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Merhaba
Yepyen� bülten�m�zden kucak dolusu
merhaba. Adana Barosu B�l�ş�m
Kom�syonumuz üç ayda b�r elektron�k
ortamda (çevr�m�ç�) b�r e-derg�
çıkartmayı planladı. Çok kıymetl� �s�mler�n
makaleler�yle dopdolu b�r �çer�kle
karşınızdayız. Tam b�r yıldır Baro
Bülten�m�z� d�j�tal ortamda (elektron�k
posta, SMS, whatsApp �let�ş�m hattı,
sosyal medya ve web sayfasında) s�zlerle
buluşturuyoruz. 

O C A K  2 0 2 3

D�j�tal�zasyonun dünyanın b�r gerçeğ� olduğu günümüzde yen�y� yakalamak, dünü görüp bugünü okurken
yarını hayal edeb�lmek en çok hukukçuların emek sarf etmes� gereken hususlardan b�r�. B�zler dünyanı en
çok anlamak ve anlatmak zorundayız z�ra dünyada olup b�ten her yen�l�k b�zlere yen� hukuk� süreçler
sorunlar ve yöntemler olarak merhaba d�yor. Bugün, kr�pto paralarla yapılan ödemelere mevzuatlarımızda b�r
anlam veremeden dünya blockcha�n temell� sözleşme ve �şlemlere başladı ve nft eserler meydana get�rd�.
B�zler Adana Barosu olarak bu gel�şmeler� anlamak, özümsemek ve öğrenmek �ç�n huzurunuzdak� bu derg�
g�b� mult�d�s�pl�ner yapıdak� emekler� kucaklıyor ve mesleğ�n geleceğ�ne tutacakları ışığı selamlıyoruz.

Y�ne d�l�yor ve umuyoruz k�, yazılar yalnızca buradak� yazarlarla kalmasın, s�zler�n de katkılarıyla yen� b�lg�ler
�ht�yacı olanlarla buluşsun. Emek veren meslektaşlarıma gönülden teşekkür ed�yorum. Bülten�m�ze takım
oyuncusu bakış açsıyla sah�p çıkarak makaleler�n�z� paylaşmanız b�z�m en büyük ödülümüz olacaktır.

 

Av. SEMİH GÖKAYAZ
ADANA BAROSU BAŞKANI



Değerl� Okuyucular, 
Yaklaşık 15 sene önce b�lg�sayar ekranı karşısında duruşma yapılacağı konusu konuşulduğunda baro salonunu
dolduran gülüşme sesler�, bugün yer�n� teknoloj�n�n hukuk üzer�ndek� etk�s�ne yönel�k c�dd� konuşmalara bırakmıştır.
Ülkem�zde de duyulma sıklığı artan b�l�ş�m�n bazı kavramlarının hukukçuları heyecanlandırdığı b�r gerçekt�r.N�tek�m e-
spor, legal des�gn, yapay zeka , blokcha�n, dao ve smart contract g�b� pek çok yen� kavram günlük hayatımıza
g�rmekle kalmamış aynı zamanda hukuk dünyasının kapısını da aralamış görülmekted�r. Bu ve benzer� kavramların
hâl�hazırda mevcut olan hukuk düzen�ndek� yer� akadem�k ve meslek �ç� faal�yet �le netleşecekt�r. Elbette
kullanımlarının artmasıyla b�rl�kte ortaya çıkab�lecek sorunlar ve bunların çözümler� de aynı şek�lde zaman �çer�s�nde
bel�rlenecekt�r. Bu süreçlere katkı sunmak adına Adana Barosu B�l�ş�m Kom�syonu olarak üç ayda b�r elektron�k
ortamda (onl�ne) b�r e-derg� çıkartmayı planladık. Yayımlanacak e-derg� �le amacımız, b�l�ş�m ve b�l�ş�m hukukuna
�l�şk�n kavramları tanıtmak, güncel gel�şmeler�, yasal düzenlemeler� ve yargı kararlarını meslektaşlarımızın b�lg�s�ne
sunmak, b�l�ş�m hukuku �le �lg�l� meslektaşlarımızın ve akadem�syenler�n çalışmalarını elektron�k ortamda yer
vermekt�r. İlerleyen günlerde yayımlanacak sayılarımızda b�l�ş�m hukuku �le �lg�l� s�zler�n hazırladığı çalışmalarınızı
yayımlamak b�zlere onur verecekt�r. Heyecanla kalın. 

Av .VOLKAN KURTAR 
ADANA BAROSU BİLİŞİM KOMİSYONU BAŞKAN
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İşte bu otomot�k ve kod tabanlı bu

teknoloj�n�n her türlü değ�şkenl�ğe açık

esnek özell�ğ�, onu d�ğerler�nden farklı

kılmaktadır. Blockcha�n tabanında otomat�k

olarak uygulanan kend� kural s�stemler�yle

oluşan ve �şleyen akıllı sözleşme s�stem�,

kanunlara takılmadan ulus ötes� faal�yet

gösteren ve “Lex Cryptograph�ca” olarak

adlandırılan özel düzenley�c� b�r çevre

oluşturab�l�r. [8]

 

Blockcha�n; kr�ptograf�k olarak güvenl�,

değ�şt�r�lmes� son derece zor olduğundan

değ�şmeyen ve yalnızca eşler arası

mutabakat veya anlaşma yolu �le

güncelleneb�len eşler arası dağıtılmış b�r

defterden oluşan s�stemd�r.[9]

 

2. Blockcha�n Teknoloj�s�n�n Çalışma

Prens�b�

Blockcha�n dağıtık b�r yapıya sah�p ve

herkes�n paylaşımına açık b�r d�j�tal �şlem

defter� n�tel�ğ�nded�r. Bu d�j�tal defterde

�şlemler sıralanır ve bloklar hal�nde

depolanır. Blockcha�n sadece f�nansal

�şlemler değ�l �nsanlar �ç�n öneml� olan pek

çok şey�n depolanab�leceğ� b�r yapıya

sah�pt�r. Merkez� olmayan bu d�j�tal defter

teknoloj�s� bel�rl� b�r k�ş� veya otor�te

tarafından tutulmadığı, �steyen herkes�n 

 er�şeb�ld�ğ� ve �şlem kaydı yapılab�ld�ğ� b�r

çevr�m�ç� l�ste g�b� düşünüleb�l�r.[10]

Blockcha�nde b�r bloğun oluşması �ç�n

ağdak� b�r düğüm özel anahtar �le

�mzalanarak �şlem�

 başlatılır. Goss�p protokolü [11] kullanılarak

ağdak� düğümlere yayılan �şlem, önceden

bel�rlenm�ş kr�terlere göre onaylanır.

Doğrulanan �şlem, b�r bloğa dah�l olarak ağa

yayılır.

Yen� oluşturulan blok artık defter�n b�r

parçası hal�ne gel�r. 

I.Tahk�mde Blockcha�n Teknoloj�s�nden

Yararlanılması 

 1.Blockcha�n Teknoloj�s� 

D�j�tal çağda en büyük devr�mlerden b�r�

B�tco�n’�n ortaya çıkmasıdır.[1] 31 Ek�m

2008’de Satosh� Nakamoto[2] takma adı

b�r k�ş� ya da grup, uçtan uca �let�len b�r tür

elektron�k para tasarısını açıklayan b�r

b�ld�r� yayımlamışlardır. Bu b�ld�r�, yolsuz

kopyalama, sahtec�l�k ya da d�j�tal paraların

çalınması sorunlarına b�r çözüm bulunduğu

�dd�asını taşıyordu. B�ld�r�n�n yayımından yıl

sonra, B�tco�n adı ver�len bu d�j�tal para

b�r�m�yle �lk �şlem gerçekleşt�r�lm�şt�r.[3]

B�tco�n’�n altında yatan teknoloj� olan

“blockcha�n” [4] teknoloj�s� de başka

büyük b�r devr�m sayılab�l�r. Uçtan uca

�let�m ağı olarak b�l�nen blockcha�n, bulut

depolama mekan�zmasında olduğu g�b�

merkez� b�r otor�te tarafından kontrol

ed�lmek yer�ne merkeze bağlı olmayan b�r

şek�de oluşturulur, yönet�l�r ve kullanılır. Bu

teknoloj�de ağdak� her kullanıcı düğüm

olarak �fade ed�leb�len“node”lar �le

blockcha�n kopyasına sah�p olmaktadır.[5]

 

Blockcha�n’�n gelecek yıllarda büyük

olasılıkla dünya üzer�nde en büyük etk�y�

yaratacak teknoloj� olduğu �fade

ed�lmekted�r. Hatta Blockcha�n

teknoloj�s�n�n b�l�ş�m dev� Google’ın

hâk�m�yet�ndek� �nternet�n yer�ne geçeceğ�

kehanetler�nde dah� bulunulmaktadır.[6]

Blockcha�n s�stem�n�n etrafındak� bel�rs�zl�k

ve değ�şkenl�kten kaynaklanan hukuk�

sorunlar, zaman �ç�nde bu teknoloj�n�n

gel�ş�m�ne engel oluşturab�l�r. [7] D�ğer

b�rçok teknoloj� g�b�, Blockcha�n de

mevcut yasal düzenlemeler� desteklemek

�ç�n kullanılab�leceğ� g�b�, tam ters�ne 

 mevcut hukuk� s�stem�n altını oymak �ç�n

gel�şt�r�leb�l�r. 

Daha sonrak� blok kend�n� kr�ptograf�k

olarak b�r öncek� bloğa bağlar. Bu aşamada

�şlem, �k�nc� onayını alırken  blok �se �lk

onayını almış olur. Her yen� blok

oluşturulduğunda �şlemler yen�den

onaylanır. B�tco�n ağında �şlem�n kes�n

olarak değerlend�r�lmes� �ç�n genell�kle altı

onay gerekt�r�r.[12] Her blok güvenl� hash

algor�tması �le ş�frelen�r. Her blok,

kend�s�nden önce gelen bloğun Hash

değer�n� g�rd� olarak alır ve blok

tamamlandığında yen� kend� Hash değer�n�

oluşturur. Bu suretle bloklar arasında

kurulan  bağlantı, blok z�nc�r�n� meydana

get�r�r. [13] Görüldüğü g�b� blockcha�n,

kayıtları zaman damgalı bloklar hal�nde

tutan b�r b�lg�sayar logundan �barett�r

 II.Blockcha�n Teknoloj�s�n�n Özell�kler�

1.     Dağıtık Yapı (D�str�buted System)

B�lg� �şlem teknoloj�ler� geleneksel olarak,

ver�tabanı veya uygulama sunucularının b�r

s�stem yönet�c� g�b� merkez� b�r otor�ten�n

kontrolü altında olduğu merkez� b�r

parad�gmaya dayanmaktadır.

Merkez� s�stemler, s�stem� kontrol eden ve

s�stemdek� tüm gel�şmelerden sorumlu olan

tek b�r otor�ten�n olduğu geleneksel

(�stemc�-sunucu) b�lg� teknoloj�s�

s�stemler�d�r. 

BLOCKCHAIN - AKILLI SÖZLEŞME VE TAHKİM
  Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu 
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Bu s�stemlerde, s�stem�n tüm kullanıcıları

tek b�r sunucuya bağlıdır. EBay, Google,

Amazon g�b� çevr�m�ç� h�zmet

sağlayıcılarının çoğu bu yaygın h�zmet

sunma b�ç�m�n� kullanırlar. Blockcha�n tüm

bu s�stemlerden farklı b�r h�yerarş�k yapıdan

oluşmaktadır ve çalışması s�stem� bu

s�stemlerden çok farklıdır.[14] Blockcha�n

s�stem� tek b�r merkezden oluşmaz.

Blockcha�n s�stem�nde �let�ş�m merkez� b�r

bağlantı �le değ�l, eşler arası ağlar (peer to

peer, P2P) yolu �le eş�t taraflar arsındak�

bağlantıdan doğrudan gerçekleş�r. El�m�zde

bulunan ver�y� �nternet üzer�nden veya

başka b�r �let�ş�m teknoloj�s� üzer�nden

önceden kurgulanmış ağa yollayarak ağa

bağlı kullanıcıların (ağdak� düğümler) bu

ver�y� �nd�r�p doğrudan kayıt altına aldığı

s�stemler merkezs�z kayıt s�stem� veya

dağıtık kayıt s�stem�d�r.[15]

 

P2P ağlarında b�rden fazla taraf bulunduğu

�ç�n s�steme eklen�lecek olan ver�n�n bel�rl�

b�r standartta olması gerek�r. Ancak bu

şek�lde s�stem�n bütünlüğü korunab�l�r.

Dağıtık yapılar b�rb�r�n� tanımayan

taraflardan oluştuğu �ç�n, s�stem�n genel�

tarafından kabul ed�lm�ş kurallara bağlı b�r

yapı oluşturulmalıdır. Bu kurallar s�stem�n

tasarım aşamasında bel�rlen�r ve her

uygulama �ç�n özeld�r.[16]

 1. Dağıtık Defter Teknoloj�s� (D�str�buted

Ledger Tecnology- DLT)

Merkezs�z teknoloj�s� �le blockcha�n

teknoloj�s� dağıtık olarak tuttuğu defterler �le

merkezl� yapılarda ortaya çıkan sorunları

ortadan kaldırır. Merkez� güvenl�k açığı ve

merkez� b�r arıza noktası yoktur.[17]

En temel şekl� �le blockcha�n her kullanıcının

sürekl� güncellenen b�r kopyaya sah�p

olduğu dağıtık b�r defter ya da b�r

ver�tabanıdır

Bu nedenle deftere er�ş�m� olan herkes,

�şlem geçm�ş�n� göreb�lme ve tüm kayıtların

geçerl�l�ğ�n� doğrulayab�lme yetk�s�ne

sah�pt�r. Blockcha�n teknoloj�s�nde, yen�

kayıtlar yalnızca daha öncek� kayıtlarla

tutarlı olması hal�nde bu dağıtılmış

ver�tabanına ekleneb�l�r. Dağıtılmış

ver�tabanına her türlü ver�y� kayded�leb�l�r.

