
Yasalar
Biliþim ve biliþim ile ilintili alanlarda iþlenen suçlar ile ilgili olarak

önce mevcut yasalara ek maddeler eklenmiþ, ardýndan konuya özel

yasalar çýkarýlmýþtýr. Bu bölümde mevcut yasalar tanýtýlacaktýr.

Ýlk olarak mevcut yasalarda yer alan, biliþim hukuku ile ilgili

maddeler ve ardýndan özel yasalar aþaðýdaki sýrayla tanýtýlacaktýr:

• Türk Ceza Kanunu'ndaki Biliþim ile ilgili maddeler (TCK-5237)

• Ceza Muhakemesi Kanunu ilgili maddeler (5271)

• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846)

• Elektronik Ýmza Kanunu (5070)

• Ýnternet Kanunu (5651)

• Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu (6698)

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu  (6563)

• Biliþim Yasa Taslaðý

(Not: Yasalar kitaba aktarýlýrken önemli yazým hatalarý düzeltilmiþtir.) 



13.1 Türk Ceza Kanunu'ndaki Biliþim ile Ýlgili Maddeler (TCK-5237)

AB uyum yasalarý çerçevesinde hazýrlanan Türk Ceza Kanunu kapsamýnda biliþim suçlarý ile ilgili 

bir bölüm bulunmaktadýr. Buna ek olarak bazý suçlarýn biliþim yoluyla iþlenmesi durumlarý göz

önüne alýnmýþtýr. Daha önce bilinen ancak artýk biliþim yolu ile iþlenen suçlar arasýnda:

• Ýntihara yönlendirme (Madde: 84)

• Çocuklarýn cinsel istismarý  (Madde: 103)

• Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrma  (Madde: 190)

• Saðlýk için tehlikeli madde temini (Madde: 194)

• Müstehcenlik (Madde: 226)

• Fuhuþ (Madde: 227)

• Kumar oynanmasý için yer ve imkân saðlama (Madde: 228)

sayýlabilir. Özel hayata ve hayatýn gizli alanýna karþý suçlar kapsamýnda:

• Haberleþmenin gizliliðini ihlal (Madde: 132)

• Özel hayatýn gizliliðini ihlal (Madde: 134)

• Kiþisel verilerin kaydedilmesi (Madde: 135)

• Verileri hukuka aykýrý olarak verme veya ele geçirme  (Madde: 136)

• Verileri yok etme  (Madde: 138)

konularýna yer verilmiþtir. Mal varlýðýna karþý suçlar baþlýðý altýnda biliþim ortamýnda:

• Nitelikli hýrsýzlýk  (Madde: 141,142)

• Nitelikli dolandýrýcýlýk  (Madde: 157,158)

eylemleri ele alýnmýþtýr. Biliþim alanýnda suçlar baþlýðý altýnda:

• Biliþim sistemine girme  (Madde: 243)

• Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya deðiþtirme  (Madde: 244)

• Banka veya kredi kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý  (Madde: 245)

ile ilgili yasa maddeleri yer almýþtýr.

1.6.2005'te yürürlüðe giren bu yasa sürekli olarak güncellenmiþtir. Yasa'nýn biliþim ile

doðrudan ve dolaylý olarak iliþkili olan kýsýmlarý aþaðýda verilmiþtir:
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13.1.1 Daha Önce Bilinen Ancak Artýk Biliþim Yolu Ýle Ýþlenen Suçlar

13.1.1.1 Ýntihara Yönlendirme

MADDE 84 (1) Baþkasýný intihara azmettiren, teþvik eden, baþkasýnýn intihar kararýný 

kuvvetlendiren ya da baþkasýnýn intiharýna herhangi bir þekilde yardým eden kiþi iki yýldan

beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Ýntiharýn gerçekleþmesi durumunda kiþi dört yýldan on yýla kadar hapis cezasý ile 

cezalandýrýlýr.

(3) Baþkalarýný intihara alenen teþvik eden kiþi üç yýldan sekiz yýla kadar hapis cezasý 

ile cezalandýrýlýr. Bu fiilin basýn ve yayýn yolu ile iþlenmesi hâlinde kiþi dört yýldan on yýla

kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(4) Ýþlediði fiilin anlam ve sonuçlarýný algýlama yeteneði geliþmemiþ olan veya

ortadan kaldýrýlan kiþileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle

kiþileri intihara mecbur edenler kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

13.1.1.2 Çocuklarýn cinsel istismarý 

MADDE 103- (Deðiþik: 18/6/2014-6545/59 md.)

(1) Çocuðu cinsel yönden istismar eden kiþi sekiz yýldan on beþ yýla kadar hapis

cezasý ile cezalandýrýlýr. Cinsel istismarýn sarkýntýlýk düzeyinde kalmasý hâlinde üç yýldan

sekiz yýla kadar hapis cezasý verilir. Sarkýntýlýk düzeyinde kalmýþ suçun failinin çocuk olmasý 

hâlinde soruþturma ve kovuþturma yapýlmasý maðdurun velisinin veya vasisinin þikâyetine

baðlýdýr. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beþ yaþýný tamamlamamýþ veya tamamlamýþ olmakla birlikte fiilin hukuki

anlam ve sonuçlarýný algýlama yeteneði geliþmemiþ olan çocuklara karþý gerçekleþtirilen her 

türlü cinsel davranýþ,

b) Diðer çocuklara karþý sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baþka bir

nedene dayalý olarak gerçekleþtirilen cinsel davranýþlar

anlaþýlýr.

(2) Cinsel istismarýn vücuda organ veya sair bir cisim sokulmasý suretiyle

gerçekleþtirilmesi durumunda on altý yýldan aþaðý olmamak üzere hapis cezasýna

hükmolunur. 

(3) Suçun:

a) Birden fazla kiþi tarafýndan birlikte,

b) Ýnsanlarýn toplu olarak bir arada yaþama zorunluluðunda bulunduðu ortamlarýn

saðladýðý kolaylýktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayýn hýsýmlýðý iliþkisi içinde bulunan bir kiþiye

karþý ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeþ veya evlat edinen tarafýndan,



d) Vasi, eðitici, öðretici, bakýcý, koruyucu aile veya saðlýk hizmeti veren ya da

koruma, bakým veya gözetim yükümlülüðü bulunan kiþiler tarafýndan,

e) Kamu görevinin veya hizmet iliþkisinin saðladýðý nüfuzu kötüye kullanýlmak

suretiyle iþlenmesi hâlinde yukarýdaki fýkralara göre verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

(4) Cinsel istismarýn, birinci fýkranýn (a) bendindeki çocuklara karþý cebir veya

tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karþý silah kullanmak suretiyle gerçekleþtirilmesi

hâlinde, yukarýdaki fýkralara göre verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

(5) Cinsel istismar için baþvurulan cebir ve þiddetin kasten yaralama suçunun aðýr

neticelerine neden olmasý hâlinde ayrýca kasten yaralama suçuna iliþkin hükümler

uygulanýr.

(6) Suç sonucu maðdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde aðýrlaþtýrýlmýþ

müebbet hapis cezasýna hükmolunur.

13.1.1.3 Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrma 

MADDE 190- (1) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrmak için;

a) Özel yer, donaným veya malzeme saðlayan,

b) Kullananlarýn yakalanmalarýný zorlaþtýracak önlemler alan,

c) Kullanma yöntemleri konusunda baþkalarýna bilgi veren kiþi beþ yýldan on yýla

kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný alenen özendiren veya bu

nitelikte yayýn yapan kiþi beþ yýldan on yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn tabip, diþ tabibi, eczacý, kimyager, veteriner,

saðlýk memuru, laborant, ebe, hemþire, diþ teknisyeni, hastabakýcý, saðlýk hizmeti veren,

kimyacýlýkla veya ecza ticareti ile iþtigal eden kiþi tarafýndan iþlenmesi hâlinde verilecek

ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

13.1.1.4 Saðlýk için tehlikeli madde temini

MADDE 194. (1) Saðlýk için tehlike oluþturabilecek maddeleri çocuklara, akýl

hastalarýna veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kiþi altý aydan bir 

yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

13.1.1.5 Müstehcenlik

MADDE 226. (1) a) Bir çocuða müstehcen görüntü, yazý veya sözleri içeren ürünleri

veren ya da bunlarýn içeriðini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunlarýn içeriklerini çocuklarýn girebileceði veya görebileceði yerlerde ya da

alenen gösteren, görülebilecek þekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri içeriðine vakýf olunabilecek þekilde satýþa veya kiraya arz eden,
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d) Bu ürünleri bunlarýn satýþýna mahsus alýþveriþ yerleri dýþýnda satýþa arz eden,

satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri sair mal veya hizmet satýþlarý yanýnda veya dolayýsýyla bedelsiz olarak 

veren veya daðýtan,

f) Bu ürünlerin reklamýný yapan kiþi altý aydan  iki yýla kadar hapis ve adli para

cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Müstehcen görüntü, yazý veya sözleri basýn ve yayýn yolu ile yayýnlayan veya

yayýmlanmasýna aracýlýk eden kiþi altý aydan üç yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli 

para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Müstehcen görüntü, yazý veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocuklarý

kullanan kiþi, beþ  yýldan  on  yýla  kadar  hapis  ve  beþ bin güne kadar adli para cezasý

ile cezalandýrýlýr. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoðaltan, satýþa arz eden, satan, nakleden,

depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baþkalarýnýn kullanýmýna sunan kiþi iki yýldan beþ 

yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. 

(4) Þiddet kullanýlarak hayvanlarla, ölmüþ insan bedeni üzerinde veya doðal

olmayan yoldan yapýlan cinsel davranýþlara iliþkin yazý, ses veya görüntüleri içeren ürünleri 

üreten, ülkeye sokan, satýþa arz eden, satan, nakleden, depolayan, baþkalarýnýn

kullanýmýna sunan veya bulunduran kiþi bir yýldan dört yýla kadar hapis ve beþ bin güne

kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(5) Üç ve dördüncü fýkralardaki ürünlerin içeriðini basýn ve yayýn yolu ile yayýnlayan

veya yayýnlanmasýna aracýlýk eden ya da çocuklarýn görmesini, dinlemesini veya okumasýný

saðlayan kiþi, altý yýldan on yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile

cezalandýrýlýr.

(6) Bu suçlardan dolayý tüzel kiþiler hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine

hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri bilimsel eserlerle üçüncü fýkra hariç olmak ve çocuklara

ulaþmasý engellenmek koþuluyla, sanatsal ve edebî deðeri olan eserler hakkýnda

uygulanmaz.

13.1.1.6 Fuhuþ

MADDE 227- (1) Çocuðu fuhþa teþvik eden, bunun yolunu kolaylaþtýran, bu

maksatla tedarik eden veya barýndýran ya da çocuðun fuhþuna aracýlýk eden kiþi, dört

yýldan on yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu

suçun iþleniþine yönelik hazýrlýk hareketleri de tamamlanmýþ suç gibi cezalandýrýlýr.

(2) Bir kimseyi fuhþa teþvik eden, bunun yolunu kolaylaþtýran ya da fuhuþ için

aracýlýk eden veya yer temin eden kiþi iki yýldan dört yýla kadar hapis ve üç bin güne

kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Fuhþa sürüklenen kiþinin kazancýndan yararlanýlarak 

kýsmen veya tamamen geçimin saðlanmasý fuhþa teþvik sayýlýr.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)



(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliðinden yararlanarak bir

kimseyi fuhþa sevk eden veya fuhuþ yapmasýný saðlayan kiþi hakkýnda yukarýdaki fýkralara

göre verilecek ceza yarýsýndan iki katýna kadar artýrýlýr.

(5) Yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan suçlarýn eþ, üstsoy, kayýn üstsoy, kardeþ, evlat

edinen, vasi, eðitici, öðretici, bakýcý, koruma ve gözetim yükümlülüðü bulunan diðer kiþiler

tarafýndan ya da kamu görevi veya hizmet iliþkisinin saðladýðý nüfuzu kötüye kullanýlmak

suretiyle iþlenmesi hâlinde verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

(6) Bu suçlarýn suç iþlemek amacýyla teþkil edilmiþ örgüt faaliyeti çerçevesinde

iþlenmesi hâlinde yukarýdaki fýkralara göre verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

(7) Bu suçlardan dolayý tüzel kiþiler hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine

hükmolunur.

(8) Fuhþa sürüklenen kiþi tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.

13.1.1.7 Kumar oynanmasý için yer ve imkân saðlama

MADDE 228- (1) Kumar oynanmasý için yer ve imkân saðlayan kiþi, bir yýla kadar

hapis ve adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Çocuklarýn kumar oynamasý için yer ve imkân saðlanmasý hâlinde verilecek ceza

bir katý oranýnda artýrýlýr.

(3) Bu suçtan dolayý tüzel kiþiler hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine

hükmolunur.

(4) Ceza Kanunu'nun uygulanmasýnda kumar, kazanç amacýyla icra edilen ve kâr ve

zararýn talihe baðlý olduðu oyunlardýr.

13.1.2 Özel Hayata ve Hayatýn Gizli Alanýna Karþý Suçlar

13.1.2.1 Haberleþmenin gizliliðini ihlal

MADDE 132- (1) Kiþiler arasýndaki haberleþmenin gizliliðini ihlal eden kimse bir

yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu gizlilik ihlali haberleþme içeriklerinin

kaydý suretiyle gerçekleþirse verilecek ceza bir kat artýrýlýr.

(2) Kiþiler arasýndaki haberleþme içeriklerini hukuka aykýrý olarak ifþa eden kimse iki 

yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Kendisiyle yapýlan haberleþmelerin içeriðini diðer tarafýn rýzasý olmaksýzýn hukuka 

aykýrý olarak alenen ifþa eden kiþi bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. (Ek 

cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) Ýfþa edilen bu verilerin basýn ve yayýn yoluyla yayýmlanmasý 

hâlinde de ayný cezaya hükmolunur.

(4) (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.)
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13.1.2.2 Kiþiler arasýndaki konuþmalarýn dinlenmesi ve kayda alýnmasý

MADDE 133- (1) Kiþiler arasýndaki aleni olmayan konuþmalarý taraflardan herhangi

birinin rýzasý olmaksýzýn bir aletle dinleyen veya bunlarý bir ses alma cihazý ile kaydeden

kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Katýldýðý aleni olmayan bir söyleþiyi, diðer konuþanlarýn rýzasý olmadan ses alma

cihazý ile kayda alan kiþi altý aydan iki yýla kadar hapis veya adli para cezasý ile

cezalandýrýlýr.

(3) (Deðiþik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kiþiler arasýndaki aleni olmayan konuþmalarýn

kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykýrý olarak ifþa eden kiþi iki yýldan beþ

yýla kadar hapis ve dört bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Ýfþa edilen bu

verilerin basýn ve yayýn yoluyla yayýmlanmasý hâlinde de ayný cezaya hükmolunur.

13.1.2.3 Özel hayatýn gizliliðini ihlal

MADDE 134- (1) Kiþilerin özel hayatýnýn gizliliðini ihlal eden kimse bir yýldan üç yýla

kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Gizliliðin görüntü veya seslerin kayda alýnmasý suretiyle 

ihlal edilmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artýrýlýr.

(2) (Deðiþik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kiþilerin özel hayatýna iliþkin görüntü veya

sesleri hukuka aykýrý olarak ifþa eden kimse iki yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile

cezalandýrýlýr. Ýfþa edilen bu verilerin basýn ve yayýn yoluyla yayýmlanmasý hâlinde de ayný

cezaya hükmolunur.

13.1.2.3 Kiþisel verilerin kaydedilmesi

MADDE 135- (1) Hukuka aykýrý olarak kiþisel verileri kaydeden kimseye bir yýldan üç 

yýla kadar hapis cezasý verilir.

(2) Kiþisel verinin kiþilerin siyasi, felsefi veya dinî görüþlerine, ýrki kökenlerine;

hukuka aykýrý olarak ahlaki eðilimlerine, cinsel yaþamlarýna, saðlýk durumlarýna veya

sendikal baðlantýlarýna iliþkin olmasý durumunda birinci fýkra uyarýnca verilecek ceza yarý

oranýnda artýrýlýr. 

