
E
tkileri, insanl›k tarihinde tar›m ve endüstri devriminin yaratt›¤› et-

kilerle mukayese edilen fakat henüz yo¤un tart›flmalara konu olan

“enformasyon devrimi”nin, toplumsal hayat› kal›c› flekilde de¤ifltirdi-

¤i yads›namaz bir gerçektir. Bu devrimin as›l aktörü olan internet, bafl-

ta iletiflim yöntemleri olmak üzere, kamuoyu oluflturma, kendini ifade

etme, bilgiye ulaflma ve bunu aktarma tekniklerini alt üst etti¤i gibi al›-

fl›lm›fl al›flverifl ve pazarlama pratiklerini de arka plana itmifl, ticaret

hayat›na yepyeni bir ivme kazand›rm›flt›r. “Devrim”, hem sosyal, hem

politik hem de ekonomik alanda etkilerini göstermifltir.

Ancak birçok teknolojik yenilikte oldu¤u gibi internet kullan›-

m›nda da hukuksal aç›dan çözüm üretilmesi gereken sorunlar k›sa sü-

rede kendini göstermeye bafllam›flt›r. Örne¤in, iletiflimde yepyeni kap›-

lar açan “e-posta”, istenmeyen bu tür postaya (spam) karfl› korunma-

y›; bireyin diledi¤i gibi kendini ifade etme ve görüfllerini internet a¤›n-

da serbestçe yayma imkân›, yeri geldi¤inde zararl› içerikli ve kiflilik

haklar›n› ihlal edici yay›nlar› denetlemeyi; bilgiyi aktarma ve paylafl-

ma imkân›, fikri haklar›n korunmas› gere¤ini; yeni ticaret pratikleri,

yeni sözleflme hukuku düzenlemelerini ve internet üzerinden yap›lan
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ödemelerde güvenli¤in sa¤lanmas› ihtiyac›n› do¤urmufltur. Bu hukuk-

sal çerçeveyi oluflturmak amac›yla ülkeler hem ulusal hem de uluslara-

ras› planda yo¤un bir faaliyet içinde olsa da teknolojik geliflimin h›z›,

genelde, yasa koyucular›n yetiflemeyece¤i düzeyde seyretmifltir. Özel-

likle ülkemize bak›ld›¤›nda bu alanda çok ciddi bir düzenleme eksikli-

¤inden bahsetmek mümkündür. Her ne kadar Türk Ceza Kanunu, Ki-

flisel Verilerin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve Elektronik ‹mzan›n Dü-

zenlenmesi Hakk›nda Kanuna iliflkin tasar›lar internet kullan›m›n›n

beraberinde getirece¤i sorunlara iliflkin düzenlemeler içermekteyse de

bunlar ne yaz›k ki gereken h›zda yasalaflamam›flt›r.

Hukuksal alanda yaflanan bu düzenleme eksikli¤inin nas›l gide-

rilebilece¤ine bir ölçüde ›fl›k tutmak düflüncesi ile ‹stanbul Bilgi Üni-

versitesi, ‹stanbul Barosu ve ‹nternet ve Hukuk Platformu 16 Mart

2002 tarihinde ortak bir konferans düzenleyerek özellikle internet kul-

lan›m›n›n beraberinde getirdi¤i ceza hukuku sorunlar›n› tart›flmaya

açm›flt›r. ‹ki oturum olarak düzenlenmifl olan konferans›n ulaflm›fl ol-

du¤u baflar› ve yayg›n kat›l›m dikkate al›nd›¤›nda konferans› düzenle-

yenlerde, tebli¤ metinlerinin yay›nlanmas› düflüncesi hakim olmufltur.

Ancak bununla da s›n›rl› kal›nmayarak özellikle internet kullan›m›n›n

beraberinde getirdi¤i hukuksal sorunlar alan›nda çal›flan, uzmanlaflan

hukukçulardan da makale düzeyinde bu kitaba kat›l›mlar› rica edilmifl

ve konferans içinde de¤erlendirilemeyen sorunlara da bu flekilde cevap

üretilmesi hedeflenmifltir.

Nitekim kitab›n ilk bölümü bahsedilen makalelere, ikinci bölü-

mü ise konferansa sunulan tebli¤ler ve tart›flmalarda yöneltilen soru-

lar ve cevaplara ayr›lm›flt›r. Kitab›n üçüncü ve son bölümünde ise,

özellikle tebli¤ ve makalelerde at›f yap›lan ve internet hukuku alan›n-

da önem tafl›yan bir dizi uluslararas› ve ulusal hukuksal metinlerin ter-

cümelerine yer verilmifltir.

Bu kitab›n yay›nlanmas› vesilesi ile, “‹nternet ve Ceza Hukuku”

konulu konferans›n düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen ve bu

sayede elinizdeki kitab›n oluflumu yolunu açan ‹stanbul Barosu ve ‹n-

ternet ve Hukuk Platformu’na, konferansa ev sahipli¤i yapan ‹stanbul
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Bilgi Üniversitesi’ne ve bu kitab›n yay›nlanmas›n› sa¤layan ‹stanbul

Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›’na ve eme¤i geçen çal›flanlar›na, Maraton

Dizgievi’ne teflekkür etmek isterim. Bunun yan› s›ra konferans tebli¤-

lerinin deflifre edilmesi gibi çok zahmetli ve sorumluluk gerektiren bir

iflin üstesinden lây›k›yla gelen ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi ö¤rencileri, ö¤rencilerim, Simge Aybey, Müfit Mert Balak, Ertu¤-

rul Harman, Perihan Karabudak, Sinan Ural ve Ramis Onur Yeni’ye

içten teflekkürü borç bilirim. Son olarak kitab›n tashihi aflamas›nda

yard›mlar›n› esirgemeyen Araflt›rma Görevlisi meslektafllar›m Nilgün

Baflalp, Yalç›n Tosun, Göktürk Uyan ve Avukat Yasin Beceni’ye de

müteflekkir oldu¤umu ifade etmeliyim.

Yeflim M. Atamer
‹stanbul, 2003
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