Defterler, bel�rl� hesaplara (veya

cüzdanlara) a�t tokenler� ve hesaplar

arasında tokenler�n zaman damgalı

�şlemler�n� tak�p etmek �ç�n de kullanılab�l�r.

Merkez� olmayan s�stemdek� her düğüm

blockcha�n ağındak� tüm ver�n�n kopyasına

sah�pt�r. Tutulan ver�n�n kal�tes� ve güvenl�ğ�,

hash algor�tması �le sağlanan doğrulama

yapısı �le sağlanır.[18]

1.     Kayıtların Değ�şmezl�ğ�

Blockcha�ne b�r kez eklenen kayıtların

değ�şt�r�lemed�ğ� kabul ed�lmekted�r.

Değ�ş�kl�kler� ger� alma olasılığı her zaman

vardır, ancak bu, çok fazla hesaplama

gerekt�receğ� �ç�n yapılması neredeyse

�mkânsız olarak kabul ed�l�r. Örneğ�n, kötü

n�yetl� kullanıcı öncek� blokları değ�şt�rmek

�st�yorsa, daha önce blockcha�ne eklenm�ş

tüm bloklar �ç�n PoW'un (proof of work)

yen�den hesaplanması gerek�r. Bu zorluk b�r

blockcha�ndek� kayıtların prat�k olarak

değ�şken olmamasını sağlar.[19]
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Blockcha�n�n değ�şmezl�ğ�n�n mutlak

olmadığı gerçeğ�, bu s�stemler�n güven

değer�n� zayıflatmaz. Dağıtılmış defter

teknoloj�ler�n�n uygulanab�l�rl�ğ� hakkındak�

en c�dd� tartışmaların çoğu değ�şmezl�k

hakkındak� soruları �çer�r. Şeffaf B�tco�n

s�stem� ve benzer� ağlarda, her �şlem halka

açıktır. Satosh� tarafından çıkarılan genes�s

bloğuna bağlı z�nc�r� herkes �nd�reb�l�r. İlg�l�

taraflar hesaplardan z�yade �şlemlerle �l�şk�l�

olan kr�ptograf�k anahtarlarla tanımlıdırlar.

Bu nedenle �lk bakışta k�m�n ne kadar

B�tco�n sah�b� olduğu bell� değ�ld�r. Şeffaflık

olmadan defter güven�l�r olsa b�le

kullanıcılar �çer�k konusunda yanıltılab�l�r.

Şeffaf defter, üçüncü tarafın ağdak� �şlem

modeller�n� �nceleyen anal�t�k h�zmetler�

sağlamasına da olanak tanır. [20]

1.     Şeffaf ve Redded�lemez Ver�ler

Blockcha�n�n algor�tmaları Google veya

Facebook’tak� g�b� g�zl� değ�ld�r. B�tco�n,

Ethereum ve Hyperledger konsors�yumu

g�b� yazılım kaynak kodunu yöneten ve

dağıtan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara

dayanmaktadır. Herkes kodu �nceleyeb�l�r

veya �y�leşt�rmeler önereb�l�r. 

Bu ağlar üzer�ndek� f�k�r b�rl�ğ�

mekan�zmasının etk�nl�ğ�ne güvenmek

sadece b�r �t�bar veya yasal yaptırım

meseles� değ�ld�r; algor�tmaların doğrudan

�ncelenmes� ve anal�z� �le destekleneb�l�r.



Geleneksel güven m�mar�ler� genell�kle

g�zl�l�k yoluyla güven� pek�şt�r�r. L�nux �şlet�m

s�stem� ve Apache web sunucusu dah�l

olmak üzere İnternet'�n temel�n� oluşturan

kr�t�k yazılım programlarının çoğu açık

kaynak kodludur. Daha fazla gel�şt�r�c�n�n

kaynak koduna er�ş�m� olması, daha fazla

k�ş�n�n hataları tanımlayab�leceğ� anlamına

gel�r. Benzer şek�lde, kod açıkta olduğunda

güvenl�k açıklarını tesp�t etmek daha

kolaydır. Etk�l� kr�ptograf� �le b�lg�y� kodlamak

�ç�n kullanılan formül b�l�nse b�le, anahtara

sah�p olunmadan kod çözülemez. Genel

anahtar, g�zl� özel anahtara sah�p olmadan

h�çb�r şey� açığa çıkarmadığı �ç�n dağıtılab�l�r.

[21] 

Sonuç olarak blockcha�n�n güven�

algor�tm�kt�r. Algor�tma b�r problem� çözmek

�ç�n b�r reçeted�r. B�r blockcha�n ağı �ç�n

algor�tmalar, doğrulama düğümler�nde

çalışan yazılımda bel�rlen�r. Çoğu durumda,

özell�kle halka açık z�nc�rler �ç�n, kaynak

koda serbestçe er�ş�leb�l�r. Herkes bu kodu

�nceleyeb�l�r ve güven�l�r sonuçlar üretmek

�ç�n kullanılan mekan�zmaları �nceleyeb�l�r.

Genell�kle, s�stem�n güven�l�r b�r f�k�r b�rl�ğ�

sağlamaya nasıl çalıştığını gösteren tekn�k

�ncelemeler veya başka belgeler vardır.

B�tco�n'�n ortaya çıkmasının nedenler�nden

b�r�, uzmanların algor�tmalarını gözden

geç�rmes�, potans�yel kusurları tartışması ve

etk�ler�n� modelleyeb�lmes�yd�. Gel�şt�r�c�ler,

bu bulgulara yanıt olarak kodu gen�şlett� ve

rev�ze ett�.[22]

II.Ether�um – İş İspatı

Açık ve dağıtık s�steme tab� olan s�stemler,

kr�pto paralardan başka amaçlarla da

kullanılab�l�r. Haz�ran 2015 tar�h�nde

gel�şt�r�lm�ş olan Ether�um, B�tco�n’den sonra

Blockcha�n s�stem�n�n en öneml�

gel�şmeler�nden b�r�d�r. 

Eher�um, Tur�ng hesaplama mak�nasının

kullanılmasına �mkan vermekted�r. B�tco�n

�şlemler�nden farklı olarak kr�pto paraların

sah�pl�ğ�n� kaydetmek son derece kolaydır.

Ayrıca ether�um �şlemler� akıllı sözleşmeler

yoluyla b�lg�sayarlarca kolayca

gerçekleşt�r�leb�l�r. Her nodu sanal

mak�nalar �ç�n b�r protokol �çermes�

neden�yle �lg�l� programlar tarafından �fa

ed�leb�l�r n�tel�kted�r. Blockcah�n

s�stem�nden yararlanmak �steyen kullanıcılar

çağrıda bulundukları her program �ç�n

Ether�um’un kr�pto parası olan Ether

ödemek zorundadırlar.[23]

Ether�um’un d�ğer b�r farkı ve yen�l�ğ� B�tco�n

Blockcha�n s�stem�ndek� �ş �spatı

madenc�l�ğ�nden h�sse �spatı madenc�l�ğ�ne

dönüşümü gerçekleşt�rmes�d�r. B�r

problem�n �ş �spatı madenc�l�ğ� �le çözümü

çok fazla b�lg�sayar kullanımını

gerekt�rd�ğ�nden yüksek m�ktarda elektr�k

enerj�s� tüket�m�ne neden oluyordu.B�r

problem�n çözümü �ç�n harcanan elekr�k

enerj�s�, nederedeyse normal b�r ev�n beş

günlük tüket�m�ne eş�tt�.[24]

Ether�um’un gel�şt�rd�ğ� kurumsal çözüm

olan CASPER vasıtasıyla h�sse �spatı

madenc�l�ğ�ne geçerek bu soruna ac�l b�r

çözüm get�rm�şt�r
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Ether�um paydaşları kend� bloklarını

yaratırken kend� tem�nat depoz�tolarını da

eklemek zorundadırlar. Ne zamank� s�stem

b�r blok yaratılırken düzens�zl�k olduğunu

tesp�t ederse, sorumlu paydaş söz konusu

depoz�tosunu kaybederek

cezalandırılmaktadır.  Bu özell�kler�nden

dolayı Ether�um, akıllı sözleşmeler �ç�n çok

uygun b�r platform hal�ne gelm�şt�r.

IV.Akıllı Sözleşmeler – Code �s Law,

Akıllı sözleşmeler, merkez� olmayan

kr�ptograf�k mekan�zmalar kullanan kend�

kend�ne yürütülen d�j�tal �şlemlerden oluşan

koda dayalı b�r s�stemd�r. Uzun zamandır

de böyle b�r s�stem�n kurulması yönünde

f�k�r yürütülse de, B�tco�n ve blockcha�n

teknoloj�ler�n�n gel�şmes�, akıllı sözleşmeler�

güvenl� b�r şek�lde uygulanab�l�r hale

get�rm�şt�r .[25]

Akıllı sözleşmeler� yürütümünün b�lg�sayarlar

tarafından otomat�k olarak yer�ne get�r�ld�ğ�

sözleşmeler olarak tanımlamak mümkündür.

Esasen akıllı sözleşmeler, otomosyon

s�stem� sayes�nde �nsan takd�r�n� ortadan

kaldırdığı g�b�, yapılan �şlemlere

mahkemeler�n müdahales�n� yok denecek

kadar azalmaktadır.[26]

Akıllı sözleşme, mümkün olduğu ölçüde

�nsan el�yle başlatılan, başlatıldıktan sonra

kend�l�ğ�nden çalışmaya devam eden ve

�şley�ş�ne müdahale ed�lemeyen b�r

programdır.  Bu program herhang� b�r

yazılımın �şley�ş� de benzerl�k göster�r.Çünkü

b�r Word yazılımı da b�r kez başlatılır ve

bunun ardından programlanmış sonuca

varana kadar çalışır. Ancak baştan sona

durmadan çalışmaları ve bu esnada b�r

�şlem� tamamen yürütmeler� akıllı

sözleşmeler�n ayırt ed�c� b�r özell�ğ�d�r
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Örneğ�n b�r banka havales� esnasında,

b�rçok yazılım b�leşen� bel�rl� adımlarda �ç

�çe geçer ve b�rb�r� ardına çalışır. Akıllı

sözleşmeler yoluyla  sanal unsurların 

 transfer �şlemler� gerçekleşt�r�lerek 

 malvarlığı üzer�nde doğrudan sonuç

doğuran tasarruf �şlemler� yapılab�l�r. Yapılan

bu tasarruf  �şlem�n�n n�tel�ğ� gereğ�  b�r

malvarlığı değer�, ger� dönüşü olmayacak

şek�lde b�r başkasına transfer ed�lm�ş olur.

[27]

Lawrens LESSIG’�n �fade ett�ğ�  “kod

hukuktur (code �s law)” �lkes� ,öneml� b�r

parad�gma değ�ş�kl�ğ� yaratmıştır.  Z�ra kod

hukuktur �lkes�ne göre  kanunlar ve

sözleşmeler�n yer�ne  kod d�kkate alınır.

Kod kullanılarak yapılan  �şlemler�n�n

sonuçlarının doğru olduğu kabul ed�l�r.[28]   

Sözleşmesel b�r �şlem�n�n sonuçlarının 0 ve

1 sayılarından oluşturduğu mantıksal b�r

ser�den �baret kodla sonuçlandırılması,

geleneksel hukuka yabancıdır. Z�ra, hukukta

tar�hsel gel�şmeler ve münfer�t olayların

ışığında  bel�rs�z hukukî kavramları somut

olay adalet�n� sağlamak amacıyla yorumlanır

ve değerlend�r�l�r. Fakat bu çözüm yöntem�,

sadece programlandığı zaman ve şartlara

göre bel�rlenm�ş  rut�n sürec� �şleten akıllı

sözleşmeler �ç�n uygun değ�ld�r. [29]

Geleneksel sözleşmeler her durumda  ne

olacağını önceden bel�rleyemed�kler� �ç�n

taraflarca bazen de hak�m�n müdahales�yle

değ�şen koşullara uyarlanır.  Buna karşılık,

akıllı sözleşmeler değ�şmez, durdurulamaz

ve redded�lemez yazılım kodu olduğu �ç�n,

kod sözleşmen�n ömrü boyunca olası her

olayda ne olacağını açıkça bel�rt�r. İşte  akıllı

sözleşmeler�n  bu değ�şt�r�lmezl�k ve

müdahale ed�lemezl�k özell�ğ�, bazen

taraflar arasında �stenen ve hukuken uygun

b�r çözümü elde etmekte sorun hal�ne gel�r.

Bu g�b� durumlarda mağdur taraf, akıllı

sözleşmelerle yapılan  ger�

alınamayacağından, sadece �şlem�n karşı

tarafın yapacağı �şlemle  yet�nmek zorunda

kalır. 

Örneğ�n akıllı sözleşme �le b�letleme

�şlem�nde ödeme önceden yapılmış

olduğunda uçak sefer� an� gel�şen b�r olay

neden�yle �ptal ed�l�rse, b�let alan yolcu

sadece havayolu ş�rket�n�n bedel �ades�

�şlem�n� beklemek durumundadır. 