13.1.2.4 Verileri hukuka aykýrý olarak verme veya ele geçirme

MADDE 136- (1) Kiþisel verileri hukuka aykýrý olarak bir baþkasýna veren, yayan veya 

ele geçiren kiþi iki yýldan dört yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

Nitelikli hâller:

MADDE 137- (1) Yukarýdaki maddelerde tanýmlanan suçlarýn;

a) Kamu görevlisi tarafýndan ve görevinin verdiði yetki kötüye kullanýlmak suretiyle,

b) Belli bir meslek ve sanatýn saðladýðý kolaylýktan yararlanmak suretiyle, iþlenmesi

hâlinde verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.



13.1.2.5 Verileri yok etmeme

MADDE 138- (1) Kanunlarýn belirlediði sürelerin geçmiþ olmasýna karþýn verileri

sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yýldan 

iki yýla kadar hapis cezasý verilir.

(2) (Ek: 21/2/2014-6526/5 md.) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu

hükümlerine göre ortadan kaldýrýlmasý veya yok edilmesi gereken veri olmasý hâlinde

verilecek ceza bir kat artýrýlýr.

13.1.2.6 Þikâyet

MADDE 139- (1) Kiþisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykýrý olarak verme

veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç bu bölümde yer alan suçlarýn

soruþturulmasý ve kovuþturulmasý þikâyete baðlýdýr.

Tüzel kiþiler hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanmasý

MADDE 140- (1) Yukarýdaki maddelerde tanýmlanan suçlarýn iþlenmesi dolayýsýyla

tüzel kiþiler hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

13.1.3 Mal Varlýðýna Karþý Suçlar

13.1.3.1 Hýrsýzlýk

MADDE 141- (1) Zilyedinin rýzasý olmadan baþkasýna ait taþýnýr bir malý kendisine

veya baþkasýna bir yarar saðlamak maksadýyla bulunduðu yerden alan kimseye bir yýldan

üç yýla kadar hapis cezasý verilir.

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

13.1.3.2 Nitelikli hýrsýzlýk

MADDE 142- (1) Hýrsýzlýk suçunun:

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluþlarýnda veya ibadete ayrýlmýþ

yerlerde bulunan ya da kamu yararýna veya hizmetine tahsis edilen eþya hakkýnda,

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)

c) Halkýn yararlanmasýna sunulmuþ ulaþým aracý içinde veya bunlarýn belli varýþ veya 

kalkýþ yerlerinde bulunan eþya hakkýnda,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceði zararlarý önlemek veya

hafifletmek maksadýyla hazýrlanan eþya hakkýnda,

e) Adet veya tahsis veya kullanýmlarý gereði açýkta býrakýlmýþ eþya hakkýnda,

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) 

Ýþlenmesi hâlinde üç yýldan yedi yýla kadar hapis cezasýna hükmolunur.

(2) Suçun:
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a) Kiþinin malýný koruyamayacak durumda olmasýndan veya ölmesinden

yararlanarak,

b) Elde veya üstte taþýnan eþyayý çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doðal bir afetin veya sosyal olaylarýn meydana getirdiði korku veya kargaþadan

yararlanarak,

d) Haksýz yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diðer bir aletle kilit

açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,(1)

e) Biliþim sistemlerinin kullanýlmasý suretiyle,

f) Tanýnmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadýðý hâlde resmî sýfat takýnarak

g) (…) büyük veya küçük baþ hayvan hakkýnda,

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceði bir yerde býrakýlmakla birlikte

kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altýna alýnmýþ olan eþya

hakkýnda,

Ýþlenmesi hâlinde beþ yýldan on yýla kadar hapis cezasýna hükmolunur. Suçun bu

fýkranýn (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakýmýndan kendisini

savunamayacak durumda olan kimseye karþý iþlenmesi hâlinde verilecek ceza üçte biri

oranýna kadar artýrýlýr.

(3) Suçun sývý veya gaz hâlindeki enerji hakkýnda ve bunlarýn nakline, iþlenmesine

veya depolanmasýna ait tesislerde iþlenmesi hâlinde beþ yýldan on iki yýla kadar hapis

cezasýna hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde ceza

yarý oranýnda artýrýlýr ve on bin güne kadar adli para cezasýna hükmolunur. 

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hýrsýzlýk suçunun iþlenmesi amacýyla konut

dokunulmazlýðýnýn ihlâli veya mala zarar verme suçunun iþlenmesi hâlinde bu suçlardan

dolayý soruþturma ve kovuþturma yapýlabilmesi için þikâyet aranmaz.

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hýrsýzlýk suçunun iþlenmesi sonucunda haberleþme,

enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaþýmý alanýnda kamu hizmetinin geçici de olsa

aksamasý hâlinde yukarýdaki fýkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarýsýndan iki katýna

kadar artýrýlýr.

13.1.3.3 Dolandýrýcýlýk

MADDE 157- (1) Hileli davranýþlarla bir kimseyi aldatýp onun veya baþkasýnýn

zararýna olarak kendisine veya baþkasýna bir yarar saðlayan kiþiye bir yýldan beþ yýla kadar

hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý verilir.

13.1.3.4 Nitelikli dolandýrýcýlýk

MADDE 158- (1) Dolandýrýcýlýk suçunun:

a) Dinî inanç ve duygularýn istismar edilmesi suretiyle,



b) Kiþinin içinde bulunduðu tehlikeli durum veya zor þartlardan yararlanmak

suretiyle,

c) Kiþinin algýlama yeteneðinin zayýflýðýndan yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn, kamu meslek kuruluþlarýnýn, siyasi parti, vakýf

veya dernek tüzel kiþiliklerinin araç olarak kullanýlmasý suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn zararýna olarak,

f) Biliþim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarýnýn araç olarak kullanýlmasý

suretiyle,

g) Basýn ve yayýn araçlarýnýn saðladýðý kolaylýktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya þirket yöneticisi olan ya da þirket adýna hareket eden kiþilerin ticari

faaliyetleri sýrasýnda; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamýnda,

i) Serbest meslek sahibi kiþiler tarafýndan mesleklerinden dolayý kendilerine duyulan 

güvenin kötüye kullanýlmasý suretiyle,

j) Banka veya diðer kredi kurumlarýnca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin

açýlmasýný saðlamak maksadýyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadýyla,

Ýþlenmesi hâlinde iki yýldan yedi yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para

cezasýna hükmolunur. (Ek cümle:

29/6/2005 – 5377/19 md.; Deðiþik: 3/4/2013-6456/40 md.) ancak (e), (f), (j) ve (k)

bentlerinde sayýlan hâllerde hapis cezasýnýn alt sýnýrý üç yýldan, adli para cezasýnýn miktarý

suçtan elde edilen menfaatin iki katýndan az olamaz.

13.1.4 Biliþim Alanýnda Suçlar

13.1.4.1 Biliþim sistemine girme

MADDE 243- (1) Bir biliþim sisteminin bütününe veya bir kýsmýna, hukuka aykýrý

olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yýla kadar hapis veya adli para

cezasý verilir. 

(2) Yukarýdaki fýkrada tanýmlanan fiillerin bedeli karþýlýðý yararlanýlabilen sistemler

hakkýnda iþlenmesi hâlinde verilecek ceza yarý oranýna kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiði veriler yok olur veya deðiþirse altý aydan iki

yýla kadar hapis cezasýna hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir biliþim sisteminin kendi içinde veya biliþim

sistemleri arasýnda gerçekleþen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka 

aykýrý olarak izleyen kiþi bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
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13.1.4.2 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya deðiþtirme

MADDE 244- (1) Bir biliþim sisteminin iþleyiþini engelleyen veya bozan kiþi bir yýldan 

beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Bir biliþim sistemindeki verileri bozan, yok eden, deðiþtiren veya eriþilmez kýlan,

sisteme veri yerleþtiren, var olan verileri baþka bir yere gönderen kiþi altý aydan üç yýla

kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya

kuruluþuna ait biliþim sistemi üzerinde iþlenmesi hâlinde verilecek ceza yarý oranýnda

artýrýlýr.

(4) Yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan fiillerin iþlenmesi suretiyle kiþinin kendisinin

veya baþkasýnýn yararýna haksýz bir çýkar saðlamasýnýn baþka bir suç oluþturmamasý hâlinde 

iki yýldan altý yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasýna hükmolunur.

13.1.4.3 Banka veya kredi kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý

 MADDE 245 – (Deðiþik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Baþkasýna ait bir banka veya kredi kartýný her ne suretle olursa olsun ele geçiren 

veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin veya kartýn kendisine verilmesi gereken

kiþinin rýzasý olmaksýzýn bunu kullanarak veya kullandýrtarak kendisine veya baþkasýna yarar 

saðlarsa üç yýldan altý yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile

cezalandýrýlýr. 

(2) Baþkalarýna ait banka hesaplarýyla iliþkilendirilerek sahte banka veya kredi kartý

üreten, satan, devreden, satýn alan veya kabul eden kiþi üç yýldan yedi yýla kadar hapis ve 

on bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Sahte oluþturulan veya üzerinde sahtecilik yapýlan bir banka veya kredi kartýný

kullanmak suretiyle kendisine veya baþkasýna yarar saðlayan kiþi fiil daha aðýr cezayý

gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde dört yýldan sekiz yýla kadar hapis ve beþ

bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

(4) Birinci fýkrada yer alan suçun:

a) Haklarýnda ayrýlýk kararý verilmemiþ eþlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayýn hýsýmlarýndan birinin veya evlat

edinen veya evlatlýðýn,

c) Ayný konutta beraber yaþayan kardeþlerden birinin,

Zararýna olarak iþlenmesi hâlinde ilgili akraba hakkýnda cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fýkra kapsamýna giren fiillerle ilgili olarak

bu Kanun'un mal varlýðýna karþý suçlara iliþkin etkin piþmanlýk hükümleri uygulanýr.



13.1.4.5 Yasak cihaz veya programlar

MADDE 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)

(1) Bir cihazýn, bilgisayar programýnýn, þifrenin veya sair güvenlik kodunun

münhasýran bu Bölümde yer alan suçlar ile biliþim sistemlerinin araç olarak kullanýlmasý

suretiyle iþlenebilen diðer suçlarýn iþlenmesi için yapýlmasý veya oluþturulmasý Kanun'un

bunlarý imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satýþa

arz eden, satýn alan, baþkalarýna veren veya bulunduran kiþi bir yýldan üç yýla kadar hapis

ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

13.1.4.5 Tüzel kiþiler hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanmasý

MADDE 246- (1) Bu bölümde yer alan suçlarýn iþlenmesi suretiyle yararýna haksýz

menfaat saðlanan tüzel kiþiler

hakkýnda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

13.2 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ýlgili Maddeler (5271)

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesi sayýsal kanýtlarýn toplanmasýna iliþkindir ve bu

madde aþaðýda verilmiþtir.

MADDE 134.– (1) Bir suç dolayýsýyla yapýlan soruþturmada baþka surette delil elde

etme imkânýnýn bulunmamasý hâlinde cumhuriyet savcýsýnýn istemi üzerine þüphelinin

kullandýðý bilgisayar ve bilgisayar programlarý ile bilgisayar kütüklerinde arama

yapýlmasýna, bilgisayar kayýtlarýndan kopya çýkarýlmasýna, bu kayýtlarýn çözülerek metin

hâline getirilmesine hâkim tarafýndan karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programlarý ve bilgisayar kütüklerine þifrenin

çözülememesinden dolayý girilememesi veya gizlenmiþ bilgilere ulaþýlamamasý hâlinde

çözümün yapýlabilmesi ve gerekli kopyalarýn alýnabilmesi için bu araç ve gereçlere el

konulabilir. Þifrenin çözümünün yapýlmasý ve gerekli kopyalarýn alýnmasý hâlinde el konulan 

cihazlar gecikme olmaksýzýn iade edilir.

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma iþlemi sýrasýnda, sistemdeki bütün 

verilerin yedeklemesi yapýlýr.

(4) Ýstemesi hâlinde bu yedekten bir kopya çýkarýlarak þüpheliye veya vekiline verilir 

ve bu husus tutanaða geçirilerek imza altýna alýnýr.

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksýzýn da sistemdeki verilerin

tamamýnýn veya bir kýsmýnýn kopyasý alýnabilir. Kopyasý alýnan veriler kâðýda yazdýrýlarak bu 

husus tutanaða kaydedilir ve ilgililer tarafýndan imza altýna alýnýr.

294 - Yasalar



13.3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846) - 295 

13.3 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846)

Bu yasa 5.12.1951'de kabul edilmiþ ve 21.02.2001'de deðiþikliðe uðramýþtýr. Son deðiþiklikler

ile bilgisayar programlarý da fikir ve sanat eseri olarak kabul edilmiþtir. Yasanýn amaç ve

kapsamý aþaðýda veriþmiþtir. 

Amaç

Bu Kanun'un amacý fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra

eden veya yorumlayan icracý sanatçýlarýn, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapýmcýlarý ile

filmlerin ilk tespitini gerçekleþtiren yapýmcýlarýn ve radyo televizyon kuruluþlarýnýn ürünleri

üzerindeki manevi ve mali haklarýný belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma þartlarýný

düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykýrý yararlanma hâlinde yaptýrýmlarý tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 1/A - Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile

bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracý sanatçýlarýn, seslerin ilk tespitini yapan

fonogram yapýmcýlarý ile filmlerin ilk tespitini gerçekleþtiren yapýmcýlarýn ve radyo

televizyon kuruluþlarýnýn ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarýný, bu haklara iliþkin

tasarruf esas ve usullerini, yargý yollarýný ve yaptýrýmlarý ile Kültür Bakanlýðýnýn görev, yetki 

ve sorumluluðunu kapsamaktadýr.

Tanýmlar

Yasanýn tanýmlar kýsmýnda, bilgisayar ile ilgili tanýmlar aþaðýdaki gibi yapýlmýþtýr:

g) Bilgisayar programý: Bir bilgisayar sisteminin özel bir iþlem veya görev yapmasýný

saðlayacak bir þekilde düzene konulmuþ bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin

oluþum ve geliþimini saðlayacak hazýrlýk çalýþmalarýný,

h) Arayüz: Bilgisayarýn donaným ve yazýlým unsurlarý arasýnda karþýlýklý etkilenme ve

baðlantýyý oluþturan program bölümlerini,

ý) Araiþlerlik: Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalýþmasý ve 

karþýlýklý etkilenmesi ve alýþveriþi yapýlan bilginin karþýlýklý kullaným yeteneðini ifade eder.

Ýlim ve edebiyat eserleri:

Bilgisayar programlarýnýn eser sayýlmasýna iliþkin maddeler þöyledir:

MADDE 2 – Ýlim ve edebiyat eserleri þunlardýr:

1. Herhangi bir þekilde dil ve yazý ile ifade olunan eserler ve her biçim altýnda ifade 

edilen bilgisayar programlarý ve bir sonraki aþamada program sonucu doðurmasý koþuluyla 

bunlarýn hazýrlýk tasarýmlarý,

2. Her nevi rakslar, yazýlý koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz

sahne eserleri,



3. Bedii vasfý bulunmayan her nevi teknik ve ilmî mahiyette fotoðraf eserleriyle her

nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coðrafya ve topoðrafyaya ait maket ve

benzerleri, her çeþit mimarlýk ve þehircilik tasarým ve projeleri, mimari maketler, endüstri,

çevre ve sahne tasarým ve projeleri.

Arayüzüne temel oluþturan düþünce ve ilkeleri de içine almak üzere bir bilgisayar programýnýn

herhangi bir ögesine temel oluþturan düþünce ve ilkeler eser sayýlmazlar.
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13.4 Elektronik Ýmza Kanunu (5070)

Ýnternet üzerinden gerçekleþtirilen ticaretin yaygýnlaþmasýnýn sonucu olarak Elektronik Ýmza

yasasý 12.01.2004'te kabul edilmiþtir. Yasanýn ana hatlarý aþaðýda sunulmuþtur.

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanun'un amacý elektronik imzanýn hukuki ve teknik yönleri ile kullanýmýna

iliþkin esaslarý düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanun elektronik imzanýn hukuki yapýsýný, elektronik sertifika hizmet

saðlayýcýlarýnýn faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanýn kullanýmýna iliþkin iþlemleri

kapsar.

