 

•Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin 
kullanılması, 

•Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve 
yetersiz olması, 

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

•Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir. 
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BİLİŞİM YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARIN YAPISI 

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

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

•Bilişim suçu ile mücadele bilinçlendirme ayağı da olan komplike bir 
süreç olması, 

•Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde gelişebilmekte olması, 

•Genellikle uluslararası boyutunun bulunması, 
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BİLİŞİM SUÇU TÜRLERİ 

•Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim 

•Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık  

•Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik 

•Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması 

•Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi 
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BİLİŞİM SUÇU TÜRLERİ 

•Ticari Sırların Çalınması 

•Terörist Faaliyetler 

•Çocuk Pornografisi 

•Hacking  

•Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.) 
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DİĞER ÜLKELERDE BİLİŞİM HUKUKU 

Bilişim suçlarının sonuçları bakımından evrensel 
olması ve internetin kötü amaçlı kullanıcılar 
tarafından suça alet edilmesi, ister istemez tüm 
dünya uygulamasında bilişim suçları ile 
mücadelede iş birliğini zorunluluğu getirmiştir.  
 

Bazı ülkeler bilişim alanlarında işlenen suçlarla 
ilgili olarak ayrı bir kanun ihdas etmiş, bazı 
ülkeler de mevcut hukuk normlarına bilişim 
suçları ile ilgili hükümler eklemişlerdir. 

 

 11 



ÜLKE ÖRNEKLERİ 

• Amerika:  
Hem federal hem de eyalet düzeyinde hukuki ve 
teknik düzenlemelere yer verilmektedir. 
1984 yılında Erişim Aygıtlarını Taklit Etme, Bilgisayar 
Dolandırıcılığı Ve Bilgisayarı Kötüye Kullanma 
Kanunu İle Kredi Kartı Sahtekârlığı Kanunu ihdas 
edilmiştir.  
 

• Fransa: 
Fransa’daki en esaslı yapılan düzenlemeler, 1993 
tarihli Ceza Kanunu ile yapılmıştır.  
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ÜLKE ÖRNEKLERİ 

• Amerika:  
hem federal hem de eyalet düzeyinde hukuki ve 
teknik düzenlemelere yer verilmektedir. 
1984 yılında Erişim Aygıtlarını Taklit Etme, Bilgisayar 
Dolandırıcılığı Ve Bilgisayarı Kötüye Kullanma 
Kanunu İle Kredi Kartı Sahtekârlığı Kanunu ihdas 
edilmiştir.  
 

• Fransa: 
Fransa’daki en esaslı yapılan düzenlemeler, 1993 
tarihli Ceza Kanunu ile yapılmıştır.  
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ÜLKE ÖRNEKLERİ 

 

• İtalya: 
İtalya, bilişim suçlarıyla ilgili ayrı bir müstakil kanun 
yapmamıştır. Ancak eldeki mevcut hukuk 
normlarına bilişim ile ilgili hükümler eklemiştir. 
1993 yılında yapılan düzenleme bu alanda yapılan 
ilk düzenlemelerden biridir.  
 
• İngiltere: 
İngiltere’de bilişim suçları 1990 ‘Computer Misuse 
Act’ ile düzenlenmiştir. Daha sonra da birçok 
uluslararası sözleşmeyi imzalayıp yürürlüğe koyarak 
bu alandaki düzenlemelerini sürdürmüştür. 
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ÜLKEMİZDE BİLİŞİM HUKUKU 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ÜLKEMİZDE BİLİŞİM HUKUKU 
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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 KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARI 

 

Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. 
maddelerinde bilişim suçları düzenlene müstakilen 
düzenlenmiştir.  
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BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU 

 

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.  
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SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA VERİLERİ YOK 
ETME VEYA DEĞİŞTİRME 

Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 

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.  
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BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE 
KULLANILMASI 
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. 
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İNTERNET 
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         İNTERNET  

•Dünyamızı değiştiriyor 

•Ailenin yeni ve ayrıcalıklı bir üyesi 

•Hayatın bir parçası 

•Eşsiz bir bilgi kaynağı, büyük bir kütüphane 

•Bir okul, banka şubesi, bilet satış ofisi, mağaza vb. 