 Blockcha�n s�stem�nde �şlem ger�

alınamadığı �ç�n b�r kez yapıldıktan sonra

çıktıları otomat�kleşt�r�lm�ş d�j�tal dünyaya

terk ed�l�r. Mağdur taraf, �şlem�n aks�n�n

yapılmasını çev�r�m dışı talep etmek ve

buna �l�şk�n tüm r�sk� üstlenmekten başka

yapacağı yapacağı b�r şey yoktur.[30]

Yazılım kodunun örneğ�n b�r tarafın

sözleşmen�n seyr�n� kend� terc�h�ne göre

durdurab�leceğ� şekl�ndek� �ht�maller�

gözeterek tasarlama f�kr�, akıllı sözleşme

konsept�n�n gel�şt�r�lmes�n�n ardında yatan

düşünceye aykırı olurdu. Bununla b�rl�kte

bütün avantajlar da ortadan kalkardı.

Yazılımın bu şek�lde kodlanması, b�r akıllı

sözleşme hukuk� anlamda da b�r sözleşme

m�, yoksa sadece sözleşmen�n yürütülmes�

m�d�r sorusu saklı kalmak üzere, pacta sunt

servanda �lkes� açısından da yanlış olurdu.

 Bu nedenle akıllı sözleşmelerle �lg�l� çıkacak

uyuşmazlıklarda,  hukuk dünyasına h�zmet

eden  çeş�tl� çözümlerden, kes�n hüküm

etk�s�nden   faydalanmak daha makul

görünmekted�r. 

V. Kr�pto Devr�m�ne Kontrollü Yaklaşım -

H�br�t Sözleşmeler

Kr�pto ekonom�s�n�n yüksel�ş�n� sürdürmek

�ç�n mevcut hukuk s�stem�nden

yararlanmanın yollarını arayan b�r yaklaşım

da mevcuttur. Z�ra kr�pto çağına geç�ş

evres�nde geleneksel hukuk s�stem�n�n

sağladığı güven ve bel�rl�l�ğ�n geçerl� olacağı

b�r geç�ş dönem� oluşturulab�l�r. Hybr�d

s�stem olarak adlandırılan bu geç�ş

dönem�nde geleneksel sözleşmeler ve akıllı

sözleşmeler�n her �k�s� b�r arada

kullanılab�l�r.[31]
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Sözleşme hukukunun temel �lkeler�

uygulanab�len akıllı sözleşmeler� sonradan

değ�şen koşullara uydurmak mümkün

değ�ld�r. Akıllı sözleşmelerde, önceden

öngörülen koşullar yer�ne get�r�ld�ğ�nde,

bel�rlenm�ş ve kodlanmış sonuçlar otomat�k

olarak ortaya çıkar. Geleneksel sözleşmeler

�se,�fanın planlanan modüle uygun

g�tmemes� neden�yle ortaya çıkan sorunları

g�dermeye daha elver�şl�d�r. Bununla b�rl�kte,

�k� sözleşme mekan�zmasının b�r arada

bulunmasına engel olacak  b�r husus da

yoktur.[32] Bu nedenle hem geleneksel

sözleşme hem de akıllı sözleşmen�n b�rl�kte

yapıldığı  bu �k�l� sözleşme model�ne h�br�t

sözleşme den�lmekted�r. [33] Örneğ�n, b�r

b�r taraf “�y� n�yet” �le hareket etme sözü

vereb�l�rken d�ğer taraf “en �y� çabayı”

kullanmayı vaat edeb�l�r.  Sözleşmeler�n 

 bazı durumlarda açık uçlu veya bel�rs�z

kalması taraflara esnekl�k sağlaması, 

 müzakere zamanını ve masrafını azaltması

bakamından yararlı olduğu söyleneb�l�r.

Geleneksel veya standart sözleşme,

yalnızca b�r blockcha�n tabanlı ağda

depolanan veya yönet�len ver�ler referans

alınarak yer�ne get�r�lemeyen beyanları ve

garant�ler� �çer�r.[34]

H�br�t akıllı sözleşmeler�n uygulanmasının

EDI anlaşmalarına benzer b�r yol �zlemes�

beklenmekted�r. EDI s�stem�nde taraflar,

tamamen kod tabanlı düzenlemelere

güvenmey�p,  daha gen�ş b�r sözleşme

�l�şk�s� bağlamında elektron�k mesajlaşmanın

bağlı olacağı  b�r çerçeve sözleşmey� de

yürürlüğe koyarlar. Geleneksel sözleşmeler�

modellemek �ç�n akıllı sözleşmeler

kullanılıdığında karma b�r d�l kullanımı söz

konusu olur.  Doğal d�lle yazılan geleneksel

sözleşmeler� kodla yazılan akıllı

sözleşmelerle harmanlayan düzenlemeler

oluşturulab�l�r. 
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 Taraflar �k� sözleşme çeş�d�n� b�rleşt�rerek,

hem geleneksel anlaşmaların hem de kod

tabanlıavantajlarını, b�r�n� seçmek zorunda

kalmadan aynı anda kullanılab�l�rler[35].

 

Ian GRIGG tarafından tasarlanan R�card�an

Sözleşmeler de h�br�t sözleşmelere benzer.

R�card�an sözleşmen�n yasal kod, b�lg�sayar

kodu ve parametreler olmak üzere üç ana

b�leşen� vardır. Yasal kod, �nsanlar

tarafından okunab�len b�r sözleşme metn�n�

�fade eder.  B�lg�sayar kodu, akıllı

sözleşmen�n b�lg�sayar tarafından

yürütülecek adımlarını göster�r.

Parametreler �se, b�lg�sayar kodunun

çalışmasını etk�leyen değ�şkenlerd�r. Yasal

kod, doğru akıllı sözleşmeye atıfta

bulunduğunu garant� eden b�lg�sayar

kodunun kr�ptograf�k hash değer�n� �çer�r.

Buna  paralel olarakyasal kod metn�n�n

kr�ptograf�k hash değer� akıllı sözleşmeye

konulur. Karşılıklı bu �şlemler, �k� sözleşme

veya kodun  b�rb�r�ne bağlandığını kes�n

olarak göster�r. Akıllı sözleşme �le �lg�l� b�r

sorun olduğunda sorunun çözümü �ç�n

geleneksel sözleşmeye dönüleb�l�r.[36]

VI.Akıllı Sözleşmeden Doğan

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahk�m 

Blockcha�n tabanlı akıllı sözleşmelerden

doğan uyuşmazlıklara mahkemeler�n

müdahales� çok sınırlıdır. Z�ra mahkemeler

akıllı sözleşmeyle �şlem� gerçekleşt�ren

tarafların k�m olduğunun tesp�t edemez.

Ayrıca mahkeme kararıyla blockcha�n

s�stem� üzer�nde kend�l�ğ�nden otomat�k

olarak gerçekleşen  koda dayalı �şlem�n ger�

çevr�lmes� veya değ�şt�r�lmes� mümkün

değ�ld�r. Akıllı sözleşmeyle kodlanmış �şlem

anında otomot�k olarak �fa ed�lerek

üzer�nde değ�ş�kl�k yapılmayacak şek�lde

blockcha�n s�stem�ne kayded�l�r. Daha sonra

mahkemeler�n yapab�lecekler� tek şey, akıllı

sözleşme dolayısıyla mağdur olan tarafın

zararını tazm�n ed�lmes�ne yönel�k �k�nc� b�r

�şlem�n yapılmasını emretmekten �barett�r.

[37]

Mahkemelerle akıllı sözleşmelerden

kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme

bağlanmasının güçlüğü, �lg�l� paydaşları

alternat�f çözüm yolu bulma arayışına sevk

etm�şt�r.[38] Gerçekten de alternat�f b�r

uyuşmazlık yöntem� olan tahk�m, taraf

özerkl�ğ� �lkes� çerçeves�nde  tarafların

uyuşmazlığın usul kurallarını ve karar

merc�ler�n� ve mekan�zmlarını y�ne

kend�ler�n�n bel�rlemes�ne �mkan

tanımaktadır. İht�yar� b�r çözüm yolu

tahk�mde taraflara tanınan söz konusu

özerkl�ğ�n sınırını sadece kamu düzen�

oluşturmaktadır. İşte akıllı sözleşmeyle

�şleme g�r�şenler bu sınırlar çerçeves�nde

tekn�k çözümler de dah�l tahk�mle

uyuşmazlıkların çözüm mekan�zması

oluşturab�l�rler.[39]

Blockcha�n tabanlı akıllı sözleşmelerde t�car�

sırlar ve k�ş�sel ver�ler açısından g�zl�l�ğ�n

sağlanması da büyük önem taşımaktadır
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Akıllı sözleşmen�n �çer�ğ� veya ek� olarak

�şlem�n yapıldığı düğümlerde bulunan b�rçok

n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler ve s�na� mülk�yet

hakları g�b� b�rçok t�car� sırlar söz konusu

ağa er�şeb�len herkes tarafından

öğren�leb�l�r. Gerç� bu g�zl�l�k sorunu t�car�

sırların ve n�tel�kl� k�ş�sel ver�n�n bulunduğu

�şlem dosyaları uçtan uca ş�frelenerek

halled�leb�l�r. Tahk�mde g�zl�l�k esas olup

dava dosyalarında yer alan evraklar

kamunun er�ş�m�ne açık değ�ld�r[40]. Bu

nedenle çok değerl� kaynak kodları ve

hassas t�car� b�lg�ler�n çev�r�m �ç� blockcha�n

tabanlı tahk�mde yürütülecek tahk�mde

kamuya açıklanmasının önüne geç�lm�ş

olur[41].  

 

 1. Tahk�m Anlaşmasının Kodlanması

Akıllı sözleşmen�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n

b�r uyuşmazlığı mahkemelerde değ�l de

alternat�f çözüm yoluyla çözmeye çalışmak,

her şeyden önce, 6100 sayılı HMK m.412

gereğ�nce geçerl� b�r tahk�m sözleşmes�n�n

varlığın gerekt�r�r. Bu anlaşma,  genell�kle

ayrı b�r tahk�m sözleşmes� yapılmadan

 HMK m.412(2) hükmünde öngörüldüğü

g�b� taraflar arasındak� sözleşmeye tahk�m

şartı eklemek şekl�nde gerçekleş�r[42].

HMK m.412 (3) “Tahk�m sözleşmes� yazılı

şek�lde yapılır. Yazılı şek�l şartının yer�ne

get�r�lm�ş sayılması �ç�n, tahk�m

sözleşmes�n�n taraflarca �mzalanmış yazılı

b�r belgeye veya taraflar arasında teat�

ed�len mektup, telgraf, teleks, faks g�b� 

B İ L İ Ş İ M  K O M İ S Y O N U  E - D E R G İ



�let�ş�m aracına veya elektron�k ortama

geç�r�lm�ş olması ya da dava d�lekçes�nde

yazılı b�r tahk�m sözleşmes�n�n varlığının

�dd�a ed�lmes�ne davalının verd�ğ� cevap

d�lekçes�nde �t�raz ed�lmem�ş olması

yeterl�d�r.” hükmünü �çermekted�r. Buna

göre tahk�m anlaşması, yazılı şek�lde veya

elektron�k b�r ortama geç�r�lm�ş olmak şartı

�le  d�j�tal olarak da yapılab�l�r. Sanal

cüzdanla yaratılan elektron�k �mza �le

�mzalanan daha doğrusu ş�frelenen tahk�m

şartı hükümler�,  HMK m.412(2) de

öngörülen elektron�k ortama �şleme şartını

pek ala yer�ne get�rmekted�r.[43]

  Tahk�m şartı veya anlaşması geçerl� olacak

şek�lde yazılım koduna �şleneb�l�r. Z�ra

tahk�mde  tarafların özerkl�ğ� ve bunun

yansıması olan sözleşme özgürlüğü, d�ğer

b�reyler tarafından anlaşılıp anlaşılmadığına

bakılmaksızın, taraflara sözleşme d�l�n�

kend�ler�nce bel�rleme hakkı ver�r. Taraflar,

tahk�m anlaşmasını koda geç�r�rken

Ethereum tabanlı akıllı sözleşmelerde

Almanca veya İng�l�zce yer�ne Sol�d�ty g�b�

b�r programlama d�l�n� de seçmeler� de

mümkündür. Öneml� olan tarafların �rades�n�

kullanılan b�ç�me bakılmaksızın b�r şek�lde

tesp�t edeb�lmekt�r.[44]

Tahk�m sözleşmes� veya şartı asıl

sözleşmen�n b�r parçası hal�ne get�rmek

amacıyla tahk�m hükmü �çeren b�r belgeye

atıf yapılmak suret�yle de kurulab�l�r. Bu

yönteme yollama (atıf ya da �ncorporat�on)

yoluyla  tahk�m den�lmekted�r[45].

Uluslararası t�caret ve den�z t�caret

sözleşmeler�nde standart şartlar  ve genel

�şlem şartlarına atıf yapılması usulü hayl�

yaygındır [46].  H�br�d sözleşme veya

R�card�an sözleşme yapıldığında esasen

geleneksel sözleşme �le akıllı sözleşme

arasında karşılıklı atıflar bulunduğundan atıf

yoluyla şek�l yönünden geçerl�l�ğ�

tartışmasız b�r tahk�m anlaşması

oluşturulab�l�r. 

Bu durum tahk�m anlaşmasının ve tahk�m

sürec� açısından bel�rs�zl�ğ� ortadan

kaldırdığı g�b�, kamusal kontrol ve denet�m�n

daha kolay ve daha ucuz yapılmasını sağlar.

Bu suretle toplumun akıllı sözleşmelere �lg�s�

artarak kr�pto ekonom�s�n�n olumlu yönde

gel�şmes� ve büyümes� sağlanmış olur[47].  

Akıllı sözleşmede yer alan tahk�m şartına a�t

kod çok sayıda sözleşme �ç�n önceden

yazılmış ve hazırlanmışsa genel �şlem

şartlarına a�t hükümler�n uygulanması

gündeme geleb�l�r.[48] Z�ra TBK m.21/I

uyarınca programlama kodunun tarafların

�rades�n� yansıtmaya uygun olmadığı �ler�

sürüleb�l�r. Ancak söz konusu kodla �lg�l�

yeterl� b�lg�lend�r�lme yapılan tarafın

sözleşme şartını anladıktan sonra �şleme

devam etmes�, genel �şlem şartlarına �l�şk�n

yaptırımların uygulanmasını devre dışı

bırakab�l�r.  