Tanýmlar

MADDE 3.- Bu Kanun'da geçen;:

a) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taþýnan veya

saklanan kayýtlarý,

b) Elektronik imza: Baþka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle

mantýksal baðlantýsý bulunan ve kimlik doðrulama amacýyla kullanýlan elektronik veriyi,

c) Ýmza sahibi: Elektronik imza oluþturmak amacýyla bir imza oluþturma aracýný

kullanan gerçek kiþiyi,

d) Ýmza oluþturma verisi: Ýmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafýndan elektronik

imza oluþturma amacýyla kullanýlan ve bir eþi daha olmayan þifreler, kriptografik gizli

anahtarlar gibi verileri,

e) Ýmza oluþturma aracý: Elektronik imza oluþturmak üzere imza oluþturma verisini

kullanan yazýlým veya donaným aracýný,

f) Ýmza doðrulama verisi: Elektronik imzayý doðrulamak için kullanýlan þifreler,

kriptografik açýk anahtarlar gibi verileri,

g) Ýmza doðrulama aracý: Elektronik imzayý doðrulamak amacýyla imza doðrulama

verisini kullanan yazýlým veya donaným aracýný,

h) Zaman damgasý: Bir elektronik verinin üretildiði, deðiþtirildiði, gönderildiði,

alýndýðý ve / veya kaydedildiði zamanýn tespit edilmesi amacýyla elektronik sertifika hizmet 

saðlayýcýsý tarafýndan elektronik imzayla doðrulanan kaydý,

ý) Elektronik sertifika: Ýmza sahibinin imza doðrulama verisini ve kimlik bilgilerini

birbirine baðlayan elektronik kaydý

ifade eder.



ÝKÝNCÝ KISIM

Güvenli Elektronik Ýmza ve Sertifika Hizmetleri

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Güvenli Elektronik Ýmza, Güvenli Elektronik Ýmza Oluþturma ve Doðrulama Araçlarý

Güvenli elektronik imza

MADDE 4.- Güvenli elektronik imza;:

a) Münhasýran imza sahibine baðlý olan,

b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluþturma

aracý ile oluþturulan,

c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliðinin tespitini

saðlayan,

d) Ýmzalanmýþ elektronik veride sonradan herhangi bir deðiþiklik yapýlýp

yapýlmadýðýnýn tespitini saðlayan,

elektronik imzadýr.

Güvenli elektronik imzanýn hukuki sonucu ve uygulama alaný

MADDE 5.- Güvenli elektronik imza, elle atýlan imza ile ayný hukuki sonucu doðurur. 

Kanunlarýn resmî þekle veya özel bir merasime tabi tuttuðu hukuki iþlemler ile teminat

sözleþmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleþtirilemez.

Güvenli elektronik imza oluþturma araçlarý

MADDE 6.- Güvenli elektronik imza oluþturma araçlarý;:

a) Ürettiði elektronik imza oluþturma verilerinin kendi aralarýnda bir eþi daha

bulunmamasýný,

b) Üzerinde kayýtlý olan elektronik imza oluþturma verilerinin araç dýþýna hiçbir

biçimde çýkarýlamamasýný ve gizliliðini,

c) Üzerinde kayýtlý olan elektronik imza oluþturma verilerinin üçüncü kiþilerce elde

edilememesini, kullanýlamamasýný ve elektronik imzanýn sahteciliðe karþý korunmasýný,

d) Ýmzalanacak verinin imza sahibi dýþýnda deðiþtirilememesini ve bu verinin imza

sahibi tarafýndan imzanýn oluþturulmasýndan önce görülebilmesini,

saðlayan imza oluþturma araçlarýdýr.

Güvenli elektronik imza doðrulama araçlarý

MADDE 7.- Güvenli elektronik imza doðrulama araçlarý;:

a) Ýmzanýn doðrulanmasý için kullanýlan verileri deðiþtirmeksizin doðrulama yapan

kiþiye gösteren,
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b) Ýmza doðrulama iþlemini güvenilir ve kesin bir biçimde çalýþtýran ve doðrulama

sonuçlarýný deðiþtirmeksizin doðrulama yapan kiþiye gösteren,

c) Gerektiðinde imzalanmýþ verinin güvenilir bir biçimde gösterilmesini saðlayan,

d) Ýmzanýn doðrulanmasý için kullanýlan elektronik sertifikanýn doðruluðunu ve

geçerliliðini güvenilir bir biçimde tespit ederek sonuçlarýný deðiþtirmeksizin doðrulama

yapan kiþiye gösteren,

e) Ýmza sahibinin kimliðini deðiþtirmeksizin doðrulama yapan kiþiye gösteren,

f) Ýmzanýn doðrulanmasý ile ilgili þartlara etki edecek deðiþikliklerin tespit

edilebilmesini saðlayan,

Ýmza doðrulama araçlarýdýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Elektronik Sertifika Hizmet Saðlayýcýsý, Nitelikli Elektronik Sertifika ve Yabancý
Elektronik Sertifikalar

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý

MADDE 8.- Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý elektronik sertifika, zaman damgasý 

ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri saðlayan kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek veya 

özel hukuk tüzel kiþilerdir. Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý Kuruma yapacaðý

bildirimden iki ay sonra faaliyete geçer.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý yapacaðý bildirimde;:

a) Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,

b) Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,

c) Sertifikalarýn taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak,

Ýle ilgili þartlarý saðladýðýný ayrýntýlý bir biçimde gösterir.

Kurum yukarýdaki þartlardan birinin eksikliðini veya yerine getirilmediðini tespit

ederse bu eksikliklerin giderilmesi için elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýna bir ayý

geçmemek üzere bir süre verir, bu süre içinde elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn

faaliyetlerini durdurur. Sürenin sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde elektronik

sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn faaliyetine son verir. Kurumun bu kararlarýna karþý 19'uncu

maddenin ikinci fýkrasý hükümleri gereðince itiraz edilebilir.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýlarýnýn faaliyetlerinin devamý sýrasýnda bu

maddede gösterilen þartlarý kaybetmeleri hâlinde de yukarýdaki fýkra hükümleri uygulanýr.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýlarý Kurumun belirleyeceði ücret alt ve üst sýnýrlarýna

uymak zorundadýr.

Nitelikli elektronik sertifika

MADDE 9.- Nitelikli elektronik sertifikada;:



a) Sertifikanýn “nitelikli elektronik sertifika” olduðuna dair bir ibarenin,

b) Sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn kimlik bilgileri ve kurulduðu ülke adýnýn,

c) Ýmza sahibinin teþhis edilebileceði kimlik bilgilerinin,

d) Elektronik imza oluþturma verisine karþýlýk gelen imza doðrulama verisinin,

e) Sertifikanýn geçerlilik süresinin baþlangýç ve bitiþ tarihlerinin,

f) Sertifikanýn seri numarasýnýn,

g) Sertifika sahibi diðer bir kiþi adýna hareket ediyorsa bu yetkisine iliþkin bilginin,

h) Sertifika sahibi talep ederse mesleki veya diðer kiþisel bilgilerinin,

ý) Varsa sertifikanýn kullaným þartlarý ve kullanýlacaðý iþlemlerdeki maddi

sýnýrlamalara iliþkin bilgilerin,

j) Sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn sertifikada yer alan bilgileri doðrulayan güvenli

elektronik imzasýnýn,

bulunmasý zorunludur.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn yükümlülükleri

MADDE 10.- Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý:

a) Hizmetin gerektirdiði nitelikte personel istihdam etmekle,

b) Nitelikli sertifika verdiði kiþilerin kimliðini resmî belgelere göre güvenilir bir

biçimde tespit etmekle,

c) Sertifika sahibinin diðer bir kiþi adýna hareket edebilme yetkisi, mesleki veya

diðer kiþisel bilgilerinin sertifikada bulunmasý durumunda bu bilgileri de resmî belgelere

dayandýrarak güvenilir bir biçimde belirlemekle,

d) Ýmza oluþturma verisinin sertifika hizmet saðlayýcýsý tarafýndan veya sertifika

talep eden kiþi tarafýndan sertifika hizmet saðlayýcýsýna ait yerlerde üretilmesi durumunda

bu iþlemin gizliliðini saðlamak veya sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn saðladýðý araçlarla

üretilmesi durumunda bu iþleyiþin güvenliðini saðlamakla,

e) Sertifikanýn kullanýmýna iliþkin özelliklerin ve uyuþmazlýklarýn çözüm yollarý ile

ilgili þartlarýn ve kanunlarda öngörülen sýnýrlamalar saklý kalmak üzere güvenli elektronik

imzanýn elle atýlan imza ile eþ deðer olduðu hakkýnda sertifika talep eden kiþiyi

sertifikanýn tesliminden önce yazýlý olarak bilgilendirmekle,

f) Sertifikada bulunan imza doðrulama verisine karþýlýk gelen imza oluþturma verisini 

baþkasýna kullandýrmamasý konusunda sertifika sahibini yazýlý olarak uyarmakla ve

bilgilendirmekle, 

g) Yaptýðý hizmetlere iliþkin tüm kayýtlarý yönetmelikle belirlenen süreyle saklamakla,

h) Faaliyetine son vereceði tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve elektronik 

sertifika sahibine bildirmekle,

yükümlüdür.
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Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý üretilen imza oluþturma verisinin bir kopyasýný

alamaz veya bu veriyi saklayamaz.

Nitelikli elektronik sertifikalarýn iptal edilmesi

MADDE 11.- Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý;:

a) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin talebi,

b) Saðladýðý nitelikli elektronik sertifikaya iliþkin veri tabanýnda bulunan bilgilerin

sahteliðinin veya yanlýþlýðýnýn ortaya çýkmasý veya bilgilerin deðiþmesi,

c) Nitelikli elektronik sertifika sahibinin fiil ehliyetinin sýnýrlandýðýnýn, iflasýnýn veya

gaipliðinin ya da ölümünün öðrenilmesi,

durumunda vermiþ olduðu nitelikli elektronik sertifikalarý derhâl iptal eder.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý, nitelikli elektronik sertifikalarýn iptal edildiði

zamanýn tam olarak tespit edilmesine imkân veren ve üçüncü kiþilerin hýzlý ve güvenli bir

biçimde ulaþabileceði bir kayýt oluþturur.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý faaliyetine son vermesi ve vermiþ olduðu

nitelikli elektronik sertifikalarýn baþka bir elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý tarafýndan

kullanýmýnýn saðlanamamasý durumunda vermiþ olduðu nitelikli elektronik sertifikalarý

derhâl iptal eder.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn faaliyetine Kurum tarafýndan son verilmesi

hâlinde Kurum, faaliyetine son verilen elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn vermiþ

olduðu nitelikli elektronik sertifikalarýn baþka bir elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýna

devredilmesine karar verir ve durumu ilgililere duyurur.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý geçmiþe yönelik olarak nitelikli elektronik sertifika iptal

edemez.

Bilgilerin korunmasý

MADDE 12.- Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý:

a) Elektronik sertifika talep eden kiþiden elektronik sertifika vermek için gerekli

bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kiþinin rýzasý dýþýnda elde edemez,

b) Elektronik sertifika sahibinin izni olmaksýzýn sertifikayý üçüncü kiþilerin

ulaþabileceði ortamlarda bulunduramaz,

c) Elektronik sertifika talep eden kiþinin yazýlý rýzasý olmaksýzýn üçüncü kiþilerin

kiþisel verileri elde etmesini engeller. Bu bilgileri sertifika sahibinin onayý olmaksýzýn

üçüncü kiþilere iletemez ve baþka amaçlarla kullanamaz.

Hukuki sorumluluk

MADDE 13.- Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn elektronik sertifika sahibine

karþý sorumluluðu genel hükümlere tabidir.



Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý bu Kanun veya bu Kanuna dayanýlarak çýkarýlan 

yönetmelik hükümlerinin ihlâli suretiyle üçüncü kiþilere verdiði zararlarý tazminle

yükümlüdür. Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý kusursuzluðunu ispat ettiði takdirde

tazminat ödeme yükümlülüðü doðmaz.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý söz konusu yükümlülük ihlâlinin istihdam ettiði 

kiþilerin davranýþýna dayanmasý hâlinde de zarardan sorumlu olup elektronik sertifika

hizmet saðlayýcýsý bu sorumluluðundan Borçlar Kanunu'nun 55 inci maddesinde öngörülen

türden bir kurtuluþ kanýtý getirerek kurtulamaz.

Nitelikli elektronik sertifikanýn içerdiði kullaným ve maddi kapsamýna iliþkin

sýnýrlamalar hariç olmak üzere elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsýnýn üçüncü kiþilere ve

nitelikli elektronik imza sahibine karþý sorumluluðunu ortadan kaldýran veya sýnýrlandýran

her türlü þart geçersizdir.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý bu Kanun'dan doðan yükümlülüklerini yerine

getirmemesi sonucu doðan zararlarýn karþýlanmasý amacýyla sertifika mali sorumluluk

sigortasý yaptýrmak zorundadýr. Sigortaya iliþkin usul ve esaslar Hazine Müsteþarlýðýnýn

görüþü alýnarak Kurum tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede öngörülen sertifika mali sorumluluk sigortasý Türkiye’de ilgili branþta

çalýþmaya yetkili olan sigorta þirketleri tarafýndan yapýlýr. Bu sigorta þirketleri sertifika mali

sorumluluk sigortasýný yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüðe uymayan sigorta

þirketlerine Hazine Müsteþarlýðýnca sekiz milyar lira idari para cezasý verilir. Bu para

cezasýnýn tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 18'inci madde hükümleri uygulanýr.

Elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý nitelikli elektronik sertifikayý elektronik imza

sahibine sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür.

Yabancý elektronik sertifikalar

MADDE 14.- Yabancý bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý

tarafýndan verilen elektronik sertifikalarýn hukuki sonuçlarý milletlerarasý anlaþmalarla

belirlenir.

Yabancý bir ülkede kurulu bir elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý tarafýndan

verilen elektronik sertifikalarýn Türkiye’de kurulu bir elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý

tarafýndan kabul edilmesi durumunda bu elektronik sertifikalar nitelikli elektronik sertifika

sayýlýr. Bu elektronik sertifikalarýn kullanýlmasý sonucunda doðacak zararlardan Türkiye’deki

elektronik sertifika hizmet saðlayýcýsý da sorumludur.
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13.5 Ýnternet Kanunu (5651)

Gerçek adý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hk. Kanun (5651)

2007 yýlýnda Biliþim Yasasý hazýrlýklarýnýn tamamlandýðý sýrada ortaya çýkan bir pornografi olayý

nedeniyle aceleyle çýkarýlmýþ bir yasadýr. Bu yasa, Biliþim Yasasý tasarýndan alýntýlar yapýlarak

hazýrlanmýþtýr ve Ýnternet ile iliþkilidir. 23.5.2007'de yayýmlanmýþtýr. Yasanýn ana maddeleri

aþaðýda verilmiþtir. Daha sonra yasada bazý düzeltmeler yapýlmýþtýr.

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanun'un amaç ve kapsamý içerik saðlayýcý yer saðlayýcý eriþim

saðlayýcý ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn yükümlülük ve sorumluluklarý ile Genelað

ortamýnda islenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlarý üzerinden mücadeleye

iliþkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Bilgilendirme yükümlülüðü 

MADDE 3- (1) Ýçerik, yer ve eriþim saðlayýcýlarý, yönetmelikle belirlenen esas ve

usuller çerçevesinde tanýtýcý bilgilerini kendilerine ait Genelað ortamýnda kullanýcýlarýn

ulaþabileceði þekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

(2) Yukarýdaki fýkrada belirtilen yükümlülüðü yerine getirmeyen içerik, yer veya

eriþim saðlayýcýsýna Baþkanlýk tarafýndan iki bin Türk lirasýndan elli bin Türk lirasýna kadar

idari para cezasý verilir.

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/86 md.) Bu Kanun kapsamýndaki faaliyetleri yurt içinden ya

da yurt dýþýndan yürütenlere Genelað sayfalarýndaki iletiþim araçlarý, alan adý, IP adresi ve

benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diðer iletiþim

araçlarý ile bildirim yapýlabilir. 

(4) (Ek: 26/2/2014-6527/16 md.; Deðiþik: 10/9/2014-6552/126 md.; Iptal: Anayasa

Mahkemesinin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayýlý Kararý ile.) 

Ýçerik saðlayýcýnýn sorumluluðu 

MADDE 4- (1) Ýçerik saðlayýcý Genelað ortamýnda kullanýma sunduðu her türlü

içerikten sorumludur. 

(2) Ýçerik saðlayýcý baðlantý saðladýðý baþkasýna ait içerikten sorumlu deðildir. Ancak

sunuþ biçiminden baðlantý saðladýðý içeriði benimsediði ve kullanýcýnýn söz konusu içeriðe

ulaþmasýný amaçladýðý açýkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/87 md.) Ýçerik saðlayýcý Baþkanlýðýn bu Kanun ve diðer

kanunlarla verilen görevlerinin ifasý kapsamýnda talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde

Baþkanlýða teslim eder ve Baþkanlýkça bildirilen tedbirleri alýr. 