•Bilinçli kullanıldığında, getirisi 

•Bilinçsiz kullanıldığında, götürüsü 

•Kötü amaçlarla kullanıldığında bir suç aleti 
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Sosyal Ağlarda Harcanan Zaman 

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_W
orldwide_Desktop_Social_Networking_Engagement 

http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_Worldwide_Desktop_Social_Networking_Engagement
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2012/12/Argentina_Ranks_First_in_Worldwide_Desktop_Social_Networking_Engagement
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Suçların, Suçluların Yeni Alanı 
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KÜRESEL SORUNLAR-İnternetin yönetimi 
http://veteknoloji.com 
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İnternetsizlik stres kaynağı ! Küfür? Sözlük savaşaları.İsteyen istediği gibi 

hakaret eder, anında yayınlanır, haberdar olununca silinir.! 
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İNTERNET  
ve 

DEĞİŞTİRDİKLERİ 
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İNTERNETE İLİŞKİN 

DÜZENLEMELER 
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İNTERNET İÇERİK DÜZENLEMELERİ 

İnternet içerik düzememelerine birden fazla kanunda yer verilmiştir. 
Bunların başlıcaları: 
 

•5651 sayılı Yasa,  
 

•5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun Ek-4 üncü maddesi, 
 

•556 Sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname”nin 9. 76. ve 77. maddeleri, 
 

•4733 sayılı “Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun” un 8. maddesinin beşinci fıkrasının (k) 
bendi, 
 

•6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” nun 56 ve 58. maddeleri, 
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İNTERNET İÇERİK DÜZENLEMELERİ 

İnternet içerik düzememelerine birden fazla kanunda yer verilmiştir. Bunların 
başlıcaları: 
 
•3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” nun 6. maddesi, 
 

•4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu” nun 24 ve 25. maddeleri, 
 
•1086 sayılı “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu” nun 101. maddesi, 
  
•7258 sayılı “ Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunu Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ” un 5. maddesi 
 
•633 sayılı  “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun ” un 6. 
Maddesi, 
 
•5809 sayılı “Elektronik Haberleşme Kanunu” çerçevesinde çıkarılmış “Elektronik 
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 10. maddesi. 
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5651 SAYILI KANUN 

 

İnternet 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. 
 

Bununla aktörler belirlenip, yükümlülüklere yer 
verilmiş ve usuli hükümler koyulmuştur. 
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 İnternet aktörlerinin (İçerik sağlayıcı, Yer ve Erişim Sağlayıcı, Toplu Kullanım 
Sağlayıcı) ve bu aktörlerin Hak Ve Sorumlulukları Belirlenmiştir. 

 

 Yasada Yazılı Katalog Suçlar Bakımından Erişimin Engellenmesi Usul Ve 
Esasları Düzenlenmiştir. 

 

 İnternet Ortamında Yayınlanan İçerik Nedeniyle Haklarının İhlal Edildiğini İddia 
Eden Kişilere ilişkin; İçeriğin Yayından Çıkarılmasını Sağlama Ve Cevap Hakkı 
Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslara Yer Verilmiştir. 

 

 Konusu Suç Teşkil Eden(ve/veya küçükler için zararlı olan) İçerik Kapsamında 
Filtreleme Usulü Öngörülmüştür. 

 

 Bilişim ve internet alanında uluslararası koordinasyonda bulunacak görevli birim 
(Başkanlık) belirlenmiştir. 

 

 

 

5651 SAYILI YASA İLE İLK DEFA  
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5651 SAYILI YASA İLE İLK DEFA  
  

 

 Erişim Ve Yer Sağlayıcıların Faaliyet Belgesi Almalarına İlişkin Usul Ve Esasları,  

 

 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların, Yükümlülük Ve Sorumlulukları, 

 

 Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların İzin Belgeleri Almalarının Usulü 
İle Bunların Yükümlülükleri Ve Denetlenmelerine İlişkin Usul 

 belirlenmiş, 

 

 İnternet Aktörlerinin Tutmaları Gereken Trafik Bilgilerine İlişkin Düzenleme Yapılmış, 

 

 Türkiye’de İnternet Ortamındaki Yayınlardan Kanunda Belirtilen Katalog Suçlara 
İlişkin Şikayetlerin Yapılabileceği İnternet Bilgi İhbar Merkezi Kurulmuştur. 
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TANIMLAR 

“İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar 
sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan İnternet üzerinde 
oluşturulan ortamı” olarak ifade edilmiştir. 

 

“İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve 
içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği veriler,” olarak ifade 
edilmiştir. 
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AMAÇ VE KAPSAM 

 

5651 sayılı Yasanın “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde, “Bu 
Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim 
sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve 
sorumlulukları ile İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, 
yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve 
usûlleri düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır.  

 

Kanunun amacının İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla 
mücadele olduğu bu maddede ve Kanunun genel gerekçesinde 
açık olarak ifade edilmiştir 
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SINIRLILIK 
  

      
 Bahse konu husus (sınırlı sayıda suçla etkin mücadele) yasama sürecinde de 

dile getirilmiştir.  