Geçerl� b�r şek�lde kurulan tahk�m

sözleşmes�nde taraf �radeler�n�n hukuken

yorumlanması ve değerlend�r�lmes� �ç�n

yazılım kodu araştırmaya tab� tutulur.

Yazılım kodu günlük konuşma d�l�ne

çevr�l�rken b�re b�r çev�r� yer�ne �nsanların

anlayab�leceğ� şek�lde b�r dönüşüm

yapılması daha mantıklı olur ve amaca

h�zmet eder. Bunun �ç�n özden sapmamak

şartıyla gerekl� kod çev�r�s� sırasında yorum,

ekleme ve değ�ş�kl�kler yapılab�l�r.[49]

Türk hukukunda esk� 4077 sayılı Tüket�c�n�n

Korunması Hakkında Kanun dönem�nde

tüket�c� sözleşmeler�nden kaynaklanan

uyuşmazlıkların tahk�me elver�şl� olmadığı

Yargıtay kararlarında kabul

ed�lmekteyd�[50]. Ancak 6502 sayılı

yürürlüktek� Tüket�c�n�n Korunması Ha

Hakkında Kanun m.58 (5) “Bu madde

tüket�c�ler�n �lg�l� mevzuatına göre alternat�f

uyuşmazlık çözüm merc�ler�ne

başvurmasına engel değ�ld�r.” hükmünü

�çermekted�r. 

.
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 Bu hükümle tüket�c� uyuşmazlıklarında bu

değ�ş�kl�kten sonra alternat�f b�r uyuşmazlık

yöntem� olan tahk�me başvurulmasının önü

açılmıştır[51]. 

Kural olarak tüket�c� sözleşmeler�nde şek�l

serbest�s� �lkes� uygulanır. Ancak 6502

sayılı TKHK’ de kanunda özel olarak

düzenlenen bazı sözleşmeler �ç�n yazılı şek�l

zorunluluğu get�r�lm�şt�r. Bunlar arasında,

taks�tle Satış (m.17), Devre Tat�l (m.50),

Paket Tur (m.51), İşyer� Dışında Kurulan

Sözleşmeler (m.47), Mesafel� Sözleşmeler

(m.48) n�tel�kl� yazılı şek�l şartına tab�d�r[52].

6502 sayılı Kanunda yazılı olarak

düzenlenmes� öngörülen sözleşmeler �le

b�lg�lend�rmeler�n en az on �k� punto

büyüklüğünde, anlaşılab�l�r b�r d�lde, açık,

sade ve okunab�l�r b�r şek�lde düzenlenmes�

zorunludur. Ayrıca yazılı sözleşme ve

b�lg�lend�rmeler �ç�n bunların b�r nüshasının

kağıt üzer�nde veya kalıcı ver� saklayıcısı �le

tüket�c�ye ver�lmes� gerek�r. Ancak tüket�c�

sözleşmeler�nde bu geçers�zl�k sadece

tüket�c� tarafından �ler� sürüleb�l�r. Bu

nedenle geçers�zl�ğ�n n�sp� geçers�zl�k

müeyy�des� olduğu söyleneb�l�r. Geçers�zl�ğ�

�ler� sürmen�n hakkın kötüye kullanılması

n�tel�ğ�nde olması durumunda tüket�c�

sözleşmen�n geçers�z olduğunu �ler�

süremez. Aynı şek�lde sözleşmen�n karşı

tarafı olan satıcı, sağlayıcı veya kred� veren

vb. hakkın kötüye kullanılması yasağını �hlal

eden durumlarda bu geçers�zl�ğ� �ler�

süremezler[53]. Özell�kle akıllı sözleşme �le

blockcha�n s�stem� üzer�nde �şleme g�r�ş�p

�şlem�n yer�ne get�r�lmes�nden sonra

tüket�c�n şekle aykırılığı �ler� sürmes� hakkın

kötüye kullanılmasının t�p�k örneğ�n�

oluşturur. Bu şek�lde hakkın kötüye

kullanılması durumları har�ç tüket�c� �şlem�

n�tel�ğ�ndek� akıllı sözleşmelerde kodlanarak

tahk�m şartı  konulması, TBK m.27 uyarınca

geçerl� değ�ld�r. 

P R O F . D R . M U S T A F A  T O P A L O Ğ L U



Ancak blockcha�n tabanlı tahk�mde çok hızlı

ve uygun masraflı �cra ed�leb�lecek b�r karar

ver�leceğ�n� b�len b�r tüket�c�ler�n geçers�zl�ğ�

�ler� sürmeyeceğ� beklenmekted�r[54]. 

  

Tac�rler veya meslek erbapları arasında

arasında B2B şekl�nde gerçekleşen

elektron�k �şlemlere �l�şk�n g�r�ş�len tahk�m

sürec�nde tahk�m anlaşmasının bu şek�lde

geçers�zl�ğ� �le �lg�l�  pek b�r sorun çıkmaz.

Z�ra HMK m.412(2), bu noktada taraflara

tahk�m sözleşmes�n�n şekl� ve �spatı

bakımından b�rçok seçenek sunarak

taraflara yeterl� b�r hareket alanı tanır. 

 

HMK m.436 hakem kararlarının hakemler�n

tamamı veya çoğunluğu tarafından

�mzalanacağı öngörülmüş ancak �mzanın

şekl� bakımından açık b�r bel�rtmede

bulunmamıştır. Hakem kararları tahk�m

yargılaması çev�r�m�ç� yapılsa b�le genel

olarak ıslak �mza �le �mzalanmaktadır. Lex

arb�tr� kuralı gereğ� uygulanacağı tesp�t

ed�len hukuk tahk�m yer� hukuku �se Türk

Hukuku uyarınca hakem kararlarının ıslak

�mza yer�ne elektron�k �mza �le �mzalanıp

�mzalanamayacağını tesp�t etmek gerek�r.

Bu tesp�t� yapmadan önce dünyadak�

gel�şmelere bakmakta yarar vardır.

ABD’de Un�form Arb�trat�on Act 2000

Paragraf 19(a)(1) hükmünde, hakem

kararları ıslak �mzalı olarak veya hakemlerce

k�ml�kler� doğrulanab�l�r başka b�r usulde

�mzalanab�l�r den�lerek; E-SIGN Act

uyarınca elektron�k �mza �le hakem kararının

onaylanab�leceğ�n� öngörmekted�r. [55]

Almanya’da hakem kararlarının taraflara

tebl�ğ� �le �lg�l� hükümlerde 2005 yılında

değ�ş�kl�k yapılarak Alman İmza

Kanunu’ndak� şartları taşıyan n�tel�kl�

elektron�k �mza �le elektron�k formdak�

hakem kararının �mzalanması mümkün hale

get�r�lm�şt�r.[56]

 Hollanda Meden� Usul Kanunu 1072b(3)

maddes� hükmüne göre de hakem kararları

elektron�k �mza taşımak şartıyla elektron�k

formda ver�leb�l�r [57]. Y�ne Ortadoğu

ülkeler�nden Duba�’de 2002 yılında

yayımlanan Duba� Elektron�k İşlemler ve

T�caret Kanunu �le bu kanuna tepk� olarak

2006 yılında çıkarılan B�rleş�k Arap

Em�rl�kler� Elektron�k İşlemler ve T�caret

Kanunu Hakkındak� Federal Kanun’da

öngörülen tey�d mekan�zmalarını karşılaması

koşuluyla çev�r�m�ç� hakem kararlarının

elektron�k �mza �le �mzalanmasında b�r

hukuk� engel görünmemekted�r[58]. Hatta

hakem �mzalarının tey�d�n�n daha rahat

yapıldığı �ç�n üçüncü k�ş�ler�n güven�

açışından hakem kararının elektron�k

�mzayla �mzalanmasının daha uygun olduğu

söylenmekted�r[59]. 

 

HMK m.436(f) hükmünde “Kararı veren

hakem veya hakem kurulu üyeler�n�n

tamamı veya çoğunluğunun �mzaları ”

den�lm�ş ancak �mzanın ıslak �mza mı

olacağı yoksa elektron�k �mzanın bu şartı

sağlayıp sağlamayacağı konusunda açık

hükme yer ver�lmem�şt�r. Bu nedenle Türk

Hukukundak� elektron�k �mza �le �lg�l� genel

hükümlerden yararlanarak Tahk�m

yargılaması �le �lg�l� b�r değerlend�rme

yapmak gerek�r. 5070 sayılıElektron�k İmza

Kanunu’nun 5. maddes�ne göre, güvenl�

elektron�k �mza, elle atılan �mza �le aynı

hukuk� sonucu doğurur. N�tel�kl� Sert�f�ka

H�zmet Sağlayıcı Kuruluşlardan b�r�nden

tem�n ed�lm�ş güvenl� elektron�k �mza �le

HMK’ya tab� tahk�m yargılamasında ver�len

hakem kararının �mzalanması mümkün ve

geçerl�d�r [60]. Ancak bu aşamada

Blockcha�n s�stem�nde kullanılan d�j�tal

�mzanın 5070 sayılı Elektron�k İmza

Kanunu anlamında güven�l�r elektron�k �mza

sayılması zordur [61]
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.2. Blockcha�n Tabanlı Tahk�m S�stem�n�n

İşley�ş�  

 İnternet�n sınır ötes� özell�ğ� ve b�r dak�ka

�ç�nde m�lyonlarca �şlem� gerçekleşt�r�yor

olması �nternete ve akıllı sözleşmelere

dayalı uyuşmazlıklarda çev�r�m �ç� alternat�f

çözüm yollarını çok caz�p kılmaktadır.

Tahk�mde tarafların uygulanacak usulü ve

hukuku bel�rlemede serbest�ler� söz

konusudur. Hatta hakemler taraflarca

yetk�lend�r�lmeler� şartı �le m�ll� hukuk ve usul

kurallarına bağlı olmadan lex mercator�o

den�len m�lletlerarası t�car� geleneklere göre

dah� karar vereb�l�rler. Bu bağlamda �nternet

ve akıllı sözleşmelerden kaynaklanan

uyuşmazlıklarda hukuk teknoloj�n�n

ger�s�nde kaldığı �ç�n ortaya çıkan boşluğu

doldurmada lex mercator�o kurallarının

uygulama alanı bulduğu çev�r�m �ç� tahk�m

çok yararlı olab�l�r. İk�nc� olarak söz konusu

uyuşmazlıklarda çev�r�m �ç� tahk�mde

uygulanacak hukuk ve yargılama yetk�s� g�b�

konularda ortaya çıkan bel�rs�zl�k ve

uyuşmazlıklar tarafların tahk�m şartına

koyacakları özel hükümlerle kolayca

ortadan kaldırılab�l�r. N�hayet hakemler

kend� yetk�ler� ve tahk�m şartının geçerl�l�ğ�

konusunda karar verme yetk�s�ne

sah�pt�rler.[62]  

Lex mercator�a enerj� tahk�m� davalarında

özel b�r alan olan enerj�yle �lg�l� gelenek ve

kabuller� �fade etmek üzere  lex petrol�a

veya lex m�nerale olarak kullanılır. Benzer

şek�lde �nternet ve blockcha�n tabanlı akıllı

sözleşmelere �l�şk�n gelenek ve kabuller de

lex electron�ca veya lex cryptograph�a

olarak �fade ed�leb�l�r. Tab� k� bu kurallar

b�lg�sayar programlama ve kod yazım

d�ller�n�n çalışma prens�p ve kullanımları

hakkında b�lg� ve tecrübe sah�b� uzmanların

bulunmasını gerekt�r�r. İşte lex electron�ca

veya lex cryptograph�a, �nternet ve

teknoloj�n�n kullanımına �l�şk�n uyuşmazlıkları

ve daha ötes�nde çözüm sürec�n� �dare

eden b�r kurallar set�d�r. Kurumsal tahk�m

kuruluşlarının bu yen� kurallara vakıf

hakemler bulundurması son derece

öneml�d�r.[63]

B İ L İ Ş İ M  K O M İ S Y O N U  E - D E R G İ



Geleneksel tahk�m�n dışında blockcha�n

tabanlı escrow benzer� �şleyen alternat�f

çözüm yöntemler� gel�şm�şt�r[64]. Özell�kle

Kleros, JUR, Aragon, Network Jur�sd�ct�on,

Open Court ve Open Bazaar bu konuda

son derece gel�şm�ş ve kullanışlı platformlar

sunmaktadırlar. Alıcı,  İşlem� başlatırken

akıllı sözleşmeye yeterl� m�ktarda kr�pto

para depo etmekted�r. Yatırılan bu ödeme,

blockcha�n s�stem�ndek� escrow hesabında

alıcı satıcının gereğ� g�b� ed�m�n� yer�ne

get�rd�ğ�nde veya başlatılan uyuşmazlık

çözülünceye kadar beklet�lmekted�r[65].

Söz konusu uyuşmazlık çözüm

uygulamalarının çoğu, hem konuşma

d�l�ndek� sözleşmey� kod bazlı akıllı

sözleşmeye eklemekted�rler. Bu h�br�t

uygulama sayes�nde geleneksel hukuk�

çözüm mekan�zmaları da kullanılab�l�r hale

gelmekted�r.[66] Söz konusu platformlarda

çok küçük farklılıklar olsa da, akıllı

sözleşmeyle sunulan ed�mden tatm�n

olmayan alıcı, daha önceden kodla s�steme

tanınmış uyuşmazlık çözüm mekan�zmasını

harekete geç�recek uygulamayı kullanab�l�r.