Yer saðlayýcýnýn yükümlülükleri 

MADDE 5- (1) Yer saðlayýcý yer saðladýðý içeriði kontrol etmek veya hukuka aykýrý bir 

faaliyetin söz konusu olup olmadýðýný araþtýrmakla yükümlü deðildir. 

(2) (Deðiþik: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer saðlayýcý yer saðladýðý hukuka aykýrý içeriði

bu Kanun'un 8'inci ve 9'uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayýmdan

çýkarmakla yükümlüdür. 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer saðlayýcý yer saðladýðý hizmetlere iliþkin trafik

bilgilerini bir yýldan az ve iki yýldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre

kadar saklamakla ve bu bilgilerin doðruluðunu, bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla

yükümlüdür. 

(4) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer saðlayýcýlar, yönetmelikle belirlenecek usul ve

esaslar çerçevesinde yaptýklarý iþin niteliðine göre sýnýflandýrýlabilir ve hak ve

yükümlülükleri itibarýyla farklýlaþtýrýlabilirler. 

(5) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer saðlayýcý Baþkanlýðýn talep ettiði bilgileri talep

edilen þekilde Baþkanlýða teslim etmekle ve Baþkanlýkça bildirilen tedbirleri almakla

yükümlüdür.

(6) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer saðlayýcýlýk bildiriminde bulunmayan veya bu

Kanun'daki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer saðlayýcý hakkýnda Baþkanlýk tarafýndan

on bin Türk lirasýndan yüz bin Türk lirasýna kadar idari para cezasý verilir. 

Eriþim saðlayýcýnýn yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) Eriþim saðlayýcý; 

a) Herhangi bir kullanýcýsýnýn yayýmladýðý hukuka aykýrý içerikten, bu Kanun

hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde (…)(2) eriþimi engellemekle, 

b) Saðladýðý hizmetlere iliþkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altý aydan az

ve iki yýldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu

bilgilerin doðruluðunu, bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla, 

c) Faaliyetine son vereceði tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik

saðlayýcýlarýna ve müþterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliþkin kayýtlarý yönetmelikte

belirtilen esas ve usullere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, 

ç) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) Eriþimi engelleme kararý verilen yayýmlarla ilgili olarak 

alternatif eriþim yollarýný engelleyici tedbirleri almakla, 

d) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) Baþkanlýðýn talep ettiði bilgileri talep edilen þekilde

Baþkanlýða teslim etmekle ve Baþkanlýkça bildirilen tedbirleri almakla,

yükümlüdür. 

(2) Eriþim saðlayýcý kendisi aracýlýðýyla eriþilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykýrý

olup olmadýklarýný ve sorumluluðu gerektirip gerektirmediðini kontrol etmekle yükümlü

deðildir. 
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(3) Birinci fýkranýn (b), (c), (ç) (…) (3) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini

yerine getirmeyen eriþim saðlayýcýsýna Baþkanlýk tarafýndan on bin Yeni Türk lirasýndan elli

bin Yeni Türk lirasýna kadar idari para cezasý verilir.

Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði 

MADDE 6/A- (Ek: 6/2/2014-6518/90 md.) 

(1) Bu Kanun'un 8 inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi kararlarýnýn 

uygulanmasýný saðlamak üzere Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði kurulmuþtur. 

(2) Birlik özel hukuk tüzel kiþiliðini haizdir. Birliðin merkezi Ankara’dýr. 

(3) Birliðin çalýþma usul ve esaslarý Kurum tarafýndan onaylanacak Tüzükle belirlenir. 

Tüzük deðiþiklikleri de Kurumun onayýna tabidir. 

(4) Birlik, Tüzüðü'nün Kurum tarafýndan incelenerek uygun bulunmasýný müteakip

faaliyete baþlar. 

(5) Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme Kanunu

kapsamýnda yetkilendirilen tüm Ýnternet servis saðlayýcýlarý ile Ýnternet eriþim hizmeti

veren diðer iþletmecilerin katýlmasýyla oluþan ve koordinasyonu saðlayan bir kuruluþtur. 

(6) Bu Kanun'un 8'inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi kararlarý

eriþim saðlayýcýlar tarafýndan yerine getirilir. Kararlarýn uygulanmasý amacýyla gerekli her

türlü donaným ve yazýlým eriþim saðlayýcýlarýn kendileri tarafýndan saðlanýr. 

(7) Bu Kanun'un 8'inci maddesi kapsamý dýþýndaki eriþimin engellenmesi kararlarý

gereði için Birliðe gönderilir. Bu kapsamda Birliðe yapýlan tebligat eriþim saðlayýcýlara

yapýlmýþ sayýlýr. 

(8) Birlik kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadýðýný düþündüðü kararlara

itiraz edebilir. 

(9) Birliðin gelirleri, üyeleri tarafýndan ödenecek ücretlerden oluþur. Alýnacak

ücretler, Birliðin giderlerini karþýlayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceði ücret,

üyelerin tamamýnýn net satýþ tutarý toplamý içindeki o üyenin net satýþý oranýnda belirlenir. 

Üyelerin ödeme dönemleri yeni katýlan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye

baþlayacaðý ve ödemelere iliþkin diðer hususlar Birlik Tüzüðü'nde belirlenir. Süresinde

ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. 

(10) Birliðe üye olmayan Ýnternet servis saðlayýcýlarý faaliyette bulunamaz. 

Toplu kullaným saðlayýcýlarýn yükümlülükleri 

MADDE 7- (1) Ticari amaçla toplu kullaným saðlayýcýlar, mahallî mülki amirden izin

belgesi almakla yükümlüdür. Ýzne iliþkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülki amir

tarafýndan Kuruma bildirilir. Bunlarýn denetimi mahallî mülki amirler tarafýndan yapýlýr. Ýzin 

belgesinin verilmesine ve denetime iliþkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

(2) (Deðiþik: 6/2/2014-6518/91 md.) Ticari amaçla olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn

bütün Ýnternet toplu kullaným saðlayýcýlar, konusu suç oluþturan içeriklere eriþimin



engellenmesi ve kullanýma iliþkin eriþim kayýtlarýnýn tutulmasý hususlarýnda yönetmelikle

belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(3) (Deðiþik: 6/2/2014-6518/91 md.) Ticari amaçla toplu kullaným saðlayýcýlar, ailenin 

ve çocuklarýn korunmasý, suçun önlenmesi ve suçlularýn tespiti kapsamýnda usul ve

esaslarý yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(4) (Ek: 6/2/2014-6518/91 md.) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden

ticari amaçla toplu kullaným saðlayýcýlarýna, ihlalin aðýrlýðýna göre yönetmelikle belirlenecek 

usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk lirasýndan on beþ bin Türk lirasýna kadar

idari para cezasý verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma

müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

Eriþimin engellenmesi kararý ve yerine getirilmesi 

MADDE 8- (1) Ýnternet ortamýnda yapýlan ve içeriði aþaðýdaki suçlarý oluþturduðu

hususunda yeterli þüphe sebebi bulunan yayýmlarla ilgili olarak eriþimin engellenmesine

karar verilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; 

1) Ýntihara yönlendirme (Madde 84), 

2) Çocuklarýn cinsel istismarý (Madde 103, birinci fýkra), 

3) Uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýlmasýný kolaylaþtýrma (Madde 190), 

4) Saðlýk için tehlikeli madde temini (Madde 194), 

5) Müstehcenlik (Madde 226), 

6) Fuhuþ (Madde 227), 

7) Kumar oynanmasý için yer ve imkân saðlama (Madde 228), 

suçlarý. 

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayýlý Atatürk Aleyhine Ýslenen Suçlar Hakkýnda

Kanun'da yer alan suçlar. 

(2) Eriþimin engellenmesi kararý soruþturma evresinde hâkim, kovuþturma evresinde 

ise mahkeme tarafýndan verilir. Soruþturma evresinde, gecikmesinde sakýnca bulunan

hâllerde cumhuriyet savcýsý tarafýndan da eriþimin engellenmesine karar verilebilir. Bu

durumda cumhuriyet savcýsý kararýný yirmi dört saat içinde hâkimin onayýna sunar ve

hâkim, kararýný en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde kararýn onaylanmamasý

hâlinde tedbir, cumhuriyet savcýsý tarafýndan derhâl kaldýrýlýr. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92

md.) Eriþimin engellenmesi kararý, amacý gerçekleþtirecek nitelikte görülürse belirli bir

süreyle sýnýrlý olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen eriþimin engellenmesine

iliþkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre

itiraz edilebilir. 

(3) Hâkim, mahkeme veya cumhuriyet savcýsý tarafýndan verilen eriþimin

engellenmesi kararýnýn birer örneði, gereði yapýlmak üzere Baþkanlýða gönderilir. 
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(4) Ýçeriði birinci fýkrada belirtilen suçlarý oluþturan yayýmlarýn içerik veya yer

saðlayýcýsýnýn yurt dýþýnda bulunmasý hâlinde veya içerik veya yer saðlayýcýsý yurt içinde

bulunsa bile içeriði birinci fýkranýn (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) numaralý alt bentlerinde

yazýlý suçlarý oluþturan yayýmlara iliþkin olarak eriþimin engellenmesi kararý re’sen Baþkanlýk 

tarafýndan verilir. Bu karar eriþim saðlayýcýsýna bildirilerek gereðinin yerine getirilmesi

istenir.

(5) Eriþimin engellenmesi kararýnýn gereði, derhâl ve en geç kararýn bildirilmesi

anýndan itibaren dört saat içinde yerine getirilir. 

(6) Baþkanlýk tarafýndan verilen eriþimin engellenmesi kararýnýn konusunu oluþturan

yayýmý yapanlarýn kimliklerinin belirlenmesi hâlinde Baþkanlýk tarafýndan cumhuriyet

baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. 

(7) Soruþturma sonucunda kovuþturmaya yer olmadýðý kararý verilmesi hâlinde

eriþimin engellenmesi kararý kendiliðinden hükümsüz kalýr. Bu durumda cumhuriyet savcýsý 

kovuþturmaya yer olmadýðý kararýnýn bir örneðini Baþkanlýða gönderir. 

(8) Kovuþturma evresinde beraat kararý verilmesi hâlinde eriþimin engellenmesi

kararý kendiliðinden hükümsüz kalýr. Bu durumda mahkemece beraat kararýnýn bir örneði

Baþkanlýða gönderilir. 

(9) Konusu birinci fýkrada sayýlan suçlarý oluþturan içeriðin yayýmdan çýkarýlmasý

hâlinde eriþimin engellenmesi kararý soruþturma evresinde cumhuriyet savcýsý kovuþturma

evresinde mahkeme tarafýndan kaldýrýlýr. 

(10) Koruma tedbiri olarak verilen eriþimin engellenmesi kararýnýn gereðini yerine

getirmeyen yer veya eriþim saðlayýcýlarýnýn sorumluklarý fiil daha aðýr cezayý gerektiren

baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde beþ yüz günden üç bin güne kadar adli para cezasý

ile cezalandýrýlýr. 

(11) Ýdarî tedbir olarak verilen eriþimin engellenmesi kararýnýn yerine getirilmemesi

hâlinde Baþkanlýk tarafýndan eriþim saðlayýcýsýna, on bin Yeni Türk lirasýndan yüz bin Yeni

Türk lirasýna kadar idari para cezasý verilir. Ýdari para cezasýnýn verildiði andan itibaren

yirmi dört saat içinde kararýn yerine getirilmemesi hâlinde ise Baþkanlýðýn talebi üzerine

Kurum tarafýndan yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 

(12) Bu Kanun'da tanýmlanan kabahatler dolayýsýyla Baþkanlýk veya Kurum

tarafýndan verilen idari para cezalarýna iliþkin kararlara karþý, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayýlý 

Ýdari Yargýlama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna baþvurulabilir. 

(13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Ýþlemlerin yürütülmesi için Baþkanlýða gönderilen

hâkim ve mahkeme kararlarýna 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu

hükümlerine göre Baþkanlýkça itiraz edilebilir. 

(14) (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayýlý Þans Oyunlarý

Hasýlatýndan Alýnan Vergi, Fon ve Paylarýn Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun'un 3 üncü

maddesinin birinci fýkrasýnýn (ç) bendinde tanýmlanan kurum ve kuruluþlar kendi görev

alanýna giren suçlarýn Ýnternet ortamýnda iþlendiðini tespit etmeleri hâlinde bu yayýmlarla



ilgili olarak eriþimin engellenmesi kararý alabilirler. Eriþimin engellenmesi kararlarý

uygulanmak üzere Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðýna gönderilir. 

(15) (Ek: 26/2/2014-6527/17 md.) Bu maddeye göre soruþturma aþamasýnda verilen 

hâkim kararý ile 9'uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararý birden fazla sulh ceza 

mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu tarafýndan belirlenen

sulh ceza mahkemeleri tarafýndan verilir. 

(16) (Ek: 10/9/2014-6552/127 md.; Ýptal: Anayasa Mahkemesinin 2/10/2014 tarihli

ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayýlý Kararý ile.) (1) 

Gecikmesinde sakýnca bulunan hâllerde içeriðin çýkarýlmasý ve/veya eriþimin

engellenmesi

MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.) 

(1) Yaþam hakký ile kiþilerin can ve mal güvenliðinin korunmasý, millî güvenlik ve

kamu düzeninin korunmasý, suç iþlenmesinin önlenmesi veya genel saðlýðýn korunmasý

sebeplerinden bir veya birkaçýna baðlý olarak hâkim veya gecikmesinde sakýnca bulunan

hallerde Baþbakanlýk veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunmasý, suç iþlenmesinin

önlenmesi veya genel saðlýðýn korunmasý ile ilgili bakanlýklarýn talebi üzerine Baþkanlýk

tarafýndan Ýnternet ortamýnda yer alan yayýnla ilgili olarak içeriðin çýkarýlmasý ve/veya

eriþimin engellenmesi kararý verilebilir. Karar Baþkanlýk tarafýndan derhâl eriþim

saðlayýcýlara ve ilgili içerik ve yer saðlayýcýlara bildirilir. Ýçerik çýkartýlmasý ve/veya eriþimin

engellenmesi kararýnýn gereði derhâl ve en geç kararýn bildirilmesi anýndan itibaren dört

saat içinde yerine getirilir. 

(2) Baþbakanlýk veya ilgili Bakanlýklarýn talebi üzerine Baþkanlýk tarafýndan verilen

içeriðin çýkarýlmasý ve/veya eriþimin engellenmesi kararý Baþkanlýk tarafýndan yirmi dört

saat içinde sulh ceza hâkiminin onayýna sunulur. Hâkim, kararýný kýrk sekiz saat içinde

açýklar, aksi hâlde karar kendiliðinden kalkar. 

(3) Bu madde kapsamýnda verilen eriþimin engellenmesi kararlarý, ihlalin

gerçekleþtiði yayýn, kýsým, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. þeklinde) içeriðe eriþimin

engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak teknik olarak ihlale iliþkin içeriðe eriþimin

engellenmesi yapýlamadýðý veya ilgili içeriðe eriþimin engellenmesi yoluyla ihlalin

önlenemediði durumlarda, Ýnternet sitesinin tümüne yönelik olarak eriþimin engellenmesi

kararý verilebilir. 

(4) Bu madde kapsamýndaki suça konu Ýnternet içeriklerini oluþturan ve yayanlar

hakkýnda Baþkanlýk tarafýndan cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. Bu

suçlarýn faillerine ulaþmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve eriþim saðlayýcýlar

tarafýndan hâkim kararý üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve

eriþim saðlayýcýlarýn sorumlularý fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý 

takdirde üç bin günden on bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

308 - Yasalar



13.5 Ýnternet Kanunu (5651) - 309 

(5) Bu madde uyarýnca verilen içeriðin çýkarýlmasý ve/veya eriþimin engellenmesi

kararýnýn gereðini yerine getirmeyen eriþim saðlayýcýlar ile ilgili içerik ve yer saðlayýcýlara

elli bin Türk lirasýndan beþ yüz bin Türk lirasýna kadar idari para cezasý verilir. 

Ýçeriðin yayýmdan çýkarýlmasý ve eriþimin engellenmesi

MADDE 9- (Degisik: 6/2/2014-6518/93 md.) 