 

 12/04/2007 tarihli Adalet Komisyonu Raporunda: 

 “İnternet ortamında yapılan ve konusu suç oluşturan içeriğe sahip yayınlarla 

mücadelenin etkinliğini sağlama bakımından başlangıçta katalog içerisinde yer 

alan suçların sayısı mümkün olduğunca sınırlı tutulmuştur.” şeklindeki önemli 

tespitin devamında ; “Anayasanın uluslararası sözleşmeler 

hükümlerine bağlı olarak güvence altına aldığı özellikle düşünce 

açıklama özgürlüğünü kısıtlama bağlamında eleştirilere maruz 

kalmamak amacıyla, kapsam, İnternet ortamında yapılan, çocukların ve 

gençlerin olumsuz olarak etkilenebileceği yada çocukların cinsel yönden istismar 

edilmesi suretiyle oluşturulmuş yayınlarla sınırlı tutulmuştur.” şeklindeki 

açıklamalara yer verilmiştir. 
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İnternet içerik düzenlemeler ile ilgili 
yöntemler 
  

 

1. Kişilik haklarının ihlaline bağlı olarak İçeriğin Yayından 
Çıkarılması Ve Cevap Hakkı (Madde 9) 
 
2. Güvenli İnternet Hizmeti (5809 ve Tüketici Hakları Yön 
10. madde) 
 
3. Filtreleme (Madde 10) 
 
4.Katalog Suçlarla Sınırlı Olarak Erişimin Engellenmesi 
tedbiri (Madde-8)  
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KATALOG SUÇLAR 
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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: 
 
a)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),  
 
 



 
KATALOG SUÇLAR 
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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: 
 
5) Müstehcenlik (madde 226) 
6) Fuhuş (madde 227) 
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), 
 suçları. 
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında 
Kanunda yer alan suçlar. 
 
 



1- Adli Mercilerin Koruma Tedbiri Olarak Erişim Engelleme Kararı Vermesi;     

(2Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde 
ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar 
verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin 
onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde 
kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal 
kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesine ilişkin karara 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz 
edilebilir. 

  

2- Başkanlığın Re’sen Erişimi Engelleme Yetkisi; 

   İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer 
sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı 
yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt 
bentlerinde yazılı suçları oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi 
kararı re’sen Başkanlık tarafından verilir. Bu karar, erişim sağlayıcısına 
bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir.  

İnternet sitesininerişiminin engelleme 
işlemleri 
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Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararında; 

a)  Kararı veren merciin adı, 

b)  Karar tarihi ile soruşturma numarası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme 

esas numarası, 

c)  Tedbirin hangi suç için istendiği, bu suça ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin neler 

olduğu, 

ç)  "URL adresi: http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" şeklinde örneklenen, 

suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam web adresi,  

d)  "www.abcd.com" şeklinde örneklenen, hakkında tedbir uygulanacak internet 

yayınlarının alan adı,  

e)  Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP 

adresi, 

f)  Alan adı veya IP adresi olarak erişim engelleme yöntemi, 

 belirtilir. 

Erişimi Engelleme Kararlarında Bulunması 
Gereken Hususlar 
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Kararların Hükümsüz Kalması-Kaldırılması Usulü; 

Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi halinde, 
erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda 
Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini Başkanlığa 
gönderir. 

 

Kovuşturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, erişimin engellenmesi 
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece beraat kararının bir 
örneği Başkanlığa gönderilir.  

 

Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluşturan içeriğin yayından çıkarılması 
halinde; erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, 
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır.  

   

Başkanlıkça re’sen uygulanan erişimi engelleme işlemlerinde suça konu içeriğe 
ulaşılamaması durumunda erişimi engelleme işlemi kaldırılır. 
 

 

ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN KALDIRILMASI 

53 



KİŞİ HAKKI 
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5651 sayılı kanunun 9. maddesinde, İnternet ortamında yapılan 
yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin 
yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir.  
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9.Madde-İçeriğin Yayından çıkarılması ve cevap hakkı 



 

Öncelikle internet ortamında yayınlanan bir içerik dolayısıyla bir hak ihlalinin 
olduğu şeklinde bir iddianın söz konusu olması gerekir. 

 

Hakkının ihlal edildiğini düşünen kişi söz konusu içeriğin çıkarılması için 
öncelikle içerik sağlayıcıya başvuruda bulunmalıdır. İçerik sağlayıcıya 
ulaşamadığı takdirde yer sağlayıcıya başvurmalıdır. Yapılan başvuruda, 
içeriğin kaldırılması yanında hazırlanan cevap metninin yayınlanması da 
istenebilir.  