Satıcı genell�kle akıllı sözleşmeye önceden

sözleşme bedel� yatırılmış olduğundan

böyle b�r sürec� başlatma hakkına sah�p

değ�ld�r. Bununla b�rl�kte teor�k olarak çok

düşük b�r �ht�mal de olsa para ed�m�n�n

�fasında b�r sorun yaşayan satıcı ancak o

zaman söz konusu yargılama sürec�n�

harekete geç�reb�l�r. 

 

Blockcha�n tabanlı uyuşmazlık çözüm

platformlarında davaya hazırlık sürec� ve

avukatlık h�zmet� sunulması çok nad�r

olarak �steğe bağlı olarak gerçekleşt�r�leb�l�r.

Taraflar �dd�alarını kanıtlayacak dokümanları

s�steme yükleyeb�l�rler. 

 

Herhang� b�r merkeze bağlı olmayan bu

platformlar tamamen  dağıtık yapıdadırlar.

Anon�ml�k esas olup herhang� b�r şek�lde 

 k�ml�k �brazı �stenmez. 

 Hakem veya jür� seç�m� blockcha�n s�stem�

�ç�nde teşv�k bazlı k�tlesel kaynaklardan

madenc�ler�n rıza doğrulaması prens�b�

altında gerçekleş�r. Jur� adayları, anon�m

olarak ve gönüllülük esasına göre �şleyen

s�steme jür� olarak seç�lecekler� muhtemel

uyuşmazlığa uygun m�ktarda kr�pto parayı

s�steme tem�nat olarak yüklerler.  Bu

şek�lde oluşan jür� havuzundan yatırdığı

tem�natı uyuşmazlığa uygun sayıda jür�

(hakem), s�stemden tesadüfen rastgele

seç�lerek ataması yapılır.[67]  

 

Öncel�kle, blockcha�n tabanlı tahk�m

boyunca k�ml�kler� �fşa ed�lmeyen jür�ler,

n�ckname yada takma ad kullanırlar. İk�nc�

olarak bu s�stemde jür� oylaması tamamen

f�nansal teşv�k bazlı olarak gerçekleş�r.

Çoğunlukla aynı yönde oy kullanmayı

başaramayan jür�, yatırmış olduğu başlangıç

tem�natının b�r kısmını veya tamamını

kaybeder. Y�ne karşılıklı mutabakatla

bel�rlenen zaman sürec� �ç�nde oyunu

kullanmayan jür� de cezalandırılır. S�stem,

tutarsız ve keyf� oy kullananları elem�ne

ederek, jür�ler� gel�rden daha fazla pay

almaya teşv�k edecek şek�lde tasarlanmıştır.

[68]

İlk kararın ver�lmes�nden sonra, karardan

memnun olmayan tarafın y�ne tamamen

dağıtık platformda gerçekleşen temy�z

yoluna başvurması mümkündür. Temy�z

sürec�nde masraflar �k� katına çıkarılarak

gereks�z ve keyf� temy�z sürec�ne başvuru

önlenmek �stenm�şt�r. Örneğ�n Kleros

s�stem�nde jür� sayısı temy�zde �k� katına

çıkarılarak temy�z masrafları yükselt�lm�şt�r.

Temy�z sürec�nde ünlü jür�ler karar

vermeye davet ed�lerek “Tahm�n Pazarı –

Pred�ct�on Market” oluşturulmaya çalışılır.

Tahm�n Pazarı’nda ortaya çıkan karardan

da memnun olmayan taraf, Aragon Yüksek

Mahkemes�’nde daha üst temy�z yoluna

başvurma hakkı vardır. 
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Aragon Platformunun oluşturduğu Aragon

Yüksek Mahkemes�’nde atanan dokuz

hakem tarafından uyuşmazlık n�ha� olarak

çözüme kavuşturulur. 

2. Blockcha�n’de Tahk�m Kararının İcrası

  Akıllı sözleşmeler özell�kle  �cra

aşamasında sağladığı kolaylıkla ön plana

çıkmaktadır. Borç sözleşmes� bazen aynî

sözleşmeyle �ç �çe geçer. Sadece bel�rl�

koşullara bağlı olarak sözleşme �l�şk�s�ne

g�r�l�r. Aslında bu koşullar objekt�f olaylara

bağlı olduğu sürece alacaklı, ed�m�ne

kavuştuğundan em�n olab�l�r: Örneğ�n; paket

tesl�m ed�l�rse, para akışı olur.[69]

Akıllı sözleşmeye dayalı tahk�m s�stem�nde

de bu avantajdan yararlanılır. Söz konusu

tahk�m yargılamasında tek hakem�n veya

hakem kurulunun taraflardan b�r� leh�ne

verd�kler� hükmün akıllı sözleşmede  �lg�l�

�şlem�yönlend�rmek suret�yle anında �cra

ed�lmes�n� sağlar. Bunun sonucunda leh�ne

karar ver�len taraf, tahk�m �lamının �crasıyla

uğraşmak zorunda kalmaz. Blockcha�n

ortamında ver�len hakem kararlarının y�ne

blockcha�n ortamında �şlem yönlend�rmes�

yoluyla �crası �ç�n katılımcıların veya

tarafların bu hususta önceden rızalarının

alınmış olması gerek�r[70]. Doğrudan akıllı

sözleşmeyle yönlend�r�leb�len tahk�m

mahkemes� kararının ver�lmes�yle b�rl�kte

hükmün  �crası da zaten gerçekleşm�ş

olmaktadır. Akıllı sözleşmeler�n

“kend�l�ğ�nden yer�ne get�r�lme” özell�ğ�,

tahk�m yoluyla uyuşmazlığı  çözme

aşamasına kadar uzanmaktadır.[71]

Ancak �şlem� yönlend�rme suret�yle hükmün

�crası,  tahk�m hükmünde ver�len tazm�nat

kararının m�ktarı, akıllı sözleşmen�n konusu 

 �şlem tutarından daha yüksek olduğunda

gerçekleşt�r�lemez. Fakat bu durum

blockcha�n tabanlı tahk�m�n b�r olumsuzluğu

değ�l sadece  avantajlı b�r özell�ğ�nden

yararlanılamaması �le �lg�l�d�r. 
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D İ P N O T L A R  O C A K  2 0 2 3

9

[1]Gupta V., Blok Z�nc�r�n�n Kısa Tar�h�,
Blockcha�n, Harvard Bus�ness Rev�ew
Press, Opt�m�st Yayınları, İstanbul, Ocak
2020, s. 54.
[2] Satosh� Nakatomo’nun gerçekte k�m
olduğu tam olarak b�l�nmemekle b�rl�kte,
N�ck Szabo, Dor�an Nakamoto, V�ncent
van Volkmer, Hal F�nney ve Cra�g Steven
Wr�ght adlı k�ş�lerden b�r�s� olduğu tahm�n
ed�l�yor, Hürr�yet Ekonom�, B�tco�n'�n
Kurucusu k�m? Satosh� Nakamoto olduğu
�dd�a ed�l�yor,
https://www.hurr�yet.com.tr/galer�-
b�tco�n�n-kurucusu-k�m-satosh�-
nakamoto-oldugu-�dd�a-ed�l�yor-
41795332/1
[3]Suzuk� / Taylor / Marchant,
Blockcha�n: How It W�ll Change Your
Legal Pract�ce, The Computer & Internet
Lawyer, C. 5, S.7, 2018 s. 6. 
 [4] Blockcha�n kavramı �lk defa  Satosh�
Nakamoto adını 2008 yılında yayınladığı
b�tco�n �s�ml� makalede kullanılmıştır.
Satosh� Nakamoto, blockcha�n’den özel
b�r kavram olarak bahsetmem�ş,  kr�pto
paranın altında yatan b�r teknoloj�y�
açıklamak �ç�nb�rb�r�ne z�nc�rlenm�ş b�r d�z�
ver� bloğundan oluşan s�steme ver�
ekleme yöntem�nden hareket ederek
türet�lm�şt�r. Blockcha�n s�stem�nde ver�ler,
sürekl� b�r akış hal�nde bulunmazlar ve
blok (block) olarak adlandırılan ayrı
kümeler�n �ç�nde tutulur. Zaman damgalı
sıralanan bu bloklarda kümelenen ver�ler,
sıralı ve değ�şmez şek�lde b�rb�r�n� tak�p
eden b�r z�nc�r (cha�n) yapısı meydana
get�r�r. Bundan dolayı söz konusu s�steme
blockcha�n den�lm�şt�r.
[5]Suzuk� / Taylor / Marchant, s. 5.
[6] George G�lder, Google Sonrası
Yaşam: Büyük Ver�ler�n Düşüşü ve
Blokz�nc�r Ekonom�s�n�n Yüksel�ş�, 2019 
[7] Fyr�gou-Koulour�, M., Blockcha�n
Technology: An Interconnedted Legal
Framework For An Interconnedted
System, Journal of Law, Technology &
the Internet,2018, Vol. 9, s. 2. 

[8] Tomrukçu, T., Blockcha�n 
 Teknoloj�s�n�n Eser Sah�b�n�n Haklarına
Hukuk� Yansıması,Ankara 2021, s.80.  
[9] Bash�r I., Master�ng Blockcha�n,
Packt Publ�sh�ng, Un�ted States of
Amer�ca, 2017, s. 17. 
[10] Tomrukçu, s.81.
[11] Goss�p protokolü eşler arası ağlarda
�let�ş�m prosedürü veya sürec�d�r.
Dağıtılmış s�stemlerde ver�ler�n eşlere
yayılması �ç�n kullanılır. Ayrıntılı b�lg� �ç�n
bkz.
https://en.w�k�ped�a.org/w�k�/Goss�p_pro
tocol, Er�ş�m Tar�h� 21.01.2021.
[12] Tomrukçu, s.81.
[13] Fyr�gou-Koulour�, s. 2-3. 
[14] F�l�pp� / Wr�ght, s. 34. 
[15] Tomrukçu, s.81.
[16] Daron Dedeoğlu, A’dan Z’ye
Blockcha�n, İstanbul 2019,  s. 29-30.
[17] Dedeoğlu, s. 34.
[18] Dedeoğlu, s. 35.
[19] Tomrukçu, s. 82. 
[20] Werbach K., The Blockcha�n and
the New Arch�tecture of Trust, MIT
Press, Un�ted States of Amer�ca, 2018,
s. 103.
[21] Werbach, s. 106. 
[22] Werbach, s. 107-108. 
[23] Wulf A. Kaal/ Cra�g Calcaterra,
Cyr�pto Transact�on D�spute Resolut�on,
The Bus�ness Lawyer; Vol.73, W�nter
2017 – 2018, s.124.
[24] Wulf A. Kaal/ Cra�g Calcaterra,
s.124.
[25]  Werbach K. / Cornell N., Ex
Mach�na,  Duke Law Journal, Vo.61,
2017, s. 1.
[26] Rask�n M., “The Law and Legal�ty of
Smart Contracts”, Georgetown Law
Technology Rev�ew 304, 2017, s. 305.
[27] Blok z�nc�r �ç�n detaylı olarak bkz.,
Sorge/Krohn-Gr�mberghe, DuD 2012,
s.479.
[28] Less�g, Code and Other Laws of
Cyberspace, 1999.
[29] Kaulartz, s.201.

[[30] Chauhan,M., Smart Contracts and
Smart D�spute Resolut�on- Just Hype or
Real T�me Cahanger? Internat�onal
Journal Of Onl�ne D�spute Resulat�on,
2020 (7)2, s.153. 
[31] Wulf A. Kaal / Cra�g Calcaterra, s.
138.
[32] Werbach, s. 212.
[33] Tomrukçu, s. 205, 206.
[34] F�l�pp� / Wr�ght, s. 76-77.
[35] F�l�pp� / Wr�ght, s. 78. 
[36] Werbach, s. 212-213.
[37] Wulf A. Kaal/ Cra�g Calcaterra,
s.137-138.
[38] Kaulartz/Heckmann, CR 2016,
s.624; S�mmchen, MMR 2017, s164;
Detaylar �ç�n bkz., Kola�n, D�e Blockcha�n
als „vollkommenes Gesetzbuch“? In:
H�ll/Kugelmann/Mart�n� (Hrsg.),
Perspekt�ven der d�g�talen Lebenswelt,
2017, s.158.
[39]  Kaulartz, M. Smart Contract
D�spute Resolut�on, �n Smart Contract,
Ed:Fr�es/Paal,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.
8.
[40] Mustafa Topaloğlu, Alternat�f b�r
Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Tahk�m,
Mayıs-Haz�ran Temmuz 2021,
Users/mustafa/Downloads/Adana%20T�c
aret%20Odası%20Derg�s�-Mayıs-Haz�ran-
Temmuz%202021-2021-8-25.pdf
[41] Chauhan, s.163
[42] Erg�n Nomer, Nuray Ekş�, Günsel�
Öztek�n Gelgel, M�lletlerarası Tahk�m
Hukuku , C.I, 4.Bası, s.18.
[43] A.J.Santos, Recogn�t�on of
Blockcha�n-based Mult�s�gnature E-
Awards, Uluslararası Tahk�m
Sempozyumu 25-26 N�san 2019 /
Ankara.
[44]Kaulartz,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.
8.
[45]Ekş�, N., KANUNLAR İHTİLAFI
ALANINDA "INCORPORATION”,
M�lletlerarası Hukuk ve M�lletlerarası Özel
Hukuk Bülten� 19 (2011 ),  s.21 vd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gossip_protocol