(1) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým içeriði nedeniyle kiþilik haklarýnýn ihlal

edildiðini iddia eden gerçek ve tüzel kiþiler ile kurum ve kuruluþlar içerik saðlayýcýsýna,

buna ulaþamamasý hâlinde yer saðlayýcýsýna baþvurarak uyarý yöntemi ile içeriðin yayýmdan 

çýkarýlmasýný isteyebileceði gibi doðrudan sulh ceza hâkimine baþvurarak içeriðe eriþimin

engellenmesini de isteyebilir. 

(2) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým içeriði nedeniyle kiþilik haklarýnýn ihlal

edildiðini iddia eden kiþilerin talepleri içerik ve/veya yer saðlayýcýsý tarafýndan en geç yirmi 

dört saat içinde cevaplandýrýlýr. 

(3) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým içeriði nedeniyle kiþilik haklarý ihlal edilenlerin 

talepleri doðrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda eriþimin engellenmesine

karar verebilir. 

(4) Hâkim, bu madde kapsamýnda vereceði eriþimin engellenmesi kararlarýný esas

olarak yalnýzca kiþilik hakkýnýn ihlalinin gerçekleþtiði yayým, kýsým, bölüm ile ilgili olarak

(URL, vb. þeklinde) içeriðe eriþimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadýkça

Ýnternet sitesinde yapýlan yayýmýn tümüne yönelik eriþimin engellenmesine karar

verilemez. Ancak hâkim URL adresi belirtilerek içeriðe eriþimin engellenmesi yöntemiyle

ihlalin engellenemeyeceðine kanaat getirmesi hâlinde gerekçesini de belirtmek kaydýyla

Ýnternet sitesindeki tüm yayýma yönelik olarak eriþimin engellenmesine de karar verebilir. 

(5) Hâkimin bu madde kapsamýnda verdiði eriþimin engellenmesi kararlarý doðrudan 

Birliðe gönderilir. 

(6) Hâkim bu madde kapsamýnda yapýlan baþvuruyu en geç yirmi dört saat içinde

duruþma yapmaksýzýn karara baðlar. Bu karara karþý 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Eriþimin engellenmesine konu içeriðin yayýmdan çýkarýlmýþ olmasý durumunda

hâkim kararý kendiliðinden hükümsüz kalýr. 

(8) Birlik tarafýndan eriþim saðlayýcýya gönderilen içeriðe eriþimin engellenmesi

kararýnýn gereði derhâl, en geç dört saat içinde eriþim saðlayýcý tarafýndan yerine getirilir. 

(9) Bu madde kapsamýnda hâkimin verdiði eriþimin engellenmesi kararýna konu

kiþilik hakkýnýn ihlaline iliþkin yayýmýn (…) (2) baþka Ýnternet adreslerinde de yayýmlanmasý

durumunda ilgili kiþi tarafýndan Birliðe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu

adresler için de uygulanýr. (2) 



(10) Sulh ceza hâkiminin kararýný bu maddede belirtilen þartlara uygun olarak ve

süresinde yerine getirmeyen sorumlu kiþi beþ yüz günden üç bin güne kadar adli para

cezasý ile cezalandýrýlýr. 

Özel hayatýn gizliliði nedeniyle içeriðe eriþimin engellenmesi 

MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.) 

(1) Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým içeriði nedeniyle özel hayatýnýn gizliliðinin ihlal 

edildiðini iddia eden kiþiler Baþkanlýða doðrudan baþvurarak içeriðe eriþimin engellenmesi

tedbirinin uygulanmasýný isteyebilir. 

(2) Yapýlan bu istekte hakkýn ihlaline neden olan yayýmýn tam adresi (URL), hangi

açýlardan hakkýn ihlal edildiðine iliþkin açýklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere

yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olmasý hâlinde talep iþleme konulmaz. 

(3) Baþkanlýk kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliðe bildirir,

eriþim saðlayýcýlar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. 

(4) Eriþimin engellenmesi, özel hayatýn gizliliðini ihlal eden yayým, kýsým, bölüm,

resim, video ile ilgili olarak (URL þeklinde) içeriðe eriþimin engellenmesi yoluyla uygulanýr. 

(5) Eriþimin engellenmesini talep eden kiþiler Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým

içeriði nedeniyle özel hayatýn gizliliðinin ihlal edildiðinden bahisle eriþimin engellenmesi

talebini talepte bulunduðu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin

kararýna sunar. Hâkim, Ýnternet ortamýnda yapýlan yayým içeriði nedeniyle özel hayatýn

gizliliðinin ihlal edilip edilmediðini deðerlendirerek vereceði kararýný en geç kýrk sekiz saat

içinde açýklar ve doðrudan Baþkanlýða gönderir, aksi hâlde eriþimin engellenmesi tedbiri

kendiliðinden kalkar. 

(6) Hâkim tarafýndan verilen bu karara karþý Baþkanlýk tarafýndan 5271 sayýlý Kanun

hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) Eriþimin engellenmesine konu içeriðin yayýmdan çýkarýlmýþ olmasý durumunda

hâkim kararý kendiliðinden hükümsüz kalýr. 

(8) Özel hayatýn gizliliðinin ihlaline baðlý olarak gecikmesinde sakýnca bulunan

hâllerde doðrudan Baþkanýn emri üzerine eriþimin engellenmesi Baþkanlýk tarafýndan

yapýlýr. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.) 

(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fýkrasý kapsamýnda Baþkan

tarafýndan verilen eriþimin engellenmesi kararý Baþkanlýk tarafýndan yirmi dört saat içinde

sulh ceza hâkiminin onayýna sunulur. Hâkim kararýný kýrk sekiz saat içinde açýklar. 
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13.6 Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu (6698)

AB uyum yasalarý çerçevesinde 24 Mart 2016'da TBMM'nde kabul edilmiþ ve 07 Nisan 2016'da 

Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanýmlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanun'un amacý kiþisel verilerin iþlenmesinde baþta özel hayatýn

gizliliði olmak üzere kiþilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiþisel verileri iþleyen

gerçek ve tüzel kiþilerin yükümlülükleri ile uyacaklarý usul ve esaslarý düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun hükümleri kiþisel verileri iþlenen gerçek kiþiler ile bu

verileri tamamen veya kýsmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayýt sisteminin

parçasý olmak kaydýyla otomatik olmayan yollarla iþleyen gerçek ve tüzel kiþiler hakkýnda

uygulanýr.

Tanýmlar

MADDE 3- (1) Bu Kanun'un uygulanmasýnda:

a) Açýk rýza: Belirli bir konuya iliþkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açýklanan rýzayý,

b) Anonim hâle getirme: Kiþisel verilerin baþka verilerle eþleþtirilerek dahi hiçbir

surette kimliði belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiþiyle iliþkilendirilemeyecek hâle

getirilmesini,

c) Baþkan: Kiþisel Verileri Koruma Kurumu Baþkanýný,

ç) Ýlgili kiþi: Kiþisel verisi iþlenen gerçek kiþiyi,

d) Kiþisel veri: Kimliði belirli veya belirlenebilir gerçek kiþiye iliþkin her türlü bilgiyi,

e) Kiþisel verilerin iþlenmesi: Kiþisel verilerin tamamen veya kýsmen otomatik olan

ya da herhangi bir veri kayýt sisteminin parçasý olmak kaydýyla otomatik olmayan yollarla

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasý, muhafaza edilmesi, deðiþtirilmesi, yeniden

düzenlenmesi, açýklanmasý, aktarýlmasý, devralýnmasý, elde edilebilir hâle getirilmesi,

sýnýflandýrýlmasý ya da kullanýlmasýnýn engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleþtirilen

her türlü iþlemi,

f) Kurul: Kiþisel Verileri Koruma Kurulunu,

g) Kurum: Kiþisel Verileri Koruma Kurumunu,

ð) Veri iþleyen: Veri sorumlusunun verdiði yetkiye dayanarak onun adýna kiþisel

verileri iþleyen gerçek veya tüzel kiþiyi,



h) Veri kayýt sistemi: Kiþisel verilerin belirli kriterlere göre yapýlandýrýlarak iþlendiði

kayýt sistemini,

ý) Veri sorumlusu: Kiþisel verilerin iþleme amaçlarýný ve vasýtalarýný belirleyen, veri

kayýt sisteminin kurulmasýndan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kiþiyi,

ifade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Kiþisel Verilerin Ýþlenmesi

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kiþisel veriler ancak bu Kanun'da ve diðer kanunlarda öngörülen usul

ve esaslara uygun olarak iþlenebilir.

(2) Kiþisel verilerin iþlenmesinde aþaðýdaki ilkelere uyulmasý zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarýna uygun olma.

b) Doðru ve gerektiðinde güncel olma.

c) Belirli, açýk ve meþru amaçlar için iþlenme.

ç) Ýþlendikleri amaçla baðlantýlý, sýnýrlý ve ölçülü olma.

d) Ýlgili mevzuatta öngörülen veya iþlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilme.

Kiþisel verilerin iþlenme þartlarý

MADDE 5- (1) Kiþisel veriler ilgili kiþinin açýk rýzasý olmaksýzýn iþlenemez.

(2) Aþaðýdaki þartlardan en az birinin varlýðý hâlinde ilgili kiþinin açýk rýzasý

aranmaksýzýn kiþisel verilerinin iþlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açýkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsýzlýk nedeniyle rýzasýný açýklayamayacak durumda bulunan veya

rýzasýna hukuki geçerlilik tanýnmayan kiþinin kendisinin ya da bir baþkasýnýn hayatý veya

beden bütünlüðünün korunmasý için zorunlu olmasý.

c) Bir sözleþmenin kurulmasý veya ifasýyla doðrudan doðruya ilgili olmasý kaydýyla,

sözleþmenin taraflarýna ait kiþisel verilerin iþlenmesinin gerekli olmasý.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüðünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olmasý.

d) Ýlgili kiþinin kendisi tarafýndan alenileþtirilmiþ olmasý.

e) Bir hakkýn tesisi, kullanýlmasý veya korunmasý için veri iþlemenin zorunlu olmasý.

f) Ýlgili kiþinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydýyla veri

sorumlusunun meþru menfaatleri için veri iþlenmesinin zorunlu olmasý.
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Özel nitelikli kiþisel verilerin iþlenme þartlarý

MADDE 6- (1) Kiþilerin ýrký, etnik kökeni, siyasi düþüncesi, felsefi inancý, dinî,

mezhebi veya diðer inançlarý, kýlýk ve kýyafeti, dernek, vakýf ya da sendika üyeliði, saðlýðý,

cinsel hayatý, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileri 

özel nitelikli verilerdir.

(2) Özel nitelikli kiþisel veriler Kurul tarafýndan belirlenen yeterli önlemler

alýnmaksýzýn hiçbir þekilde iþlenemez.

(3) Özel nitelikli kiþisel veriler ilgili kiþinin açýk rýzasý olmaksýzýn iþlenemez.

(4) Aþaðýdaki þartlardan en az birinin varlýðý hâlinde ilgili kiþinin açýk rýzasý

aranmaksýzýn özel nitelikli kiþisel verilerinin iþlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açýkça öngörülmesi.

b) Siyasi parti, vakýf, dernek veya sendika gibi kâr amacý gütmeyen kuruluþ ya da

oluþumlarýn, tabi olduklarý mevzuata ve amaçlarýna uygun olmak, faaliyet alanlarýyla sýnýrlý 

olmak ve üçüncü kiþilere açýklanmamak kaydýyla kendi üyelerine ve mensuplarýna yönelik

verileri iþlemesi.

c) Ýlgili kiþinin kendisi tarafýndan alenileþtirilmiþ olmasý.

ç) Bir hakkýn tesisi, kullanýlmasý veya korunmasý için veri iþlenmesinin zorunlu

olmasý.

d) Kamu saðlýðýnýn korunmasý, koruyucu hekimlik, týbbi teþhis, tedavi ve bakým

hizmetlerinin yürütülmesi ile saðlýk hizmetlerinin planlanmasý, yönetimi ve finansmaný

amacýyla sýr saklama yükümlülüðü altýnda bulunan kiþiler veya yetkili kurum ve kuruluþlar

tarafýndan iþlenmesi.

Kiþisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diðer kanun hükümlerine uygun olarak iþlenmiþ

olmasýna raðmen iþlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasý hâlinde kiþisel veriler

resen veya ilgili kiþinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafýndan silinir, yok edilir veya

anonim hâle getirilir.

(2) Kiþisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine iliþkin

diðer kanunlarda yer alan hükümler saklýdýr. 

(3) Kiþisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine

iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kiþisel verilerin üçüncü kiþilere aktarýlmasý

MADDE 8- (1) Kiþisel veriler ilgili kiþinin açýk rýzasý olmaksýzýn üçüncü kiþilere

aktarýlamaz.

(2) Kiþisel veriler;:

a) 5'inci maddenin ikinci fýkrasýnda,



b) Yeterli önlemler alýnmak kaydýyla 6 ncý maddenin (b) bendi hariç dördüncü

fýkrasýnda, belirtilen þartlardan birinin bulunmasý hâlinde ilgili kiþinin açýk rýzasý

aranmaksýzýn üçüncü kiþilere aktarýlabilir.

(3) Kiþisel verilerin üçüncü kiþilere aktarýlmasýna iliþkin diðer kanunlarda yer alan

hükümler saklýdýr.

Kiþisel verilerin yurtdýþýna aktarýlmasý

MADDE 9- (1) Kiþisel veriler ilgili kiþinin açýk rýzasý olmaksýzýn yurtdýþýna aktarýlamaz.

(2) Kiþisel veriler 5'inci maddenin ikinci fýkrasý ile 6'ncý maddenin (b) bendi hariç

dördüncü fýkrasýnda belirtilen þartlardan birinin varlýðý ve kiþisel verinin aktarýlacaðý

yabancý ülkede;

a) Yeterli korumanýn bulunmasý,

b) Yeterli korumanýn bulunmamasý durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancý ülkedeki

veri sorumlularýnýn yeterli bir korumayý yazýlý olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin

bulunmasý kaydýyla ilgili kiþinin açýk rýzasý aranmaksýzýn yurt dýþýna aktarýlabilir,

(3) Yeterli korumanýn bulunduðu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

(4) Kurul yabancý ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadýðýna ve ikinci fýkranýn

(b) bendi uyarýnca izin verilip verilmeyeceðine;:

a) Türkiye’nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmeleri,

b) Kiþisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasýnda veri aktarýmýna iliþkin karþýlýklýlýk

durumunu,

c) Her somut kiþisel veri aktarýmýna iliþkin olarak kiþisel verinin niteliði ile iþlenme

amaç ve süresini,

ç) Kiþisel verinin aktarýlacaðý ülkenin konuyla ilgili mevzuatý ve uygulamasýný,

d) Kiþisel verinin aktarýlacaðý ülkede bulunan veri sorumlusu tarafýndan taahhüt

edilen önlemleri deðerlendirmek ve ihtiyaç duymasý hâlinde ilgili kurum ve kuruluþlarýn

görüþünü de almak suretiyle karar verir.

(5) Kiþisel verilerin yurt dýþýna aktarýlmasýna iliþkin diðer kanunlarda yer alan

hükümler saklýdýr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar ve Yükümlülükler

Veri sorumlusunun aydýnlatma yükümlülüðü

MADDE 10- (1) Kiþisel verilerin elde edilmesi sýrasýnda veri sorumlusu veya

yetkilendirdiði kiþi ilgili kiþilere;:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliði,

b) Kiþisel verilerin hangi amaçla iþleneceði,

c) Ýþlenen kiþisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarýlabileceði,
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ç) Kiþisel veri toplamanýn yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11'inci maddede sayýlan diðer haklarý,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Ýlgili kiþinin haklarý

MADDE 11- (1) Herkes veri sorumlusuna baþvurarak kendisiyle ilgili;:

a) Kiþisel veri iþlenip iþlenmediðini öðrenme,

b) Kiþisel verileri iþlenmiþse buna iliþkin bilgi talep etme,

c) Kiþisel verilerin iþlenme amacýný ve bunlarýn amacýna uygun kullanýlýp

kullanýlmadýðýný öðrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dýþýnda kiþisel verilerin aktarýldýðý üçüncü kiþileri bilme,

d) Kiþisel verilerin eksik veya yanlýþ iþlenmiþ olmasý hâlinde bunlarýn düzeltilmesini

isteme,

e) 7'nci maddede öngörülen þartlar çerçevesinde kiþisel verilerin silinmesini veya

yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarýnca yapýlan iþlemlerin, kiþisel verilerin aktarýldýðý üçüncü

kiþilere bildirilmesini isteme,

g) Ýþlenen verilerin münhasýran otomatik sistemler vasýtasýyla analiz edilmesi

suretiyle kiþinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çýkmasýna itiraz etme,

ð) Kiþisel verilerin kanuna aykýrý olarak iþlenmesi sebebiyle zarara uðramasý hâlinde

zararýn giderilmesini talep etme,

haklarýna sahiptir.