 

İçerik veya yer sağlayıcı, başvurudan itibaren 2 gün içinde içeriği 
kaldırmazsa talep reddedilmiş sayılır.  

 

İçeriğin kaldırılması talebi reddedilen kimse 15 gün içinde yerleşim yerindeki 
sulh ceza mahkemesine başvurarak hakkını ihlal ettiğini düşündüğü içeriğin 
kaldırılmasını isteyebilir.  

 

KİŞİ HAKKI 
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Sulh ceza mahkemesi talebi kabul ettiği takdirde söz konusu karar 

gereği yapılmak üzere dava dilekçesinde davalı olarak gösterilen 

içerik veya yer sağlayıcıya gönderilir.  

 

Mahkeme kararına rağmen söz konusu içerik kaldırılmazsa kişi 

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. İçeriğin 

kaldırılması kararını yerine getirmeyen kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  
 

 

KİŞİHAKKI 
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İÇERİĞİN ÇIKARTILMASI TALEPLERİ 
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Kişilik hakkının ihlal edilmesi nedeniyle içerik çıkartıldıktan 
sonra arama motorlarından da çıkartılması gerekir. 
 

Bunun için, öncelikle ilgili internet sitesinden içerik 
çıkartılması gerekir. Akabinde de google arama motorundan 
öngörülen prosedür takip edilmelidir. 
 
 
 
 



FACEBOOK’DAN İÇERİK ÇIKARTMA 

 
Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinden herhangi bir 
içerikten rahatsız olmamız durumunda öncelikle 
“http://www.facebook.com/help” url adresinden 
kendimize uygun seçenekleri kullanarak online bildirim 
yapmamız sorunun çözülmesi adına takip edilecek en 
önemli prosedürlerden biridir. 
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GOOGLE’DEN İÇERİK ÇIKARTMA 
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İÇERİĞİN ÇIKARTILMASI TALEPLERİNDE DE 

61 

Kişilik hakkının ihlal edilmesi nedeniyle içeriğin çıkartılması 
taleplerinde de; "http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" 
şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam 
web adresi ve “www.abcd.com" şeklinde örneklenen, 
hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının alan 
adının belirtilmesi gerekmektedir. 
 
 
 



 
MADDE 15 – (1) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararında; 

a)  Kararı veren merciin adı, 

b)  Karar tarihi ile soruşturma numarası veya kovuşturmaya geçilmişse mahkeme esas numarası, 

c)  Tedbirin hangi suç için istendiği, bu suça ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin neler olduğu, 

ç)  "URL adresi: http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin 

bulunduğu tam web adresi,  

d)  "www.abcd.com" şeklinde örneklenen, hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının alan adı,  

e)  Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP adresi, 

f)  Alan adı veya IP adresi olarak erişim engelleme yöntemi, 
 belirtilir. 

Erişimi Engelleme Kararlarında Bulunması 
Gereken Hususlar 
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• 1-Alan adı /Alt Alan adı/İnternet sitesi ibareleri(TÜM) 

 http://abcd.com 

 http://www.abcd.com 

 http://ahmet.abcd.com 

 

• 2-URL adresi/Tam Web Adresi/İnternet Adresi (KISMİ) 

 http://www.abcd.com/abcdefgh.htm 

 

• 3-IP adresi 

 (Dört oktetten oluşan ve hiçbir oktet in  255 rakamını 

aşmadığı sayısal veridir. Rakam sayısı sınırı yok) 

     xxx.xxx.xxx.xxx 

 

URL, Alan Adı, IP 

http://abcd.com/
http://www.abcd.com/
http://ahmet.abcd.com/
http://www.abcd.com/abcdefgh.htm


İNTERNET İHBAR MERKEZİ 
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İnternet ortamında suça konu bir içerikle karşılaşan kişi öncelikle bunu internet bilgi 

 ihbar merkezine iletmelidir. 

 

İNTERNET İHBAR MERKEZİ (http://www.ihbarweb.org.tr)  

 

Başkanlık Bilgi ve İhbar Merkezi; Vatandaşların, 5651 sayılı yasa 

kapsamındaki suçlara ilişkin şikayetlerini bildirebilecekleri müracaat 

merkezidir. 23.11.2007 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
 

28.11.2007 tarihinde aktif hale gelen bu merkeze;  
 

- ‘’166'' nolu kısa ve pratik numaradan telefonla,  
 

-http://www.ihbarweb.org.tr adlı web adresimize form ile  
 

ihbarda bulunabilmektedir.  