D İ P N O T L A R  O C A K  2 0 2 3

10

[46]Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş
Korkmaz, Pekcanıtez Usul - Meden� Usul
Hukuku, s.2661.
[47] Wulf A. Kaal/ Cra�g Calcaterra, s. 140-
141.
[48]Kaulartz,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.8.
[49]Kaulartz
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.8.
[50] “Somut olayda, paket-tur
sözleşmes�n�n genel �şlem şartlarını da
�çer�r şek�lde davalı tarafından düzenlenen
ve standart n�tel�kte b�r sözleşme olduğu
anlaşılmaktadır. Özell�kle, tahk�m şartına
�l�şk�n madden�n davacı tüket�c� Zeynep �le
müzakere ed�lerek karşılıklı mutabakatla
hüküm altına alındığına �l�şk�n b�r del�l�n
varlığı �dd�a ve �spat ed�lemem�şt�r. Bu
nedenle, davacı tüket�c� Zeynep ve Hülya
�le davalı arasındak� sözleşmeden doğan
uyuşmazlıkların çözümünde Tüket�c�
Mahkemeler�n�n görev�n� ortadan kaldıran
19. madden�n bu davacı açısından
bağlayıcılığı yoktur. Bu nedenle, gerek
davacı Zeynep, gerekse davacı Hülya
açısından açıklanan gerekçelerle �ş�n
esasına g�r�lerek sonucuna uygun b�r karar
ver�lmel�d�r.”(Yargıtay 13.HD, 25.09.2006
gün ve E.2006/7789, K.2006/12275 sayılı
kararı.) 
[51] Z�ya Akıncı, M�lletlerarası Tahk�m,
6.Baskı, İstanbul 2021, s. 139. 
[52] Mustafa Topaloğlu, Mesafel�
Sözleşmeler, Beykent Ün�vers�tes� Hukuk
Fakültes� Derg�s�, S.3, C.2, 2016.
[53] İlhan Kara, Yen� Kanuna Göre Tüket�c�
Hukuku, Ankara 2015, s.102-103. 
[54]Kaulartz,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.8. 
[55] Wolf, R., E-arb�trat�on Agreements
and E-awards – Arb�trat�on Agreements
Concluded �n an Electron�c Env�ronment
and D�g�tal Arb�tral Awards, �n M. P�ers and
C. Aschauer (eds.), Arb�trat�on �n the D�g�tal
Age: The Brave New World of Arb�trat�on ,
Cambr�dge Un�vers�ty Press , 2018, s.14.

[56] Wolf, s.14.
[57] Wolf, s.14.
[58] Quateshat, O, Challenges of
Authent�cat�on and Cert�f�cat�on of e-
award �n Duba� and Before the Duba�
Internat�onal F�nanc�al CentreCourts: the
Electron�c S�gnatue, D�g�tal Ev�dence
and Electron�c S�gnature Law Rev�ew,
2006. 
[59]Quateshat, 2006.
[60] N�tel�kl� elektron�k �mzadan söz
etmeden m�ll� hakem kararlarının
elektron�k �mza �le �mzalanab�leceğ�
yönünde bkz. Ortacalar, E., Uluslararası
Tı̇carı̇ Uyuşmazlıklarda Uygulanan
Elektronı̇k Tahkı̇m: Dünyadakı̇
Uygulamalar ve Türkı̇ye İçı̇n
Önerı̇ler,Bursa 2020, s.80 (Basılmamış
Tez); Bozkurt Yüksel,  A. E., Onl�ne
Internat�onal Arb�trat�on, Ankara Law
Rev�ew Vol.4 No.1 (Summer 2007) , s.91.
[61] Veerpelu/Jürgen/S�lva/Norta, The
Hybr�d Smart Contract Agreement
Challenge to European Electron�c
S�gnature Regulat�on, Internat�onal
Journal of Law and Informat�on
Technology, No: 28, 2020, s.74;
Tomrukçu,144.
[62] Chauhan, s.177.
[63] Chauhan, s.178.
[64] Malav�ka Na�r/Dan�el Sutter, The
Blockcha�n and Increas�ng Cooperat�ve
Eff�cacy, The Independent Rev�ew, Vol.
22, N. 4, Spr�ng 2018, s.543.

[65] Metzger, J., Blockcha�n-Based
Crowdsourced Arb�trat�on, Macquar�e
Law Journal, Vol.19, 2019, s.87.
[66] M�chael Buchwaldt, Smart Contract
D�spute Resolut�on: The Inescapable
Flaws Of Blockcha�n- Based Arb�trat�on,
Un�vers�ty of Pennsylvan�a Law Rev�ew,
Vol.168,2020, s.1385- 1386. 
[67] Buchwaldt, s. 1389,1390.
[68] Buchwaldt, s. 1390.
[69]Kaulartz,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.
8.
[70] Z�ya Akıncı, Yapay Zeka ve Tahk�m,
Gel�şen Teknoloj�ler ve Hukuk II : Yapay
Zeka, İstanbul 2021, s.122.
[71]Kaulartz,
https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96h9r.
8.



Metaverse kel�mes�n�n günümüzdek�

popülerl�ğ� aslında 30 yıl önces�ne

dayanmaktadır. İlk olarak b�l�mkurgu yazarı

Neal Stephenson’ın 1992’de ele aldığı ve

d�stop�k b�l�mkurgu romanı “Snow Crash”

da metaverse kavramından bahsed�lm�şt�r.

Daha sonrasında değ�şen ve hızla gel�şen

teknoloj� �le sanal evren olarak da b�l�nen

metaverse �lg�y� ve d�kkatler� üzer�ne

çekmey� başarmıştır.

Metaverse, sanal evren�n gerçekl�k algısıyla

sunulmasıdır. D�on�s�o ve d�ğerler�n�n (2013)

tanımlamasına göre �se, başa takılan ekran

aracılığıyla, �nsanları sürükley�c� b�r

deney�mle sanal evrene çeken orada oyun

oynamasına, çalışmasına ve

sosyalleşmes�ne �mkan tanıyan yen� nes�l

�nternet parad�gmasıdır. D�ğer b�r dey�şle,

üç boyutlu olarak sanal b�r dünyada 

 kullanıcıların kend�s� tarafından oluşturulan

avatarlar aracılığı �le kend� yansıması olarak

hareket edeb�ld�ğ� ve ötek� k�ş�ler �le

etk�leş�me geçerek gerçekl�k algısı

oluşturulan b�r sanal platformdur (Lee vd.,

2021). Metaverse ş�md�lerde algıladığımız

sanal dünyadan çok daha farklı ve fazlasını

b�z sunan b�r evrend�r aslında.

Önümüzdek� on yıl �ç�nde m�lyarlarca �nsan

ve m�lyonlarca yaratıcı ve gel�şt�r�c� �ç�n �ş

desteğ� sağlayacak olduğu tahm�n ed�len

Metaverse evren�ne yatırımlar artmaktadır

Bu amaçla, metaverse’de teknolojı̇

alanındakı̇ büyük ı̇sı̇mlerı̇n bu alanda ön

saflarda yer almak ı̇stemelerı̇nı̇n t�carı̇

nedenı̇ yüz m�lyarlarca dolarlık d�j�tal

t�carete ev sah�pl�ğ� yapmak ve gelecektek�

d�j�tal gerçekl�ğ�n tasarımını

şek�llend�rmekt�r. Örneğ�n; Second L�fe'ın

2005 yılındak� ekonom�k değer� 64 m�lyon

dolarken, Entrop�a Projes� 1,6 m�lyar doları

geçm�şt�r. Ep�c Games - en popüler

oyunlardan b�r� olan Fortn�te'ın sah�b�

metaverse'�n "dünyanın mult�tr�lyon dolarlık

b�r parçası" hal�ne geleb�leceğ�ne �nanıyor.

(GSMA Report, 2022: 9). Güney Kore

hükümet� "Seoul V�s�on 2030" hedef�n�n

tezahürü olarak başkent�n Metaverse

platformunda yer alması �ç�n 3.8 M�lyar

Euro bütçe ayırdığını �lan etm�şt�r.

Metaverse en çok kend�n� oyun sektöründe

gösterse de t�caret, tur�zm, sağlık, b�l�ş�m,

sanay�, savunma sanay�, eğ�t�m, bankacılık,

h�zmet sektörü vb. özetle �nsanların dâh�l

olduğu her alanda b�r etk�s� olduğu

göreb�l�r�z. Türk�ye olarak da metaverse

evren�n� tak�p eden yatırımcıların önceden

yaptıkları g�r�ş�mler�n bugün rak�pler�ne fark

atması taleb�n bu yönde değ�şt�ğ� çıkarımını

yaptırmakta. 
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E-t�caret�n ve d�j�talleşmen�n popüler hale

gelmes�yle bu alanda yatırımlarını

gerçekleşt�ren, alanında yeterl� uzmanlar

yet�şt�ren ve deney�mler�n� kend� özgünlüğü

�ç�nde gel�şt�ren sektörler�n ve �şletmeler�n

yaptıkları yatırımların karşılığını bugün

fazlasıyla alması da tesadüf değ�ld�r.

Pandem� �le bugünü göreb�len g�r�ş�mc�ler�n

yatırımlarını teknoloj� ve d�j�talleşmeye

ayırması akıllıca b�r düşünceyd�. Salgın

dönem�nde d�j�tal teknoloj�ler� kullanan

ş�rketler�n hasarını en az sev�yede tutması

salgın sonrası d�j�tal�n �vme kazanmasında

en etk�l� faktör olmuştur d�yeb�l�r�z.

Yapay Zeka Pol�t�kaları Derneğ�n�n (AIPA)

"Toplumda Metaverse Algısı Araştırması:

2022 Mayıs �t�bar� �le Sosyal Etk�"

çalışmasının sonuçlarına göre, Türk�ye'de

"Metaverse" kel�mes�n� duyma oranını

yüzde 58,1 olarak verm�şt�r. (

https://a�paturkey.org/).

Metaverse ve NFT kavramları duyulma

oranları hızlı b�r şek�lde artış gösterse de

“S�zce Metaverse/NFT ned�r?” sorusuna

hem �şletmelerde hem de toplumda

küçümsenmeyecek oranda “b�lg�m yok”

yanıtının gelmes� henüz kullanıcı tarafında

bu ter�mler�n gerçek karşılığının

yerleşmed�ğ�n� göster�yor.

B İ L İ Ş İ M  K O M İ S Y O N U  E - D E R G İ



Her ne kadar duyulmasa da PWC, adlı

araştırma ş�rket� Türk�ye'n�n değer�n�n

metaverse pazarının 2030 yılı sonuna

kadar 1,5 tr�lyon doları aşacağı tahm�n

ed�lmekted�r. (GSMA Report, 2022:

9).Burada düşünmem�z gereken şey

metaverse’ün öncel�kle doğru anlaşılmasının

sağlanması ve daha sonra teknoloj�de önde

g�den ülkeler�n ne durumda olduğunu tak�p

etmek gerekt�ğ�d�r. Türk�ye olarak öncel�kle

genç nüfusa sah�p olmamız b�r çok Avrupa

ülkes�ne göre avantajlı b�r durumdur.

Gençler�n doğru b�lg� �le donatılması,

b�l�nçlend�r�lmes� ve sosyal medyada

harcadıkları zamanı etk�l� ve kal�tel�

kullanmaları adına eğ�t�mler ver�lmel�d�r. .

TUİK Temmuz 2022 raporuna göre

Türk�ye'n�n genç nüfus oranının Avrupa

B�rl�ğ� üye ülkeler�nden yüksek olması d�j�tal

sektörde gel�şm�ş veya gel�şt�r�leb�l�r �nsan

kaynağı oranın yüksek olduğu anlamını da

taşımaktadır. Bu da genç nüfus olarak

gel�şm�ş pek çok ülkeden oran olarak fazla

olduğumuzu göster�r. Gençler�m�z� �lg�ler�

doğrultusunda dâh�l oldukları �ş alanlarını

nasıl metaverse evren� �le

b�rleşt�reb�leceğ�n�n eğ�t�m� ver�lerek

uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Gençler�n

ücrets�z, uzman k�ş�lerden eğ�t�m

alab�lecekler� ve g�r�ş�mler� �le d�j�tal alanda

gel�ş�mler�n� öne çıkarab�lecekler� alanlar

oluşturulması yönünde çeş�tl� g�r�ş�mler

yapılmaktadır. Özell�kle IoT, yapay zekâ,

NFT, Avatar sektörü, yazılım g�b� alanlarda

�lg�ler�ne yönel�k farklı �mkânlar sunulmalıdır.  

Türk�ye olarak gençler�n ve �lg�l�ler�n

g�r�ş�mc�l�ğ�n� dünyaya açacak start-up 

 programları �le sponsorlar oluşturularak

teşv�kler artırılmalıdır. Gençler�m�z�n

metaverse dünyasında �lg�s� doğrultusunda

profesyonel ve uzaman k�ş�lerden destek

alarak �lerlemes�n� sağlanmalıdır. Bununla

�lg�l� çalışmalar yapan

https://www.mext.org.tr/ adlı platform buna

örnek ver�leb�l�r. 

D�j�tal Öğretmen Okulu,

Metaverse Okulu,

NFT Okulu

Blockcha�n Okulu,

Web 3.0, Avatar Okulları �le

Bu platform d�j�tal dönüşümü destekleyen,

mühend�slere, üst/orta düzey yönet�c�lere,

uzmanlara ve saha çalışanlarına özel eğ�t�m

programları tasarlamaktadır. 