Veri güvenliðine iliþkin yükümlülükler

MADDE 12- (1) Veri sorumlusu;:

a) Kiþisel verilerin hukuka aykýrý olarak iþlenmesini önlemek,

b) Kiþisel verilere hukuka aykýrý olarak eriþilmesini önlemek,

c) Kiþisel verilerin muhafazasýný saðlamak amacýyla uygun güvenlik düzeyini temin

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadýr.

(2) Veri sorumlusu kiþisel verilerin kendi adýna baþka bir gerçek veya tüzel kiþi

tarafýndan iþlenmesi hâlinde birinci fýkrada belirtilen tedbirlerin alýnmasý hususunda bu

kiþilerle birlikte müþtereken sorumludur.

(3) Veri sorumlusu kendi kurum veya kuruluþunda, bu Kanun hükümlerinin

uygulanmasýný saðlamak amacýyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptýrmak zorundadýr.

(4) Veri sorumlularý ile veri iþleyen kiþiler öðrendikleri kiþisel verileri bu Kanun

hükümlerine aykýrý olarak baþkasýna açýklayamaz ve kendi þahsi çýkarlarý için kullanamazlar.

Bu yükümlülük görevden ayrýlmalarýndan sonra da devam eder.



(5) Ýþlenen kiþisel verilerin kanuni olmayan yollarla baþkalarý tarafýndan elde

edilmesi hâlinde veri sorumlusu bu durumu en kýsa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

Kurul gerekmesi hâlinde bu durumu kendi Ýnternet sitesinde ya da uygun göreceði baþka

bir yöntemle ilan edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Baþvuru, Þikâyet ve Sicil

Veri sorumlusuna baþvuru

MADDE 13- (1) Ýlgili kiþi bu Kanun'un uygulanmasýyla ilgili taleplerini yazýlý olarak

veya Kurulun belirleyeceði diðer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

(2) Veri sorumlusu baþvuruda yer alan talepleri, talebin niteliðine göre en kýsa

sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandýrýr. Ancak iþlemin ayrýca bir

maliyeti gerektirmesi hâlinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alýnabilir.

(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açýklayarak reddeder ve

cevabýný ilgili kiþiye bildirir. Baþvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri

sorumlusunca gereði yerine getirilir. Baþvurunun veri sorumlusunun hatasýndan

kaynaklanmasý hâlinde alýnan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula þikâyet

MADDE 14- (1) Baþvurunun reddedilmesi, verilen cevabýn yetersiz bulunmasý veya

süresinde baþvuruya cevap verilmemesi hâllerinde ilgili kiþi veri sorumlusunun cevabýný

öðrendiði tarihten itibaren otuz ve her hâlde baþvuru tarihinden itibaren altmýþ gün içinde

Kurula þikâyette bulunabilir.

(2) 13'üncü madde uyarýnca baþvuru yolu tüketilmeden þikâyet yoluna

baþvurulamaz.

(3) Kiþilik haklarý ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakký saklýdýr.

Þikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esaslarý

MADDE 15- (1) Kurul þikâyet üzerine veya ihlal iddiasýný öðrenmesi durumunda

resen, görev alanýna giren konularda gerekli incelemeyi yapar.

(2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayýlý Dilekçe Hakkýnýn Kullanýlmasýna Dair Kanun'un 6 

ncý maddesinde belirtilen þartlarý taþýmayan ihbar veya þikâyetler incelemeye alýnmaz.

(3) Devlet sýrrý niteliðindeki bilgi ve belgeler hariç veri sorumlusu Kurulun inceleme

konusuyla ilgili istemiþ olduðu bilgi ve belgeleri on beþ gün içinde göndermek ve

gerektiðinde yerinde inceleme yapýlmasýna imkân saðlamak zorundadýr.

(4) Þikâyet üzerine Kurul talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Þikâyet

tarihinden itibaren altmýþ gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiþ sayýlýr.

(5) Þikâyet üzerine veya resen yapýlan inceleme sonucunda ihlalin varlýðýnýn

anlaþýlmasý hâlinde Kurul tespit ettiði hukuka aykýrýlýklarýn veri sorumlusu tarafýndan
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giderilmesine karar vererek ilgililere teblið eder. Bu karar, tebliðden itibaren gecikmeksizin

ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

(6) Þikâyet üzerine veya resen yapýlan inceleme sonucunda ihlalin yaygýn olduðunun

tespit edilmesi hâlinde Kurul bu konuda ilke kararý alýr ve bu kararý yayýmlar. Kurul, ilke

kararý almadan önce ihtiyaç duymasý hâlinde ilgili kurum ve kuruluþlarýn görüþlerini de

alabilir.

(7) Kurul telafisi güç veya imkânsýz zararlarýn doðmasý ve açýkça hukuka aykýrýlýk

olmasý hâlinde veri iþlenmesinin veya verinin yurt dýþýna aktarýlmasýnýn durdurulmasýna

karar verebilir.

Veri Sorumlularý Sicili

MADDE 16- (1) Kurulun gözetiminde, Baþkanlýk tarafýndan kamuya açýk olarak Veri

Sorumlularý Sicili tutulur.

(2) Kiþisel verileri iþleyen gerçek ve tüzel kiþiler veri iþlemeye baþlamadan önce

Sicile kaydolmak zorundadýr. Ancak iþlenen kiþisel verinin niteliði, sayýsý, veri iþlemenin

kanundan kaynaklanmasý veya üçüncü kiþilere aktarýlma durumu gibi Kurulca belirlenecek

objektif kriterler göz önüne alýnmak suretiyle Kurul tarafýndan Sicile kayýt zorunluluðuna

istisna getirilebilir.

(3) Sicile kayýt baþvurusu aþaðýdaki hususlarý içeren bir bildirimle yapýlýr:

a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.

b) Kiþisel verilerin hangi amaçla iþleneceði.

c) Veri konusu kiþi grubu ve gruplarý ile bu kiþilere ait veri kategorileri hakkýndaki

açýklamalar.

ç) Kiþisel verilerin aktarýlabileceði alýcý veya alýcý gruplarý.

d) Yabancý ülkelere aktarýmý öngörülen kiþisel veriler.

e) Kiþisel veri güvenliðine iliþkin alýnan tedbirler.

f) Kiþisel verilerin iþlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

(4) Üçüncü fýkra uyarýnca verilen bilgilerde meydana gelen deðiþiklikler derhâl

Baþkanlýða bildirilir.

(5) Veri Sorumlularý Siciline iliþkin diðer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.



BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Suçlar ve Kabahatler

Suçlar

MADDE 17- (1) Kiþisel verilere iliþkin suçlar bakýmýndan 26/9/2004 tarihli ve 5237

sayýlý Türk Ceza Kanunu'nun 135 ila 140'ýncý madde hükümleri uygulanýr.

(2) Bu Kanun'un 7 nci maddesi hükmüne aykýrý olarak kiþisel verileri silmeyen veya

anonim hâle getirmeyenler Türk Ceza Kanunu'nun 138 inci maddesine göre cezalandýrýlýr.

Kabahatler

MADDE 18- (1) Bu Kanun'un;:

a) 10'uncu maddesinde öngörülen aydýnlatma yükümlülüðünü yerine getirmeyenler

hakkýnda 5.000 Türk lirasýndan 100.000 Türk lirasýna kadar,

b) 12'nci maddesinde öngörülen veri güvenliðine iliþkin yükümlülükleri yerine

getirmeyenler hakkýnda 12.000 Türk lirasýndan 1.000.000 Türk lirasýna kadar,

c) 15'inci maddesi uyarýnca Kurul tarafýndan verilen kararlarý yerine getirmeyenler

hakkýnda 25.000 Türk lirasýndan 1.000.000 Türk lirasýna kadar,

ç) 16'ncý maddesinde öngörülen Sicile kayýt ve bildirim yükümlülüðüne aykýrý

hareket edenler hakkýnda 20.000 Türk lirasýndan 1.000.000 Türk lirasýna kadar, idari para

cezasý verilir.

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezalarý veri sorumlusu olan gerçek kiþiler ile

özel hukuk tüzel kiþileri hakkýnda uygulanýr.

(3) Birinci fýkrada sayýlan eylemlerin kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu

niteliðindeki meslek kuruluþlarý bünyesinde iþlenmesi hâlinde Kurulun yapacaðý bildirim

üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluþunda görev yapan memurlar ve diðer kamu görevlileri

ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnda görev yapanlar hakkýnda disiplin

hükümlerine göre iþlem yapýlýr ve sonucu Kurula bildirilir.

(4) Ýlgililer Kurulca verilen idari yaptýrým kararlarýna karþý idare mahkemelerinde

dava açabilirler.
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13.6 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu  (6563)

MADDE 1 – (1) Bu Kanun'un amacý, elektronik ticarete iliþkin esas ve usulleri

düzenlemektir.

(2) Bu Kanun ticari iletiþimi, hizmet saðlayýcý ve aracý hizmet saðlayýcýlarýn

sorumluluklarýný, elektronik iletiþim araçlarýyla yapýlan sözleþmeler ile elektronik ticarete

iliþkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptýrýmlarý kapsar.

Tanýmlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanun'un uygulanmasýnda;

a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karþý karþýya gelmeksizin elektronik ortamda

gerçekleþtirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,

b) Ticari iletiþim: Alan adlarý ve elektronik posta adresi dýþýnda, mesleki veya ticari

faaliyet kapsamýnda kazanç saðlamaya yönelik olarak elektronik ticarete iliþkin her türlü

iletiþimi,

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çaðrý merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,

akýllý ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kýsa mesaj hizmeti gibi vasýtalar kullanýlarak 

elektronik ortamda gerçekleþtirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü

içerikli iletileri,

ç) Hizmet saðlayýcý: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel

kiþileri,

d) Aracý hizmet saðlayýcý: Baþkalarýna ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapýlmasýna

elektronik ticaret ortamýný saðlayan gerçek ve tüzel kiþileri,

e) Bakanlýk: Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýný,

ifade eder.

Bilgi verme yükümlülüðü

MADDE 3 – (1) Hizmet saðlayýcý elektronik iletiþim araçlarýyla bir sözleþmenin

yapýlmasýndan önce;

a) Alýcýlarýn kolayca ulaþabileceði þekilde ve güncel olarak tanýtýcý bilgilerini,

b) Sözleþmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adýmlara iliþkin bilgileri,

c) Sözleþme metninin sözleþmenin kurulmasýndan sonra hizmet saðlayýcý tarafýndan

saklanýp saklanmayacaðý ile bu sözleþmeye alýcýnýn daha sonra eriþiminin mümkün olup

olmayacaðý ve bu eriþimin ne kadar süreyle saðlanacaðýna iliþkin bilgileri,

ç) Veri giriþindeki hatalarýn açýk ve anlaþýlýr bir þekilde belirlenmesine ve

düzeltilmesine iliþkin teknik araçlara iliþkin bilgileri,



d) Uygulanan gizlilik kurallarý ve varsa alternatif uyuþmazlýk çözüm mekanizmalarýna 

iliþkin bilgileri,

sunar.

(2) Hizmet saðlayýcý varsa mensubu olduðu meslek odasý ile meslekle ilgili davranýþ

kurallarýný ve bunlara elektronik olarak ne þekilde ulaþýlabileceðini belirtir.

(3) Taraflarýn tüketici olmadýðý hâllerde taraflar birinci ve ikinci fýkralardaki

düzenlemelerin aksini kararlaþtýrabilirler.

(4) Hizmet saðlayýcý sözleþme hükümlerinin ve genel iþlem þartlarýnýn alýcý

tarafýndan saklanmasýna imkân saðlar.

(5) Birinci ve ikinci fýkralar münhasýran elektronik posta yoluyla veya benzeri

bireysel iletiþim araçlarýyla yapýlan sözleþmelere uygulanmaz.

Sipariþ

MADDE 4 – (1) Elektronik iletiþim araçlarýyla verilen sipariþlerde aþaðýdaki esaslar

geçerlidir:

a) Hizmet saðlayýcý sipariþin onaylanmasý aþamasýnda ve ödeme bilgilerinin

girilmesinden önce ödeyeceði toplam bedel de dâhil olmak üzere sözleþmenin þartlarýnýn

alýcý tarafýndan açýkça görülmesini saðlar.

b) Hizmet saðlayýcý alýcýnýn sipariþini aldýðýný gecikmeksizin elektronik iletiþim

araçlarýyla teyit eder.

c) Sipariþ ve sipariþin alýndýðýnýn teyidi taraflarýn söz konusu beyanlara eriþiminin

mümkün olduðu anda gerçekleþmiþ sayýlýr.

(2) Hizmet saðlayýcý sipariþ verilmeden önce alýcýya veri giriþ hatalarýný

belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve eriþilebilir teknik araçlarý sunar.

(3) Taraflarýn tüketici olmadýðý hâllerde taraflar birinci ve ikinci fýkralardaki

düzenlemelerin aksini kararlaþtýrabilirler.

(4) Birinci fýkranýn (a) ve (b) bentleri ile ikinci fýkra münhasýran elektronik posta

yoluyla veya benzeri bireysel iletiþim araçlarýyla yapýlan sözleþmelere uygulanmaz.

Ticari iletiþime iliþkin esaslar

MADDE 5 – (1) Ticari iletiþimde:

a) Ticari iletiþimin ve bu iletiþimin adýna yapýldýðý gerçek ya da tüzel kiþinin açýkça

belirlenebilir olmasýný saðlayan bilgiler sunulmalýdýr.

b) Ýndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlý yarýþma veya

oyunlarýn bu niteliði açýkça belirlenebilmeli, bunlara katýlýmýn ve bunlardan faydalanmanýn

þartlarýna kolayca ulaþýlabilmeli ve bu þartlar açýk ve þüpheye yer býrakmayacak þekilde

anlaþýlýr olmalýdýr.
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Ticari elektronik ileti gönderme þartý

MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler alýcýlara ancak önceden onaylarý alýnmak

kaydýyla gönderilebilir. Bu onay yazýlý olarak veya her türlü elektronik iletiþim araçlarýyla

alýnabilir. Kendisiyle iletiþime geçilmesi amacýyla alýcýnýn iletiþim bilgilerini vermesi hâlinde

temin edilen mal veya hizmetlere iliþkin deðiþiklik, kullaným ve bakýma yönelik ticari

elektronik iletiler için ayrýca onay alýnmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alýnmaksýzýn ticari elektronik iletiler

gönderilebilir.

Ticari elektronik iletinin içeriði

MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriði alýcýdan alýnan onaya uygun

olmalýdýr.

(2) Ýletide hizmet saðlayýcýnýn tanýnmasýný saðlayan bilgiler ile haberleþmenin türüne 

baðlý olarak telefon numarasý, faks numarasý, kýsa mesaj numarasý ve elektronik posta

adresi gibi eriþilebilir durumdaki iletiþim bilgileri yer alýr.

(3) Ýletide haberleþmenin türüne baðlý olarak iletinin konusu, amacý ve baþkasý

adýna yapýlmasý hâlinde kimin adýna yapýldýðýna iliþkin bilgilere de yer verilir.

Alýcýnýn ticari elektronik iletiyi reddetme hakký

MADDE 8 – (1) Alýcýlar diledikleri zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari

elektronik iletileri almayý reddedebilir.

(2) Hizmet saðlayýcý ret bildiriminin elektronik iletiþim araçlarýyla kolay ve ücretsiz

olarak  iletilmesini saðlamakla ve gönderdiði iletide buna iliþkin gerekli bilgileri sunmakla

yükümlüdür.

(3) Talebin ulaþmasýný müteakip hizmet saðlayýcý üç iþ günü içinde alýcýya elektronik

ileti göndermeyi durdurur.

Aracý hizmet saðlayýcýlarýn yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Aracý hizmet saðlayýcýlar hizmet sunduklarý elektronik ortamý

kullanan gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan saðlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve

içeriðe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykýrý bir faaliyetin ya da durumun söz

konusu olup olmadýðýný araþtýrmakla yükümlü deðildir.