 

 

 

 

http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/
http://www.ihbarweb.org.tr/


 
BİLGİ İHBAR MERKEZİ 
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 18-02-2011  

 

 

Merhaba ben doğuda yaşayan genç bir kızım bizim oralarda olması ailesi 
tarafından öldürülmek demek sarhoş edildikten sonra çekilen bir videom var 
yukarıda linki verilen sitede görüntüm bulunmaktadır ve yayınlanmaktadır 
Bunun aileme ulaşması benim hayatımın bitmesi demektir. Lütfen bu konu 
hakkında bana yardımcı olun. Günlerdir uyuyamıyorum bir arkadaşımın 
aracılığı ile gördüğüm link benim depresyona girmeme neden oldu. İntihar 
etmeyi bile düşünüyorum çünkü bunun ailem tarafından görünmesi benim 
zaten öleceğim anlamına gelmektedir. Bana yardımcı olun lütfen bu adi 
insanların yaptığı şeyi yanına bırakmayın ve en yakın zamanda kaldırılmasını 
sizden rica ediyorum. Yalvarırım yardım edin bana. Benden habersiz yapılmış 
bir şey hatırlamadığım bir video ve yaklaşık olarak 5-6 yıl önce olan bir şey bu 
benden yardımlarınızı esirgememeniz umuduyla… 
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İhbarweb’e gelen Çarpıcı İhbarlar… Örnek: 1 
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04-05-2011  

 

 

Öncelikle şikayetimi hangi kuruma bildireceğime emin değilim 
ama buraya yazmak istedim. Benim şikayetim 10 yaşında bir 
oğlum var. Yukarıda belirttiğim siteye acayip bir şekilde girme 
bağımlısı oldu. Her yönden oğlumu etkilediğini düşünüyorum. 
Yasaklıyorum olmuyor. Yasaklamıyorum hiç olmuyor. Duyduğum 
kadarı ile her türlü küfür ve kumara alışkanlık yapacak (alma 
satma vb.) olaylar var. Ben ve eşim bu konuda çok sıkıntıdayız- ki 
başka ailelerde aynı dertte - olduğuna eminim. Bu site kaldırılması 
gerekilen bir site olduğuna çok eminiz. Lütfen daha başka nereye 
başvuracağımızı bildirirseniz çok sevinirim.. 
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İhbarweb’e gelen Çarpıcı İhbarlar… Örnek: 2 
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BAŞKANLIĞIN ONLİNE 
HİZMETLERİ 
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Online İşlemler   http://www.tib.gov.tr 
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Site Hakkında Eng. Tedbiri Var mı?  
http://eekg.tib.gov.tr 
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Muhatap Tespiti 
Site Bilgisi Sorgulama 
http://internet.tib.gov.tr 
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Muhatap Tespiti 
Site Bilgisi Sorgulama 
http://internet.tib.gov.tr 
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Muhatap Tesbiti 
Site Bilgisi Sorgulama-Ayrıntılı 

http://tib.gov.tr 
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Erişim ve Yer Sağlayıcı Listesi   http://www.tib.gov.tr 
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Muhatap Tespiti                            Yurt Dışı Kaynaklar 

                                                             http://www.copyright.gov 
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Yurt Dışı Kaynaklar              http://www.copyright.gov 
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Yurt Dışı Kaynaklar              http://www.copyright.gov 
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ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  



İNTERNETİN TEMELLERİ 

Sayfa: 84 

 

• Askeri bir araştırma sonrasında keşfedilmiştir. 

• Internet’in sahibi yoktur ve hiçbir kurum 
doğrudan interneti tamamen kontrol edemez .  

• İnsan sadece insan hayali ve kapasitesi ile 
sınırlandırılabilir. 



İNTERNETTE ÜÇ ÖNEMLİ HUSUS 

 

• IP 

• ALAN ADI (DOMAIN NAME) 

• BARINDIRMA (HOSTING) 
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ALAN ADLARI 
 
Domain Names  

• 209.85.229.99  

• Eminim herkes bunu daha önce kullanmıştır.  

• Bu IP www.         .com dur 

• 209.85.229.99 = www.google.com 

• ÖNEMLİ!! Bu IP bugün Google’ı göstermektedir ama 
yarın Ip adresi değişebilir.  
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http://www.google.com/


IP  & ALAN ADI 

 

• IP Adresinin dezavantajları 

– Çok uzun  (84.162.16.201) 

– Bağlanmak istediğim şirket veya kurumu göstermiyor.  

– Hatırlaması çok zor. 

 

• Alan Adlarının Avantajları 

– İnsanoğlu numaralar yerine isimleri tercih eder. 