Metaverse alanında g�r�ş�mde bulunmak, 

 uzman k�ş�lerden eğ�t�m almak �steyen

ücrets�z olarak çevr�m�ç� ve yüz yüze

eğ�t�mler veren d�ğer b�r kuruluş da 2020

yılında Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından

kurulan SODİMER (Sosyal Medya ve D�j�tal

Güvenl�k Eğ�t�m Araştırma Merkez�)’d�r. 27

Ek�m 2022 Perşembe günü Sanay� ve

Teknoloj� Bakanlığı tarafından Resm�

Gazete’de Ulusal Teknoloj� G�r�ş�mc�l�ğ�

Stratej�s� yayınlanmıştır. SODİMER olarak

bu genelgen�n önces�nde başlatılan; 

SODİMER&DOF Robot�cs �ş b�rl�ğ�yle

devam eden ve �k�nc�s� başatılacak olan

Start Up Okulu g�b� çalışmalar �le SODİMER

öngörülü b�r adım atarak g�r�ş�mc�l�ğ�n

teknoloj� bağlamında �lerlemes�ne katkı

sunmaya devam etmekted�r.  Bu bağlamda

SODİMER olarak v�zyoner ve doğru

adımlarla �lerled�ğ�m�z� Sayın

Cumhurbaşkanının Teknoloj�k G�r�ş�mc�l�k

Genelges� de doğrulamıştır.
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Artırılmış Gerçekl�k Ned�r?

M�l�gram ve arkadaşları (1994) tarafından

yapılan tanıma göre Artırılmış gerçekl�k,

gerçek dünyada bulunan nesneler�n sanal

olarak var olduğu d�j�tal �mkânlardan

yararlanılarak oluşturulan gerçekl�k

ortamıdır.

Sanal Gerçekl�k (SG) Ned�r?

Sanal gerçekl�k, gerçek dünyanın veya

�ç�ndek� nesneler�n eks�ks�z, üç boyutlu

sanal yansımasıdır d�yeb�l�r�z. Örnek

ver�lecek olursa, AutoCAD yazılımı

m�marların, tasarımcıların b�nalarda b�r

değ�ş�kl�ğe g�tmeden önce gerçek 3

boyutlu ç�z�mler ç�zmeler�n� sağlar.

Karma Gerçekl�k (KG) Ned�r?

Demondern (2018)’ e göre karma gerçekl�k

yalnızca real�tey� ve çevrem�zde yer alan

f�z�ksel dünyayı sanal gerçekl�ğ�n gücü �le

b�rleşt�rmez, bunun yanında gerçek olanı

mümkün olanla b�rleşt�r�r. Buradan, karma

gerçekl�ğ�n gerçekte var olmayan nesneler

�le yen� deney�mler yaşamamıza olanak

tanıyab�l�r d�yeb�l�r�z.

Gen�şlet�lm�ş Gerçekl�k Ned�r?

Azuma (1997 akt. Orhan ve Karaman, 2011)

çalışmasında gen�şlet�lm�ş gerçekl�k

teknoloj�s�n�n, sanal ortam ya da daha

yaygın kullanılan �sm�yle sanal gerçekl�ğ�n b�r

çeş�d� olduğunu ve gerçekl�kle yer

değ�şt�rmen�n aks�ne onunla tamamlandığını

vurgulamaktadır
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Gen�şlet�lm�ş gerçekl�kte ana hedef

kullanıcının algı dünyasında ve gerçek

dünya �le olan etk�leş�m�nde farklılık

oluşturmaktır. Tüm duyular üzer�nde etk�l�

olab�lecek nesneler kullanarak sanal

dünyayı da h�ssedeb�lmey� �çer�r. Görme ve

�ş�tme algısı �ç�n m�krofon ve kulaklık �le

b�rleşt�r�lm�ş gözlükten yararlanılmaktadır.

Bu donanımlar �le sesler kullanıcıya ver�l�r

veya engelleneb�l�r. Kullanıcı tarafından

sadece gen�şlet�lm�ş gerçekl�k ortamını

�ş�teb�lmek adına, ortamdak� tüm sesler�

kend� �lg�s� doğrultusunda f�ltreler.

Dokunarak h�ssetme �ç�nse dokunma

sensörü olan özel eld�venler

kullanılmaktadır. Bu donamımlar sayes�nde

�ş�tme ve dokunma g�b� b�r zamanlar zor

g�b� görünen sanal gerçekl�kler�, nesneler�

h�ssetmek mümkün olmaktadır (Azuma vd,

2001).

Facebook’un kurucusu olan Zuckerberg,

b�r sosyal medya ş�rket� olarak

algılanmaktan çok Metaverse ş�rket� olarak

görülmek �sted�ğ�n� söylem�şt�r. Metaverse

kel�mes� tam olarak �sten�len b�r�s� �le farklı

b�r evrende veya yerde olma g�b�

mevcud�yet h�ss� sağlayacağı, sadece 2

boyutlu b�r ekrandan �çer�ğ� görüntülemen�n

yer�ne �çer�ğ�n doğrudan �ç�nde olma h�ss�

sağlayacağını ve başka b�r�yle gerçekten

var olmanın sosyal teknoloj�n�n en büyük

hayal� olduğunu söylem�şt�r (Zuckerberg

2021). B�rçok �nsan tarafından sanal

gerçekl�k uygulaması olarak algılanan

metaverse aslında bu gerçekl�kler� �ç�nde

barındıran daha büyük b�r yapıyı tems�l

etmekted�r. Metaverse mevcut olan sanal

gerçekl�k uygulamaları, kurguya dayanan

oyunların ve Zoom, Google Meet g�b�

uygulamaların tamamının b�r arada olduğu

hem f�z�ksel hem de sanal ortamı

VR/AR/MR/XR/AI g�b� teknoloj�lerle de

b�rleşt�ren oldukça büyük b�r s�ber uzay

alem�d�r.

Sanal evrende �nsanlar avatar adı

ver�len d�j�tal kopyalarını

kullanmaktadır. Bu sayede genç, yaşlı,

f�z�ksel olarak var olan engel, renk,

c�ns�yet vb. b�r çok �nsana özgü

özell�kler anında değ�şt�r�leb�lmekted�r.

İnsanlar, sanal alemde oluşturdukları

avatarları aracılığı �le kend�ler�n�

göstermekted�r (Dav�s, Murpy, Owens,

Khazanch�, & Z�gurs, 2009).

Süres�z kullanılab�len b�r sanal evren.

Artırılmış ve karma gerçekl�k

gel�şt�rmeler�n�n �nsanların günlük

yaşamlarında daha faydalı olmasını

beklense de uzmanlar, gerçekten

sürükley�c� b�r 'metaverse'�n olası evr�m�

konusunda �k�ye bölünmüş durumda. 

 K�m�s�ne göre avantajlı halde olacak b�r

teknoloj� devr�m� �ken, k�m�s�ne gör �se

end�şeler� artırıcı ve bazı tehd�tler� �ç�nde

barındıran b�r evrend�r

Avantajlarına b�rkaç örnek ver�lecek olursa;
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Kullanıcı özelleşt�reb�lme.

 Sınırsız �çer�k oluşturulab�len b�r

ekos�stem.

Çok sayıda k�ş�ye ulaşab�len b�r

topluluk platformu.

Yüksek para hacm� ve akt�f alışver�ş

döngüsü.

Sınırsız uygulama tasarlanab�lmes�.

Facebook ‘un el�nde bulunan büyük b�r

ver� havuzunda m�lyonlarca �nsanın

metaver�ler� yer almaktadır. Bunun da

yapay zekâ ana temel�nde oluşturulan

b�r yapay dünyanın, �nsanların özel

alanlarını tehd�t edeb�leceğ�

düşünülmekted�r. 

Metaverse’ün yukarıda ver�len b�rkaç

avantajları yanındatehl�kler� de söz

konusudur.

Henüz yen� olması bakımından bazı

sınırlarının ç�z�lemem�ş olması, uluslararası

standartlarının koyulamaması g�b� benzer

end�şelerden dolayı �nsanların

kaygılanmasına da yol açmaktadır. Bunlara

bazı örnekler verel�m: 
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Çevr�m�ç� dolandırıcılıklara

/dolandırıcılıklara karşı �nsanların güven

mekan�zması oluşturmak adına

çözümler üret�lmes� noktasında tüm

dünya ülkeler� henüz zayıftır.( Lee

vd.,2022: 41).

Metaverse s�stem�nde, büyük m�ktarda

potans�yel hassas b�lg�ler�n sah�b�n�n

yetk� alanından çıkması muhtemeld�r.

IoT, mevcut BT güvenl�ğ�n�n ve OT’n�n

(�şlet�m teknoloj�s�) b�r

komb�nasyonudur. Bu sebeple emn�yet

altına alınamadığında kullanıcıları

f�z�ksel olarak zarar görme tehl�kes�

vardır.

Metaverse’ de sanal evren düzenley�c�

kurumlar hala nasıl b�r düzen

kuracağını b�lemekted�r. 

Metaverse evren�nde kullanıcı g�zl�l�ğ�

hakkında üç alan öne çıkmaktadır:

k�ş�sel b�lg�ler, eylem ve �let�ş�me da�r

özel alan paylaşımlarının tehd�de açık

olması ve bundan end�şe duyulması.

(Falchuck, Loeb, & Neff, 2018).

Mak�neler tarafından tet�klenen ve

oluşan olayların sorumluluklarını k�m�n

üstleneceğ�ne da�r yasal prosedürler�n

sınırlarının bel�rs�zl�ğ�n� korumaktadır.

Metaverse'�n hem donanım hem de

yazılım b�leşenler� �le �l�şk�s� çevr�m�ç�

suç şebekeler� �ç�n daha gen�ş saldırı

yüzey� demekt�r. Bu da güvenl�k açığını

artacaktır. (GSMA Report ,2022: 8).
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Metaverse’ e da�r bu b�lg�lerden yola

çıkarak teknoloj�den kaçınmak değ�l

yararlanmak gerçeğ� �le yüzleşmel�y�z. Artık

h�ssed�l�r derece de varlık da evr�mleş�yor.

�z�ksel dünya programlanab�l�r hale gel�yor.

İnsanlar ve �şletmeler, doğal olarak

programlanab�l�r hale geld�kçe, teknoloj�

f�z�ksel dünya üzer�nde benzer� görülmem�ş

b�r hâk�m�yet kazanmaya devam

etmekted�r. 5G, ortam b�lg� �şlem, AR ve

akıllı malzemeler dâh�l olmak üzere yen�

teknoloj�ler�n yüksel�ş�, d�j�tal yetenekler�

çevreler�m�z�n dokusuna yerleşt�r�yor. Bu

teknoloj�ler gel�şmeye devam ett�kçe,

�nsanların dünyayla olan �l�şk�ler�n�

dönüştürüyor. Bu sebeple durdurulmaya

çalışılmasının mümkün olmadığı bu evren

yakın gelecekte daha da büyüyecekt�r.

Varlıkların daha fazla sanal mülk�yet� olacak

ve metaverse’ün b�r parçası olan  kr�pto

para b�r�mler� gelecekte gündel�k yaşamın

b�r parçası hal�ne geleb�leceğ�n�

öngöreb�l�r�z. Ayrıca gel�şmekte olan

ülkeler�n ekonom�s�ne oldukça �y� katkı

sunacağı b�r fırsat olarak görülmel�d�r. Bu

sayede metaverse’ün gel�şmekte olan

ülkeler�n gel�şm�ş ülkeler� yakalamaya fırsat

veren b�r etk�s� olacaktır.
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Geçm�ş dönemde sıkça kullanılan

"küreselleşen dünya" kavramı yer�n�

"d�j�talleşen dünya" kavramına bırakmıştır.

D�j�talleşmeyle b�rl�kte b�rçok alanda

dönüşüm yaşanmaktadır. Şüphes�z k� bu

dönüşümler�n hayatımızın hayatımızın her

alanını düzenleyen hukuka yansımaları

bulunmaktadır. Gerek Türk hukukunda

gerek karşılaştırmalı hukukta "X Hukukunun

D�j�talleşmes�", "D�j�tal Çağda X Hukuku"

başlığı altında sempozyumlar

düzenlenmekte, eserler ortaya

konulmaktadır. Bu dönüşüme kayıtsız

kalamayan kanun koyucular yasalarda

gerekl� düzenlemeler� yapmaktadır.

B�tco�n �le b�rl�kte modern anlamda kr�pto

para kavramı hayatımıza g�rm�ş ve b�r

fenomen hal�ne gelm�şt�r. B�tco�n'�n

temel�ndek� teknoloj� blokz�nc�rd�r

("Blockcha�n"). Blokz�nc�r, kr�pto paraların

tamamına yakınının �şled�ğ� blokların

b�rb�r�ne z�nc�r g�b� bağlandığı b�r dağıtık ver�

tabanıdır. B�tco�n blokz�nc�r�n�n açık kaynak

kodlu olması bunun kopyalanıp farklı

özell�kler�n eklend�ğ� başka blokz�nc�rler�n

oluşturulmasına �mkân tanımıştır. Ethereum

blokz�nc�r� de bunlardan b�r�d�r. B�tco�n

blokz�nc�r�nden farklı olarak Ethereum

blokz�nc�r� akıllı sözleşmelere �mkân

tanımaktadır. Bu yazımızda f�nansal

teknoloj�ler özel�nde tekn�k gel�şmeler�n

hukuk� değerlend�r�lmes�ndek� temel esaslar

kısaca ele alınmaktadır. 

Hukuk genell�kle tekn�k gel�şmeler� tak�p

eder. Teknoloj�dek� gel�şmeler hukuk�

sorunları beraber�nde get�reb�l�r. Bu

gel�şmelere �l�şk�n mer� hukukta b�r

düzenlemen�n olmaması bunlara hukukun

uygulan(a)mayacağı anlamını taşımaz. 

Bazı hukuk yazılarında dah� "bu konuda b�r

düzenleme bulunmadığından..." 

den�lerek hukuk� yorum yapmaktan �mt�na

ed�ld�ğ� görülmekted�r.

Halbuk� hukukçunun görev� bu gel�şmelere

mer� hukuku uygulamak, boşlukları tesp�t

etmek, �cabında olması gereken hukuk

bakımından b�r şeyler söylemekt�r. Bunun

�ç�n de �lg�l� teknoloj� ve klas�k hukuk çok �y�

b�r şek�lde b�l�nmel�d�r.