(2) Bu Kanun'un 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin

aracý hizmet saðlayýcýlarýna uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kiþisel verilerin korunmasý

MADDE 10 – (1) Hizmet saðlayýcý ve aracý hizmet saðlayýcý:

a) Bu Kanun çerçevesinde yapmýþ olduðu iþlemler nedeniyle elde ettiði kiþisel

verilerin saklanmasýndan ve güvenliðinden sorumludur.



b) Kiþisel verileri ilgili kiþinin onayý olmaksýzýn üçüncü kiþilere iletemez ve baþka

amaçlarla kullanamaz.

Bakanlýk yetkisi

MADDE 11 – (1) Bakanlýk bu Kanun'un uygulanmasý ve elektronik ticaretin

geliþimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlýkça görevlendirilen denetim elemanlarý bu Kanun kapsamýnda Bakanlýk

yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunlarý

incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazýlý ve sözlü bilgi almaya yetkili olup

ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayýtlarýný, bunlarýn örneklerini

noksansýz ve gerçeðe uygun olarak vermek, yazýlý ve sözlü bilgi taleplerini karþýlamak ve

her türlü yardým ve kolaylýðý göstermekle yükümlüdür.

Cezai hükümler

MADDE 12 – (1) Bu Kanun'un;

a) 3'üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a)

bendindeki yükümlülüklere, 6'ncý maddesinin birinci fýkrasýna veya 7'nci maddesinin birinci 

fýkrasýna aykýrý hareket eden hizmet saðlayýcýlara ve aracý hizmet saðlayýcýlara bin Türk

lirasýndan beþ bin Türk lirasýna kadar,

b) 4'üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendindeki veya ayný maddenin ikinci

fýkrasýndaki, 5'inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendindeki veya 7'nci maddesinin ikinci 

ve üçüncü fýkralarýndaki yükümlülüklere aykýrý hareket eden hizmet saðlayýcýlara ve aracý

hizmet saðlayýcýlara bin Türk lirasýndan on bin Türk lirasýna kadar,

c) 5'inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendindeki, 8'inci maddesinin ikinci ve

üçüncü fýkralarýndaki yükümlülüklere aykýrý hareket eden hizmet saðlayýcýlara ve aracý

hizmet saðlayýcýlara iki bin Türk lirasýndan on beþ bin Türk lirasýna kadar,

ç) 11'inci maddesinin ikinci fýkrasýna aykýrý hareket edenlere iki bin Türk lirasýndan

beþ bin Türk lirasýna kadar,

idari para cezasý verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6'ncý maddenin birinci fýkrasýna aykýrý olarak ileti 

gönderilmesi hâlinde birinci fýkranýn (a) bendinde öngörülen idari para cezasý on katýna

kadar artýrýlarak uygulanýr.

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarýný verme yetkisi Bakanlýða aittir. Bu

yetki merkezde Bakanlýðýn ilgili genel müdürlüðüne, taþrada ise Bakanlýðýn il

müdürlüklerine devredilebilir.
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Yönetmelikler

MADDE 13 – (1) Bu Kanun'un uygulanmasýna iliþkin yönetmelikler Adalet Bakanlýðý,

Maliye Bakanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ve Ekonomi Bakanlýðý ile

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumunun görüþleri alýnarak Bakanlýk tarafýndan hazýrlanýr.

Deðiþtirilen mevzuat

MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayýlý Elektronik Haberleþme Kanunu'nun 

50'nci maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþ, maddeye aþaðýdaki fýkralar 

eklenmiþ ve diðer fýkralar buna göre teselsül ettirilmiþtir.

“(5) Ýþletmeciler tarafýndan sunduklarý hizmetlere iliþkin olarak abone ve

kullanýcýlarla önceden izinleri alýnmaksýzýn otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik

posta, kýsa mesaj gibi elektronik haberleþme vasýtalarýnýn kullanýlmasý suretiyle pazarlama

veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleþme yapýlamaz. Ýþletmeciler sunduklarý

hizmetlere iliþkin olarak abone ve kullanýcýlarýyla siyasi propaganda içerikli haberleþme

yapamazlar.”

“(6) Ýþletmeciler tarafýndan abone ve kullanýcýlarýn iletiþim bilgilerinin bir mal ya da

hizmetin saðlanmasý sýrasýnda, bu tür haberleþmenin yapýlacaðýna dair bilgilendirilerek ve

reddetme imkâný saðlanarak edinilmiþ olmasý hâlinde abone ve kullanýcýlarla önceden izin

alýnmaksýzýn ayný veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanýtým, deðiþiklik ve

bakým hizmetleri için haberleþme yapýlabilir.

(7) Abone ve kullanýcýlara bu tür haberleþme yapýlmasýný reddetme ve verdikleri izni 

geri alma hakký kolay ve ücretsiz bir þekilde saðlanýr.”

Onay alýnarak oluþturulan veri tabanlarý

GEÇÝCÝ MADDE 1 – (1) Bu Kanun'un yürürlüðe girdiði tarihten önce ticari elektronik

ileti gönderilmesi amacýyla onay alýnarak oluþturulmuþ olan veri tabanlarý hakkýnda 6 ncý

maddenin birinci fýkrasý uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüðe girer.



13.7 Biliþim Yasa Taslaðý

2007 yýlýnda hazýrlanmýþ olan Biliþim Yasa Taslaðý 7 bölümden oluþmaktadýr:

• Amaç, Kapsam ve Tanýmlar

• Sorumluluklar, Yükümlülükler ve Denetim

• Bilgilerin Gizliliði, Bütünlüðü ve Elde Edilmesine Ýliþkin Suçlar

• Biliþim Sistemiyle Baðlantýlý Suçlar

• Ýçerik Baðlantýlý Suçlar ve Ýdari Yaptýrýmlar

• Soruþturma ve Kovuþturma Usulleri

• Çeþitli ve Son Hükümler

Yasa taslaðý, hazýrlandýðý biçimde aþaðýda sunulmuþtur.

Biliþim Aðý Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve

Biliþim Suçlarý Hakkýnda Kanun Tasarýsý

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanýmlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun'un amaç ve kapsamý içerik saðlayýcý yer saðlayýcý eriþim

saðlayýcý ortam saðlayýcý ve toplu kullaným saðlayýcýlarýn sorumluluklarý ile biliþim sistemi

veya biliþim aðý kullanýlarak iþlenen suçlarý, bu suçlarýn soruþturulmasý ve

kovuþturulmasýna iliþkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Tanýmlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanun'da geçen:

a) Bilgi: Verilerin anlam kazanmýþ biçimini,

b) Bilgisayar: Belleðindeki programa uygun olarak aritmetik ve mantýksal iþlemleri

yapabilen, karar verebilen, yürüteceði programý ve iþleyeceði verileri ezberinde tutabilen,

çevresiyle etkileþimde bulunabilen araçlarý,

c) Biliþim aðý: En az iki biliþim sistemi arasýnda veya bir bilgisayar ile bir çevre

birimi arasýnda veri iletiþimini ve karþýlýklý etkileþimi her türlü iletiþim tekniði ile saðlayan

ortamý,

ç) Biliþim ortamý: Biliþim sistemi ve biliþim aðýndan oluþan toplam ortamý,

d) Biliþim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletiþim altyapýsý ve programlardan

oluþan veri iþleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi,

e) Çevre birimler: Bilgisayara baðlanabilen veri saklayýcýlarýný, veri giriþ araçlarýný,

veri çýkýþ araçlarýný ve veri giriþ çýkýþ araçlarýný,
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f) Elektronik mühür: Bir biliþim sisteminde bulunan veri ve programlarýn, bilinen ve 

kabul edilen algoritmalar kullanýlarak zaman, bütünlük ve doðruluðunun saðlanmasý

iþlemini,

g) Eriþim: Bir biliþim sistemine baðlanarak kullaným olanaðý kazanýlmasýný,  

ð) Eriþim saðlayýcý: Kullanýcýlarýna herkese açýk biliþim aðýna eriþim olanaðý saðlayan

her türlü gerçek veya tüzel kiþileri,

h) Ýçerik saðlayýcý: Biliþim aðý üzerinden kullanýcýlara sunulan her türlü bilgi veya

veriyi üreten, deðiþtiren ve saðlayan gerçek veya tüzel kiþileri,

ý) Ýzleme: Biliþim aðýndaki verilere etki etmeksizin verilerin gizliliðinin ihlal

edilmesini, 

i) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

j) Ortam saðlayýcý: Biliþim aðý üzerinde, herkese açýk olarak kullanýcýlarýna yardým,

bilgilendirme, danýþma veya benzer türde hizmet sunanlarý,

k) Program: Bilgisayardan beklenen hizmetleri belirleyen buyruk ya da deyimler

kümesini, 

l) Trafik bilgisi: Biliþim aðý üzerinden gerçekleþtirilen her türlü eriþime iliþkin olarak

taraflar, zaman, süre, yararlanýlan hizmetin türü, aktarýlan veri miktarý ve baðlantý

noktalarý gibi  deðerleri, 

m) Toplu kullaným saðlayýcý: Kiþilere belli bir yerde ve belli bir süre biliþim aðýný

kullaným olanaðýný saðlayaný,

n) Veri: Bilgisayar tarafýndan üzerinde iþlem yapýlabilen her türlü deðeri,

o) Yaramaz ileti: Gönderenine ulaþýlamayan ve bu nedenle engellenemeyen veya

kiþinin istemediðini açýkça beyan etmesine raðmen gönderilmeye devam edilen iletiyi.

ö) Yer saðlayýcý: Hizmet ve içerikleri barýndýran sistemleri saðlayan veya iþleten

gerçek veya tüzel kiþileri,

Ýfade eder.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM

Sorumluluklar, Yükümlülükler ve Denetim

Bilgiye eriþim ve ifade özgürlüðü

MADDE 3- (1) Kiþilerin bilgiye eriþim ve ifade özgürlüðü esastýr. Bu özgürlükler

ancak kanunlarda belirtilen hâllerde sýnýrlandýrýlabilir. 

Serbestlik ilkesi

MADDE 4- (1) Biliþim aðý hizmetlerine iliþkin faaliyetler serbesttir. Bu faaliyetlere

baþlama, yürütme ve sona erdirme, izne veya baþka bir koþula baðlý deðildir. 

(2) Diðer kanun hükümleri saklýdýr. 



Genel bilgilendirme yükümlülüðü

MADDE 5-  (1) Yer ve eriþim saðlayýcýlar aþaðýdaki bilgileri biliþim aðý üzerinde kendi 

içeriklerinde, kullanýcýlarýn kolayca eriþebilecekleri þekilde bulundurmakla yükümlüdür:

a) Gerçek kiþi ise adý ve soyadý, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý, tüzel kiþi ise

unvaný, vergi kimlik numarasý veya sicil numarasý, 

b) Yerleþim adresi, 

c) Elektronik iletiþim adresi,

ç) Sunduðu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde 

sunuluyor ise yetkili denetim merciine iliþkin bilgiler. 

(2) Yer ve eriþim saðlayýcýlar biliþim aðý üzerinde yukarýda sayýlan bilgileri kapsayan

bir içeriði bulundurmak zorundadýrlar. 

Özel bilgilendirme yükümlülüðü

MADDE 6- (1) Ýçerik saðlayýcý içeriðin bir mal veya hizmetin satýmýna yönelik

olmasý hâlinde aþaðýdaki bilgileri kendi içeriklerinde kullanýcýlarýn kolayca

eriþebilecekleri þekilde hazýr bulundurmakla yükümlüdür:

a) Gerçek kiþi ise adý ve soyadý, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý, tüzel kiþi ise

unvaný, vergi kimlik numarasý veya sicil numarasý, 

b) Yerleþim adresi, 

c) Elektronik iletiþim adresi,

ç) Ýçerik saðlayýcý baþka bir ülkede yerleþik ise temsilcisinin kimlik, yerleþim adresi

ve diðer iletiþim bilgileri,

d) Mal veya hizmetlerin bedeli, vergi ve diðer bütün masraflarýn bedele dahil olup

olmadýðý,

e) Ýcap ve fiyatlarýn geçerlilik süresi,

f) Sözleþme kurulmasý hâlinde sözleþmeden cayma ve fesih hakký ile ilgili bilgiler,

g) Mal ya da hizmetlerin ayýplý çýkmasý hâlinde ayýp ihbarýnýn nasýl yapýlacaðý,

ð) Sunulan hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde

gerçekleþtiriliyorsa ise yetkili denetim merciine iliþkin bilgiler,

h) Tanýtým ve reklam amacýyla gönderilen iletilerde kiþinin iletiyi almak istemediði

taktirde izleyeceði yola ve seçeneklere iliþkin bilgiler.

(2) Ýçerik saðlayýcý kendisi ile iletiþim kuran kimselerin bilgilerini gizli tutmakla

yükümlüdür. Bu bilgileri, bu kimselerin açýk onayý olmaksýzýn kaydedemez, üçüncü kiþilere

iletemez ve baþka amaçlarla kullanamaz.  
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Ýçerik saðlayýcýnýn sorumluluklarý 

MADDE 7- (1) Ýçerik saðlayýcý biliþim aðý üzerinde kullanýma sunduðu her türlü

içerikten sorumludur. 

 (2) Ýçerik saðlayýcý baðlantý saðladýðý baþkasýna ait içerikten sorumlu deðildir. ancak

sunuþ biçiminden baðlantý saðladýðý içeriði benimsediði ve kullanýcýnýn söz konusu içeriðe

ulaþmasýný amaçladýðý açýkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. 

Yer saðlayýcýnýn yükümlülükleri 

MADDE 8 – (1) Yer saðlayýcý yer saðladýðý içeriði kontrol etmek veya hukuka aykýrý

bir faaliyetin söz konusu olup olmadýðýný araþtýrmakla yükümlü deðildir. 

(2) Yer saðlayýcý  yer saðladýðý hukuka aykýrý içerikten, ceza sorumluluðu ile ilgili

hükümler saklý kalmak kaydýyla bu Kanun'un 13'üncü ve 29'uncu maddelerine göre

haberdar edilmesi ve engelleme yeteneði bulunmasý durumunda hukuka aykýrý içeriðe

eriþimi engellemek zorundadýr.

(3) Yer saðlayýcý hizmet verdikleri içerik ve ortam saðlayýcýlara iliþkin bu Kanun'un 5

inci maddesinde belirtilen bilgileri saðlamak ve bulundurmakla yükümlüdür. 

Eriþim saðlayýcýnýn yükümlülükleri

MADDE  9 -  (1) Eriþim saðlayýcý:

a) Herhangi bir kullanýcýsýnýn yayýmladýðý hukuka aykýrý içerikten bu Kanun

hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde ve engelleme yeteneði bulunmasý

durumunda yayýmdan çýkarmak ve eriþimi engellemekle,

b) Saðladýðý hizmetlere iliþkin yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altý aydan az

ve iki yýldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu

bilgilerin doðruluðunu, bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla,

c) Faaliyetine son vereceði tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma ve içerik

saðlayýcýlarýna ve müþterilerine bildirmekle ve trafik bilgilerine iliþkin kayýtlarý yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Kuruma teslim etmekle,

ç) Hizmet verdikleri içerik ve ortam saðlayýcýlara iliþkin bu Kanun'un 5'inci

maddesinde belirtilen bilgileri  saðlamak ve bulundurmakla, 

Yükümlüdür.

(2) Eriþim saðlayýcý kendisi tarafýndan nakledilen bilgileri kontrol etmek veya hukuka 

aykýrý bir faaliyetin söz konusu olup olmadýðý konusunda araþtýrma yapmakla yükümlü

deðildir. 

Ortam saðlayýcýnýn yükümlülükleri

MADDE  10 - (1)  Ortam saðlayýcý saðladýðý ortamda yer alan hukuka aykýrý

içerikten, ceza sorumluluðu ile ilgili hükümler saklý kalmak kaydýyla, bu Kanun'un 13'üncü



ve 29'uncu maddelerine göre haberdar edilmesi ve engelleme yeteneði bulunmasý

durumunda hukuka aykýrý içeriði kaldýrmakla yükümlüdür. 

Bilgilerin korunmasý

MADDE 11 - (1) Eriþim saðlayýcý:

a) Ýçerik saðlayýcýlarýndan ve müþterilerinden kanunlarda ve yönetmelikte belirtilen

gerekli bilgiler hariç bilgi talep edemez ve bu bilgileri kiþinin rýzasý dýþýnda elde edemez.

b) Ýletiþimine aracýlýk ettiði içeriklerin bütünlüðünü ve gizliliðini saðlamakla

sorumludur.

c) Verdiði hizmeti kullananlara iliþkin bilgileri, baþkalarýnýn elde etmesini

yönetmelikte belirlenecek esas ve usullere uygun olarak engeller. Bu bilgileri hizmeti

kullananlarýn açýk onayý olmaksýzýn üçüncü kiþilere iletemez ve baþka amaçlarla

kullanamaz. 