– Alan adı bir organizasyonu refere edebilir (www.un.org) 

– Hatırlamak kolaydır. 
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Alan Adlarını Kayıt Ettirmek 

Sayfa: 88 



SORUŞTURMACI AÇISINDAN ALAN ADI 

 

• Alan Adı Sunucusundan Alabileceğimiz:  

– Kayıt Sahibi  (Gerçek Dışı Olabilir) 

– Kayıt Olma ve Güncelleme Tarihi 

 

• Alan Adı sağlayıcı Şirkete Ulaşabilirseniz 

– Ödeme Detayları 

– IP numarası ve diğer detaylar 
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BARINDIRMA (HOSTING) 

• İnternetteki her dosya ve her web sitesinin bir 
barındırıcı sunucu veya bilgisayarı vardır.  

• Barındırma bilgisayarı basit ifadesiyle yeteri kadar 
disk alanı olan ve sürekli internete bağlantısı olan bir 
bilgisayardır.  

• Web hosting bilgisayarınızdaki bir klasör gibidir, tek 
farkı 7/24 sürekli internete bağlıdır ve içerisine her 
ne koyarsanız herhangi birisi onlara erişebilir. 
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BARINDIRMA (HOSTING) 

 

• . 
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ÖNEMLİ HUSUSLAR 

• Hosting kesinlikle soruşturmalar için çok 
önemlidir 

• Eğer site sahibini bulamazsanız hosting şirketi 
siteyi çalıştıran hakkında oldukça çok veri 
sağlayabilir 

• Önemli sorunlardan bir tanesi re-selling adı 
verilen tekraren satma sorunudur. 
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PROXY SUNUCU: 

 

• Proxy sunucu, kullanıcı uygulaması ile gerçek sunucu 
arasında iletişim sağlayan ama kullanıcıyı gerçek 
sunucuya göstermeyen bir uygulamadır. Kullanıcının 
gerçek sunucuya erişirken üzerinden geçen tüm 
iletişimi teknik olarak izleme imkanına sahiptir.  
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Proxy Sunucu: 

 

• .  
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Soruşturmacı Cephesinden Proxyler 

 

• Anonimleştiriciler (proxyler) kullanıcıların 
mahremiyetini korumak için faydalı ama 
soruşturmacılar için risk oluşturan uygulamalardır. 

• Soruşturmacıda kendisini hedeften korumak için 
kullanabilir 

• Ancak suçlularında bu sistemleri kullanması bizler için 
sorun oluşturmaktadır. 
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. 

 

 

 

   TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 
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TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

 

 

İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir 
yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım 
olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileridir.  

97 



TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

 

 

. 

98 



TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

 

Yükümlülükleri: 

• Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici 
tedbirleri almak. 

• İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda 
kendi sistemlerine kaydetmek. 
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. 

 

 

   TİCARİ AMAÇLI TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 
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TİCARİ AMAÇLI TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

 

• İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde, 
 

• Belirli bir ücret karşılığı, 
 

• İnternet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren, 
 

• Bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların 
oynatılmasına imkân sağlayan,  

 

     gerçek ve tüzel kişilerilerdir.  
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TİCARİ AMAÇLI TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

 

• . 
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TİCARİ AMAÇLI TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI 

Yükümlülükleri: 
 

a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak. 

 

b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak. 

 

c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.  

 

ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.  

 

d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. 

 

e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu 
bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine 
günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.  
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ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
 

Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcı ve Toplu 
Kullanım Sağlayıcıların ortak yükümlülükleri; 
 

• İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda 
kendi sistemlerine kaydetmek ve 

 

• Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici 
tedbirleri almak 
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İç IP Dağıtım Logu 

 
Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcılar: 
 
İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmekle 

yükümlüdür. 
 

İç IP dağıtım logu;  
 Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgileri, 
 Kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini, 
 Bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi)  
ifade eder. 
 
Ancak, bilgisayarların İnternet ortamına çıkarken hangi gerçek IP adresini  
aldığı ve bu IP adresi ile hangi yayınlara eriştiği bilgisinin tutulması söz  
konusu değildir. 
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İç IP Dağıtım Logu 

 

 

IP Log İmzalayıcı Program 
 

 11 Eylül 2008 tarihinden itibaren http://www.tib.org.tr adresinden 

ücretsiz indirilebilmektedir. 
 

 Tutulan İç IP dağıtım loglarının zaman damgası ile saklanması 

işlevini görmektedir. 
 

 Log dosyası üretmemekte, mevcut log dosyasını imzalamaktadır. 
 

 Tüm bilgisayarlara değil, sadece ana bilgisayara kurulmalıdır. 
 