(2) Adli veya idari soruþturma ve kovuþturmaya iliþkin hükümler saklýdýr. 

Toplu kullaným saðlayýcýlarý hakkýnda uygulanacak esaslar

MADDE 12- (1) Ticari amaçla toplu kullaným saðlayanlar, mahallî mülki amirden

ruhsat almakla yükümlüdür. Ruhsata iliþkin bilgi ve belgeler otuz gün içerisinde

mahallî mülki amir tarafýndan Kuruma bildirilir. Bunlarýn denetimi mahallî mülki

amirler tarafýndan yapýlýr.  

(2) Toplu kullaným saðlayýcýlar konusu suç oluþturan içeriklere eriþimi önleyici

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(3) Birinci fýkrada belirtilen ruhsat ve denetim ile ikinci fýkrada belirtilen tedbirlere

iliþkin esas ve usuller Ýçiþleri Bakanlýðý, Ulaþtýrma Bakanlýðý ve Kurum tarafýndan

müþtereken çýkartýlacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Ýçeriðin düzeltilmesi ve eriþimin engellenmesi 

MADDE 13 - (1) Ýçerik nedeniyle haklarýnýn ihlale uðradýðýný iddia eden gerçek

veya tüzel kiþiler içerik saðlayýcýya baþvurarak içeriðin düzeltilmesini, eriþimin

engellenmesini veya cevap hakkýnýn yayýmlanmasýný isteyebilirler. Ýçerik saðlayýcýya

eriþilemiyorsa yer saðlayýcýya veya yer saðlayýcýya eriþilemiyorsa eriþim saðlayýcýya

baþvurarak içeriðin düzeltilmesini veya eriþimin engellenmesini isteyebilirler. Bu istem

hakkýnda en geç üç gün içerisinde cevap verilmesi gerekir.

(2) Baþvuru sahibinin istemine süresi içinde cevap verilmemesi ya da reddedilmesi

hâlinde baþvuru sahibi on beþ gün içinde yerleþim yerinde bulunan sulh ceza

mahkemesinden içeriðe eriþimin engellenmesi, içeriðin düzeltilmesi veya cevap hakkýnýn

yayýmlanmasý kararý verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde

duruþma yapmaksýzýn karara baðlar. Bu karara karþý itiraz yoluna gidilebilir. Ýtiraz mercii üç

gün içerisinde itirazý inceleyerek karar verir. Ýtiraz merciinin kararý kesindir.
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(3) Baþvuru ancak yazýlý olarak yapýlabilir. Baþvuruda haklarýnýn ihlale uðradýðýný

iddia eden gerçek ya da tüzel kiþinin açýk kimliði, yerleþim adresi, baþvuru dayanaðý olan

belgeler, baþvuru konusu içeriðin eriþim adresi ve söz konusu olan içeriðin bulunmasý

gerekir. 

(4) Hâkimin içeriðe eriþimin engellenmesi, içeriðin düzeltilmesi veya cevap hakkýnýn

yayýmlanmasý kararý vermesi hâlinde öncelikle içerik saðlayýcý içerik saðlayýcýya

eriþilemiyorsa yer saðlayýcý veya yer saðlayýcýya eriþilemiyorsa eriþim saðlayýcý bu kararýn

gereðini en geç kýrk sekiz saat içinde yerine getirir.

Denetim 

MADDE 14 - (1) Eriþim saðlayýcýlarýnýn bu Kanun'un uygulanmasýna iliþkin faaliyet ve 

iþlemlerinin denetimi Kurumca yerine getirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgilerin Gizliliði, Bütünlüðü ve Elde Edilmesine Ýliþkin Suçlar

Biliþim sistemine girme ve veri elde etme 

MADDE 15 – (1) Bir biliþim sisteminin bütününe veya bir kýsmýna hukuka aykýrý

olarak giren veya sistemde kalmaya devam eden kiþi altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý

veya üç bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Sisteme girmeksizin verilerin

izlenmesi hâlinde fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bu

fýkraya göre cezaya hükmolunur.

(2) Bir biliþim sistemindeki veri veya programlarý hukuka aykýrý olarak elde eden kiþi 

fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý taktirde, bir yýldan üç yýla

kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(3) Ýkinci fýkrada belirtildiði þekilde elde edilen veri veya programlarýn

baþkalarýna iletilmesi hâlinde verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr.

(4) Bu maddede yer alan suçun soruþturma ve kovuþturulmasý maðdurun þikâyetine 

baðlýdýr. 

Verilere, programlarýn bütünlüðüne veya sistemin çalýþmasýna müdahale

MADDE 16- (1) Bir biliþim sisteminde bulunan verileri veya programlarý hukuka

aykýrý olarak bozan, silen, deðiþtiren, yok eden, eriþilmez kýlan, sisteme veri veya program

yerleþtiren veya ekleyen, veri veya programlara zarar veren kiþi iki yýldan beþ yýla kadar

hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.

(2) Bir biliþim sisteminin iþleyiþini tamamen veya kýsmen engelleyen veya bozan kiþi 

üç yýldan beþ yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 

Hukuka aykýrý donaným veya program

MADDE 17 - (1) Bir donaným ve programý, bu Kanun'da tanýmlanan suçlarý

iþlemek amacýyla üreten, uyarlayan, ithal eden, satan, saðlayan, daðýtan, tanýtan veya



ayný amaçla biliþim sisteminin tamamýna veya bir kýsmýna eriþimi mümkün kýlan

parola, eriþim kodu veya benzer veriyi saðlayan kiþi iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve

iki bin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Biliþim Sistemiyle Baðlantýlý Suçlar

Biliþim sistemini kullanarak sahtecilik

MADDE 18- (1) Sahte belge düzenlemek amacýyla biliþim sisteminde bulunan

verileri silen, deðiþtiren, yok eden veya yeni veri giren kiþi hakkýnda 16'ncý maddenin

birinci fýkrasýna göre verilecek ceza yarý oranda artýrýlýr. 

(2) Birinci fýkrada belirtilen fiillerin iþlenmesi suretiyle oluþturulan verilere dayalý

olarak sahte belge düzenlenmesi hâlinde ayrýca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayýlý Türk Ceza

Kanunu'nun belgede sahtecilik suçuna iliþkin hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Biliþim ortamýnda yarar saðlamak

MADDE 19-  (1) Biliþim sistemiyle kendisi veya baþkasý lehine haksýz yarar saðlayan

kiþi fiil daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde iki yýldan beþ yýla

kadar hapis ve bin günden beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.  

Banka veya kredi kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý

MADDE 20 -  (1) Baþkasýna ait bir banka veya kredi kartýný, her ne suretle olursa

olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin veya kartýn kendisine

verilmesi gereken kiþinin rýzasý olmaksýzýn bunu kullanarak veya kullandýrtarak kendisine

veya baþkasýna yarar saðlarsa üç yýldan altý yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli

para cezasý ile cezalandýrýlýr.

 (2) Baþkalarýna ait banka hesaplarýyla iliþkilendirilerek sahte banka veya kredi kartý

üreten, satan, devreden, satýn alan veya kabul eden kiþi üç yýldan yedi yýla kadar hapis ve 

on bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr.

 (3) Sahte oluþturulan veya üzerinde sahtecilik yapýlan bir banka veya kredi kartýný

kullanmak suretiyle kendisine veya baþkasýna yarar saðlayan kiþi fiil daha aðýr cezayý

gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde ikinci fýkraya göre verilecek cezalar yarý

oranýnda artýrýlýr.

(4) Birinci fýkrada yer alan suçun:

a) Haklarýnda ayrýlýk kararý verilmemiþ eþlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayýn hýsýmlarýndan birinin

veya evlat edinen veya evlatlýðýn,

c) Ayný konutta beraber yaþayan kardeþlerden birinin,

zararýna olarak iþlenmesi hâlinde ilgili akraba hakkýnda cezaya hükmolunmaz.        
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Yanýltarak bilgi toplamak

MADDE 21- (1) Biliþim sistemiyle kendisi veya baþkasý için yarar temin etmek veya

baþkasýna zarar vermek amacýyla kiþileri yanýltarak bilgi toplayan kiþiye fiili baþka bir suç

oluþturmadýðý taktirde, altý aydan iki yýla kadar hapis cezasý verilir. 

(2) Bu maddede yer alan suçun soruþturma ve kovuþturulmasý maðdurun

þikâyetine baðlýdýr. 

Taklit yoluyla yanýltmak 

MADDE 22- (1) Halký yanýltacak þekilde kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve

tüzel kiþilerin biliþim aðýndaki hizmetlerini veya kimliklerini taklit eden kiþiye fiilî baþka bir

suç oluþturmadýðý takdirde altý aydan üç yýla kadar hapis ve adli para cezasý verilir. 

(2) Birinci fýkrada yazýlý fiiller sonucunda zarar doðmasý hâlinde hükmedilecek ceza

yarý oranýnda artýrýlýr.

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

Ýçerik Baðlantýlý Suçlar ve Ýdari Yaptýrýmlar

Çocuk pornografisi baðlantýlý suçlar  

MADDE 23 - (1) Biliþim ortamýnda bir çocuða veya çocuk gibi görünen veya çocuk

olduðu izlenimi veren bir kiþiye ait gerçek ya da temsili görüntü, yazý veya sesleri içeren

pornografik ürünleri tanýtan, sunan, kiraya veren veya satýþa arz eden kiþiye altý yýldan on

iki yýla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasý verilir.

(2) Birinci fýkra kapsamýna giren ürünleri, biliþim ortamýnda kendisi veya

baþkalarý için temin eden veya bulunduran kiþiye iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve beþ 

bin güne kadar adli para cezasý verilir. 

Devletin güvenliðine ve kamu barýþýna karþý iþlenen suçlar

MADDE 24- (1) Biliþim ortamýnda aleni olarak;

a) Türk Ceza Kanunu'nun 222, 258, 299, 300, 301, 304, 306, 307, 308, 313, 316,

319, 320, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ve 339'uncu

maddelerinde,

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayýlý Atatürk Aleyhine Ýþlenen Suçlar Hakkýnda

Kanun'da,

Yer alan ve biliþim sistemi veya biliþim aðý kullanýlarak iþlenen suçlara iliþkin içeriði

üreten, tanýtan veya sunanlar hakkýnda hükmedilecek cezalar yarý oranýnda arttýrýlýr. 

Kararýn yerine getirilmemesi  

MADDE 25- (1) Bu Kanun'un 13'üncü ve 29'uncu maddelerinde belirtilen usule göre 

verilmiþ hâkim veya mahkeme kararýný yerine getirmeyenler bu eylemleri baþka bir suç

oluþtursa dahi ayrýca bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. 



Cezalarýn arttýrýlmasý

MADDE 26 - (1) Tehdit, þantaj, hakaret, kumar veya iftira suçlarýnýn biliþim

ortamýnda aleni olarak iþlenmesi hâlinde Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre verilecek

ceza yarý oranda artýrýlýr.

(2) Bu Kanun'un Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde sayýlan suçlarýn yetkinin kötüye

kullanýlmasý suretiyle iþlenmesi hâlinde hükmedilecek ceza yarý oranda artýrýlýr. 

(3) Bu Kanun'un Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde sayýlan suçlarýn, 

 a) Bir banka veya kredi kuruluþuna,

 b) Kamu kurum ve kuruluþlarýna,

ait sistemler üzerinde iþlenmesi hâlinde hükmedilecek ceza üçte birden yarýya kadar 

artýrýlýr. 

Tüzel kiþiler hakkýnda güvenlik tedbiri uygulanmasý

MADDE 27 - (1) Bu Kanun'un Üçüncü, Dördüncü ve Beþinci Bölümünde sayýlan

suçlarýn iþlenmesi suretiyle yararýna haksýz menfaat saðlanan tüzel kiþiler hakkýnda bunlara 

özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Ýdari para cezalarý

MADDE 28- (1) Bu Kanun'un;

a) 5'nci maddesindeki genel bilgilendirme yükümlülüklerinden birisini yerine

getirmeyen yer veya eriþim saðlayýcýsýna iki bin Türk lirasýndan on bin Türk lirasýna kadar,  

b) 6'ncý maddesindeki özel bilgilendirme yükümlülüklerinden birisine aykýrý hareket

eden içerik saðlayýcýsýna beþ bin Türk lirasýndan yirmi bin Türk lirasýna kadar, 

c) 9'uncu maddenin birinci fýkrasýnýn (b) ve (c) bentlerinde yer alan

yükümlülüklerden birisini yerine getirmeyen eriþim saðlayýcýsýna on bin Türk lirasýndan elli

bin Türk lirasýna kadar, 

ç) 10'uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklere aykýrý hareket eden ortam

saðlayýcýlarýna iki bin Türk lirasýndan on bin Türk lirasýna kadar, 

d) 12'nci maddede belirtilen yükümlülüklere aykýrý hareket eden toplu kullaným

olanaðý saðlayýcýlarýna üç bin Türk lirasýndan on beþ bin Türk lirasýna kadar, 

e) Ýstenmeyen ileti gönderene üç bin Türk lirasýndan on beþ bin Türk lirasýna kadar,  

idari para cezasý verilir.

(2) Bu madde yazýlý idari para cezalarý mahallî mülki amir tarafýndan verilir.

332 - Yasalar
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ALTINCI BÖLÜM

Soruþturma ve Kovuþturma Usulleri

Ýçeriðe eriþimin engellenmesi

MADDE 29 – (1) Biliþim ortamýnda iþlenen suçlarýn soruþturulmasýnda suç

iþlendiðine iliþkin kuvvetli þüphe sebeplerinin varlýðý hâlinde hâkim kararý veya

gecikmesinde sakýnca bulunan hâllerde cumhuriyet savcýsýnýn kararýyla içeriðe biliþim

ortamýnda eriþimin engellenmesine karar verilebilir. Cumhuriyet savcýsý kararýný yirmi dört

saat içinde hâkimin onayýna sunar. Hâkim, kararýný en geç yirmi dört saat içinde verir.

Sürenin dolmasý veya hâkim tarafýndan aksine karar verilmesi hâlinde tedbir, cumhuriyet

savcýsý tarafýndan derhâl kaldýrýlýr. 

 (2) Eriþimin engellenmesi kararý içerik saðlayýcýsýna eriþilemiyorsa yer saðlayýcýsý ile

ilgili olarak yer saðlayýcýya eriþilemiyorsa eriþim saðlayýcý ile ilgili olarak verilir. Verilen

karar, içerik saðlayýcýsýna, buna ulaþýlamadýðý taktirde yer saðlayýcýsýna, buna da

ulaþýlamadýðý taktirde eriþim saðlayýcýsýna 19/02/1959 tarihli ve 7201 sayýlý Tebligat Kanunu 

hükümlerine göre teblið edilerek kararýn derhâl yerine getirilmesi istenir.

(3) Kovuþturma evresinde mahkemece de bu koruma tedbirine karar verilebilir. 

(4) Ýçeriðe eriþimin engellenmesine iliþkin karara itiraz edilebilir.  

Görevli mahkeme ve yargýlama usulü

MADDE 30- (1) Bu Kanun'da yazýlý olan suçlardan dolayý açýlan davalar asliye ceza

mahkemelerinde görülür. Bir yerde asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin

bulunmasý hâlinde bu davalara Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca yetkilendirilen

mahkemede bakýlýr. 

(2) Bu Kanun'da yazýlý suçlara iliþkin davalar acele iþlerden sayýlýr ve adli tatilde de

görülür. 

(3) Bu Kanun kapsamýna giren suçlar dolayýsýyla yapýlan soruþturmada þüphelinin

kullandýðý bilgisayar, bilgisayar programlarý ve verileri ile çevre birimlerinde arama,

kopyalama ve el koymaya iliþkin olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi

Kanunu'nun 134'üncü maddesi hükümleri uygulanýr. 

(4) Bu Kanun kapsamýna giren suçlar hakkýnda yapýlan soruþturma ve kovuþturmada 

suç iþlendiðine iliþkin kuvvetli þüphe sebeplerinin varlýðý ve baþka suretle delil elde

edilmesi imkânýnýn bulunmamasý hâlinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi

hükmü uygulanýr.

(5) Bu Kanun'da hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri

uygulanýr. 