 Tutulan logların saklanma süresi 1 yıldır. 
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Suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici 
tedbirlerin alınması 

 
 

Suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici 
tedbirlerin güvenilir ve ücretsiz olarak hizmete 
sunulan ‘güvenli internet hizmeti’ profilinin 
kullanılması bir çözüm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ 

. 

. 



• Güvenli İnternet Hizmeti İnternet abonelerine 

sunulmuş bir tüketici hakkıdır. 
 

• 2011/DK-14/461 karar numaralı BTK kurul kararına 

göre Usul ve Esasları belirlenmiştir. 
 

• Çocuk veya Aile Profili olmak üzere temelde iki farklı 

seçenek sunar. 
 

• İnternet abonesi isterse erişim sağlayıcısından Çağrı 

merkezi, online işlem merkezi, bayi ya da SMS 

kanalıyla talepte bulunur.  
 

• Kullanıcı istediği anda profilini değiştirebilir ya da 

Güvenli İnterneti devre dışı bırakabilir. 

 

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ 
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Çocuk Profili izinli liste esasına göre çalışır. Sadece 
bu listeye   dahil olan sitelere erişilir. İçeriği her an 
ve birçok kişi tarafından  değiştirilebilen web 
siteleri, rasgele kişilerle sohbet yapılabilen  siteler 
Çocuk Profiline ilişkin listede yer almamaktadır. 

 

• Fakat Aile Profilinde içeriğini kullanıcıların 
oluşturduğu/değiştirebildiği sitelere ulaşılabilir. 
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PROFİLLER 



• Çocuk ve Aile Profil listelerinin oluşturulmasına ilişkin 
kriterler, Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu 
tarafından tespit edilir.  

• Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu, biri başkan 
olmak üzere Kurumdan 3, 
 

•  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 2,  
 

• İnternet Kurulunun sivil toplum temsilcisi üyelerinden 2,  

• Türkiye Dijital Oyun Federasyonundan 1  

• Ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji, hukuk gibi ilişkili alanlarda 
uzmanlığı olan kişiler arasından Kurum tarafından seçilen 3 
üyeden oluşur.  

 

KRİTER ÇALIŞMALARI VE KRİTER KURULU 



• Kullanıcı bir sayfaya erişemediği zaman bilgilendirici 
bir sayfaya yönlendirilir. 
 

• Bu sayfa üzerindeki linkler vasıtasıyla kuruma ihbar 
veya itirazda bulunabilir. 
 

• Ayrıca herhangi bir İnternet kullanıcısı da guvenlinet 
sitesinden listeleri sorgulayıp, görüş bildirebilir. 
 

• guvenlinet.org.tr/test sayfasından hangi profilde 
olduğunu sorgulayabilir.  

 

GİH Hizmetinin sunumu 



GÜVENLİ NET 
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EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 

Site sorgulama ekranı 



BAŞVURU 
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EKRAN GÖRÜNTÜLERİ 

Site sorgulama ekranı 



 

• Gelen ihbar ve itirazlar en kısa sürede 
değerlendirilmektedir. 

 

• Günlük ortalama 2000 ihbar/itiraz 
gelmektedir. 
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İHBAR VE İTİRAZLAR 
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FAİL TESPİT PROSEDÜRÜ 



 

 

İNTERNET HTS BİLGİLERİ 

. 

. 



 
 

• IP (Internet Protokol) Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini 
tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için 
kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adrestir. 

 

• İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir 
adresinin olması gerekir. 

 

• Bu adres ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da 
verinin doğru adresten alınmasını sağlar. 212.156.4.20 gibi. 

 

• IP adresi, günümüzde özellikle suçla mücadelede  etkili bir silah olarak 
kullanılmaktadır. IP adresiyle kullanıcının adres bilgilerini tespit etmek 
mümkündür.  
 

          IP ADRESİ 
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     DÜNYADA IP ADRESİ PLANLAMASI 

 

• İnternet numaralarının tahsisini IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority) yapmaktadır. 

 

• IANA Amerika’da bulunan bir sivil toplum 
kuruluşudur. 
 

          IP ADRESİ 
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          IP ADRESİ-RIR’LAR 
 

 IP Whois Bilgisi (RIPE, ARIN, APNIC, LACNIC, AFRINIC) 
          
         http://www.afrinic.net/ 

http://www.apnic.net/ 
http://www.arin.net/ 
http://www.lacnic.net/ 
http://www.ripe.net/ 
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• AFRINIC (African Region Internet Registry): Afrika.  

• APNIC: (Asia Pacific Network Information Centre) Asya ve Pasifik bölgesi.  

• ARIN: (American Registry for Internet Number) Kuzey Amerika. 

• LACNIC (Latin America and Caribbean Internet Addresses Registry) : Latin Amerika ve Karaibler bölgesi. 

• RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) : Avrupa bölgesi.  
 
  
 
 LIR (LOCAL INTERNET REGİSTRY) YEREL İNTERNET KAYIT MERKEZİ 
 

• RIR merkezleri altında son kullanıcıya IP adresi veren Erişim Sağlayıcılar (İnternet servis 
sağlayıcıları=ISP:Internet Service Provider) vardır. 

 

• Şirket veya kuruluşlar LIR (ISP=ISS=İnternet Servis Sağlayıcı) olabilir. Bunun için giriş aidatı ve yıllık 
servis ücreti ödemek gerekir. Türkiye’de servis veren 114 tane LIR merkezi vardır. ADANET, AVEA, 
TTNET A.Ş. TURKCELL, VODAFONE gibi… 

RIR (Regional Internet Registry) 

Bölgesel Internet Kayıt Merkezleri 
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 YURT İÇİ (Türkiye-RIPE) 

 

• IP belirleme, iletişim tespiti olmadığı 

      değerlendirildiğinden erişim sağlayıcılardan 

      soruşturma kapsamında doğrudan temin 

       edilebilir. 

 

• Erişim sağlayıcı listesi: 

 http://www.tib.gov.tr  adresinden  

       temin edilebilir. 
 

IP BELİRLEME 

124 

http://www.tib.gov.tr/


  

IP BELİRLEME 

  
     YURT İÇİ (Türkiye-RIPE) 
 
 Verilen bir tarih ve saat aralığında bir IP adresini hangi 

abonenin kullandığı bilgisi (Örn:88.15.24.127 IP adresini 
20.09.2008 tarihinde saat 19:45 de kim kullanmıştır.) 

 
  
 Başkanlığımızca, IP belirlemenin gerçekleştirilebilmesi 

için (Örn: 88.124.56.213) bir IP adresi ve tarih saat 
bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

125 



 

 
• IP numarası bulunmalı, 

 
 
 

• Tarih/Saat bilgisi bulunmalı, 
 
 

• IP Yurt içi kaynaklı ise tarih saat bilgisi yeterli, 
 
 

• IP yurtdışı kaynaklı ise; firmalardan doğrudan tarih saat bilgisi 
talep edilmelidir. Firma adreslerine 
http://internet.tib.gov.tr’den ulaşılabilir. Türkiye’de irtibat 
bürosu olan firmalardan(google, hotmail, vb.) da öğrenilebilir. 

 İnternet Hts İşlemleri Yapılabilmesi İçin 
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• Alan adı whois (içerik sağlayıcı olabilir) 
 

• IP adresi whois (yer sağlayıcı olabilir) 
 
• Sitedeki iletişim bilgileri (içerik sağlayıcı olabilir) 
 
• Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi Almış Olanlara ait  
 iletişim bilgileri http://www.tib.gov.tr sitesinden temin 
      edilebilir. 
 
• Yurtiçinde ise Yer Sağlayıcıdan Yer Sağlayıcı Trafik 
 Bilgileri Kapsamında Web site sahipleri istenebilir. 
 
• Birkaç basit işlemle sitenin içerik, yer veya erişim 
       Sağlayıcısı hakkında bilgi alınabilir. 

 
 

WEB SİTESİ BELİRLEME 
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Örnek: 88.229.80.36 
 

IP BELİRLEME 
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 URL den erişimin engellenmesi talepleri 

 Hukuk mahkemesi kararları, Yayın yasağı kararları 

 Çalıntı laptop, 

 Yurt dışı kaynaklı adreslerinin mail içerikleri 

 Geçmişe dönük; mail içerikleri, İnternet site görüntüsü  

 IP tespiti (videoyu İnternet sitesine kimin yüklediği) 

 Tarih, saat ve port olmaksızın gelen IP lerin kime ait olduğu bilgisi 

 Özel IP ler 

YERİNE GETİREMEDİĞİMİZ TALEPLER  



SONUÇ 

Bilişim teknolojileri zamanımızda çok hızlı bir şekilde 
gelişmekte ve değişmektedir. Teknolojilerin 
nimetlerinden yararlanırken, bunu kötüye 
kullananlara karşı da önlem almak gerekmektedir. 
Takdir edersizinki hukuk normlarının bu hızda 
değişmesi beklemek hayalcilik olur. Bununla birlikte 
hukuk normlarında genel düzenleyici işlemler 
yaparak; yeni gelişen bilişim teknolojileri 
doğrultusunda hukuk normlarını genişletici şekilde 
yorumlamak gerektiği değerlendirilmektedir. 
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TEŞEKKÜR 

EDERİM! 