Özell�kle kr�pto varlıklar alanında hukuk�

yorumda bulunulurken tüm kr�pto varlıkları

kapsayacak genel yorumlardan

kaçınılmalıdır. Z�ra çok farklı hukuk� türde

ve n�tel�kte kr�pto varlık bulunmaktadır.

Yapılan yorum b�r kr�pto varlık türü �ç�n

geçerl�yken b�r d�ğer� �ç�n geçerl�

olmayab�l�r. Örneğ�n B�tco�n, Ether, R�pple

g�b� kr�pto varlıklar b�r hak �çermez.

Dolayısıyla bunların kıymetl� evrak

n�tel�ğ�nde olmadığı peş�nen söyleneb�l�r.

Buna karşın dolanıma özgülenen ve b�r hak

�ht�va eden NFT şekl�nde oluşturulmuş b�r

kr�pto varlık kıymetl� evrak n�tel�ğ�nde

olab�l�r. Dolayısıyla değerlend�rmeler�n kr�pto

varlık türler� özel�nde ve hatta k�m� zaman

her b�r kr�pto varlık özel�nde yapılması

gerek�r. Öyle k� b�r kr�pto varlık borcu

bakımından para borçlarına �l�şk�n

hükümler�n uygulanıp uygulanmayacağı o

kr�pto varlık özel�nde yapılması gereken b�r

değerlend�rmed�r. Aynı şek�lde yorumlar,

her b�r hüküm özel�nde yapılmalıdır. N�tek�m

para ve para borçlarına �l�şk�n b�r hüküm

�lg�l� kr�pto varlık �ç�n uygulanab�l�rken b�r

d�ğer hüküm uygulanmayab�l�r. 

Y�ne b�r kavram özel�nde yapılan

değerlend�rmeler farklı hukuk branşlarında

farklı şek�llerde ele alınab�l�r. 

Örneğ�n kr�pto varlıkların eşya n�tel�ğ�, para

n�tel�ğ� farklı hukuk dallarında farklı

değerlend�rmeler�n yapılmasını gerekt�reb�l�r.

FİNANSAL TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME ESASLARI
Dr. Öğr. Üyes� M. Fat�h CENGİL
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Bu nedenle b�r hukuk branşı kapsamında

yapılan değerlend�rmen�n olduğu g�b� başka

b�r hukuk branşına aktarılması doğru

olmayab�l�r.

Hukuk� değerlend�rme yapılırken teknoloj�k

yapının yanı sıra uygulamadak� �şley�ş de

çok �y� b�l�nmel�d�r. Örneğ�n b�r NFT satışı

(genell�kle çok yüksek f�yatlardan satılan)

muvazaalı b�r �şlem teşk�l edeb�l�r. B�r kr�pto

varlık alım-satım platformunun müşter�ler�yle

arasındak� hukuk� �l�şk�, sunduğu h�zmet

şekl�ne göre farklı n�tel�kte olab�l�r. Bu

n�telend�rme örneğ�n görevl� mahkemen�n

tesp�t�nde temel kr�ter olab�l�r.

Kr�pto varlıkların özell�kle hukuk� n�tel�ğ�ne

�l�şk�n yapılan değerlend�rmen�n bundan

sonrak� çoğu hukuk� değerlend�rme �le

tutarlı olması gerekt�ğ� gözden

kaçırılmamalıdır. 

Hukuk� düzenlemeler�n, mümkün mertebe,

teknoloj�k gel�şmeler� engellememes�

gerek�r. Tekn�k gel�şmelere �l�şk�n

yasaklayıcı düzenlemeler yer�ne etraflıca

düşünülüp onların sebeb�yet vereb�leceğ�

olumsuz yönler� g�deren ancak onlardan

yararlanılmasını mümkün kılan

düzenlemeler�n yapılması terc�he şayandır.

Her yen� teknoloj�k gel�şme �ç�n hukuk�

düzenleme yapılması gerekmez. İlk�n mer�

hukukta bunlara uygulanab�lecek hüküm

var mı buna bakmak gerek�r. Öyle k� çoğu

kez mer� hukukta çözüm bulunmaktadır. O

halde bunlar �ç�n yen� b�r düzenleme

arayışına g�r�lmeden önce klas�k hukuka

bakılmalı buradan sonuç alınamadığı

takd�rde yen� hükümler�n get�r�lmes�

düşünülmel�d�r. 

Hukuk� düzenlemeler yapılmadan önce

"bekle ve gör pol�t�kası" tak�p ed�leb�l�r.

Ancak bu pol�t�kanın gereğ�nden uzun

sürdürülmes� olumsuz sonuçları ve

muhtemel olumsuz düzenlemeler�

beraber�nde get�reb�l�r 
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GİRİŞ

B�l�ş�m s�stemler� ve ver�ler d�j�tal dünyanın

en hızlı gel�şen unsurları olup değ�şen ve

gel�şen teknoloj� beraber�nde hızlı ve etk�l�

b�r şek�lde b�l�ş�m s�stemler�ne veya ver�lere

yönel�k suçların �şlenme potans�yeller�n�

artırmaktadır.    B�l�ş�m s�stem�n�n kend�

�ç�nde veya b�l�ş�m s�stemler� arasında

gerçekleşen ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla

�zleme suçu, b�l�ş�m suçlarının en az tesp�t

ed�len suç t�p�d�r. Suçun yapısı uzmanlık ve

g�zl�l�k gerekt�rd�ğ�nden suç ve suçluların

tesp�t�nde zorluklar görülmekted�r. B�l�ş�m

s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu,

b�l�ş�m s�stem�ne hukuka aykırı olarak

g�rmeden veya s�stemde kalmadan

gerçekleşt�r�lmel�d�r.  B�l�ş�m s�stem�n�n

kend� �ç�nde veya b�l�ş�m s�stemler� arasında

gerçekleşen ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla

�zlemesuçu, b�l�ş�m s�stem�ne veya

s�stemdek� ver�ler�n güvenl�ğ�ne ve g�zl�l�ğ�ne

zarar vermekted�r. Ekonom�k, sosyal ve

teknoloj�k alanda yaşanan hızlı gel�ş�m ve

değ�ş�m neden�yle b�l�ş�m s�stemler�n�n

kullanıldığı alanlar artmakta olup, çeş�tl�

şek�llerde b�l�ş�m s�stemler�n�n �ç�ndek� veya

s�stemler arasındak� ver� nak�ller�n� �zleme

suçu sonucunda ceza hukukumuzda

düzenlenen d�ğer suçlar da artmaktadır. 

 B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme eylem�,

ver�ler�n tem�n ed�lmes�, kullanılması veya

ver�ler�n öğren�lmes� amacıyla yapılab�leceğ�

g�b� sırf meraktan veya fa�l�n k�ş�sel

becer�ler�n� test etmes� amacıyla da

gerçekleşt�r�leb�l�r.  

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme eylemler�,

sadece sosyal, t�car�, ekonom�k veya  özel

yaşama �l�şk�n nedenlerle olmayıp,  rekabet,

casusluk, s�yas� veya terör sa�k�yle de

gerçekleşt�r�leb�l�rler. 

1.Genel Olarak

5237 sayılı TCK’nın 243.maddes�ne

4.03.2016 tar�h�nde 4.fıkra olarak eklenen,

b�l�ş�m s�stemler�n� veya ver� nak�ller�n�

�zleme suçu şöyle düzenlenmekted�r; “B�r

b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n�, s�steme g�rmeks�z�n tekn�k

araçlarla hukuka aykırı olarak �zleyen k�ş�,

b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le

cezalandırılır”.

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� s�steme dâh�l olmaksızın tekn�k

araçlarla hukuka aykırı olarak �zleme suçu,

Avrupa Konsey� nezd�nde yapılan ‘’Sanal

Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmes�’’n�n

3.maddes�nde tanımlanan ‘’yasa dışı araya

g�rme’’ eylem�n�n kanunumuza g�rmes�d�r.

Maddede; ‘’b�lg�sayar ver�ler� taşıyan b�r

b�lg�sayar s�stem�nden elektromanyet�k

dalgalarla yayılma da dâh�l olmak üzere,

b�lg�sayar ver�ler�n�n b�r b�lg�sayar

s�stem�nden d�ğer b�r b�lg�sayar s�stem�ne

veya b�r b�lg�sayar s�stem�n�n kend� �ç�nde

umuma kapalı olarak �let�m� esnasında

tekn�k yöntemler kullanılarak

gerçekleşt�r�len araya g�rme f��l�n�n, haksız

yere ve kasten yapıldığı zaman kend� �ç

hukuku kapsamında suç olarak tanımlama’’

yükümlülüğünden bahsed�lmekted�r.[2]

BİLİŞİM SİSTEMİNİN KENDİ İÇİNDEKİ VEYA BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARASINDAKİ
VERİ NAKİLLERİNİ SİSTEME GİRMEKSİZİN TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME SUÇU[1]

Doç. Dr. Ceng�z Apaydın / İstanbul Anadolu Cumhur�yet Savcısı  
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B�l�ş�m s�stem�ne g�rmeden ver�ler�n

�zlenmes� hal�nde eylem 5237 sayılı TCK’nın

243.maddes�n�n 4.fıkrasında düzenlenen

suçu oluşturacaktır. 5237 sayılı yen�

TCK'da �se b�l�ş�m s�stem�nden bah sed�lm�ş

ve 243’üncü maddes�n�n gerekçes�nde

"B�l�ş�m s�stem�nden maksat, ver�ler�

toplayıp yerleşt�rd�kten sonra bunları

otomat�k �şlemlere tâb� tutma olanağını

veren manyet�k s�stemlerd�r." den�lerek

konuya açıklık get�r�l meye çalışılmıştır[3].

B�l�ş�m alanı �se, b�lg�ler� depo ett�kten sonra

bunları otomat�k olarak �şleme tab� tutan

s�stemlerden oluşan alanlardır[4]. Ver�-�şlem

ve ver�-�let�ş�m unsurlarını taşıyan araçların

bütününe b�l�ş�m s�stem� den�lmekted�r[5].

B�l�ş�m sözcüğünün kaynağı aynı kökten

gelmekte olan Fransızca “�nformat�que”

sözcüğüdür, bu sözcük Türkçe ‘ye

çevr�lerek "enformasyon" olarak da

kullanılmıştır[6]. Ancak sonradan bu

yabancı kaynaklı sözcük terk ed�lerek

Türkçe karşılığı olan b�l�ş�m sözcüğü

kullanılmaya başlanmıştır. B�lg� vermek

köken�nden gelen �nformat�que sözcüğü

yer�ne, b�lg� köken�nden gelen '"b�l�ş�m"

sözcüğünün kullanılması daha uygun b�r

seç�m olmuştur[7]
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B�l�ş�m suçu kavramı, b�l�ş�m teknoloj�s�n�n

ortaya çıkmasıyla ceza hukuku alanında

tartışılmaya başlanılan, kend�s�ne özgü

özell�kler� olan ve henüz üzer�nde uzlaşma

sağlanamayan b�r kavramdır[8]. Bu suçlar

�fade ed�l�rken değ�ş�k kavramlar

kullanılmaktadır. Bunlar arasında,

uluslararası alanda en çok kabul görenler,

"s�ber suç" (cyber cr�me), elektron�k suç

(electron�c cr�me), d�j�tal suç (d�g�tal cr�me)

ve çoğunlukla da b�lg�sayar ya da b�l�ş�m

suçları (computer -related cr�me) dır[9].

B�l�ş�m s�stem�,  tab�r�nden b�r veya b�rden

fazla ün�telerden oluşan ve bel�rl� b�r

sonuca ulaşmak �ç�n �şb�rl�ğ� s�stem�yle

çalışan ve güven l�k araçlarıyla da korunan

b�r bütün anlaşılmalıdır[10]. Bu

tanımlamadan anlaşılacağı üzere b�l�ş�m

s�stem� ter�m�n�n en temel yansıması b�lg�sa- 

yarlar, tabletler veya cep telefonlarıdır.

Bel�rt�len s�stemler�d�ğer otomat�k �şlem

yapan araçlardan ayırt eden özell�k, b�lg�ler�

otomat�k olarak �şleme tab� tutmasının

yanında, genel kapsamlı olarak ver�ler�

�şleyeb�lme veya kullanab�lmes�d�r. Z�ra

otoma t�k çamaşır mak�nes�, hesap mak�nes�

ve uzaktan kumandalı telev�z yonlarda da

b�lg�ler� otomat�k �şleme tab� tutma özell�ğ�

bulunmakta dır. 

Ancak bunlar genel kapsamlı olarak ver�ler�

�şleyeb�lme özell�ğ�ne sah�p olmadıklarından

ve sadece tek b�r amaca yönel�k �şlem

yapab�l d�kler�nden b�lg�sayar ya da b�l�ş�m

s�stem� sayılmazlar[11].

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun

gerekçes�nde �se b�l�ş�m s�stem� kavramı,

ver�ler� toplayıp yerleşt�rd�kten sonra bunları

otomat�k �şleme tab� tutma olanağı veren

manyet�k s�stemler olarak tanımlanmıştır[12].

Avrupa Konsey� S�ber Suç Sözleşmes� �se

b�l�ş�m s�stem�n�, b�r veya b�rçok unsuru, b�r

programın �şley�ş� aracılığıyla ver�ler�n

otomat�k olarak �şleme tab� tutulmasını

sağlayan, b�rb�r�ne bağlanmış veya

benzeşen tek veya toplu tert�bat olarak

tanımlamıştır[13].

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu,

TCK’dak� b�r boşluğu doldurmuştur. B�l�ş�m

teknoloj�s�nde yaşanan gel�şmeler s�steme

g�rmeden de ver�lere ulaşılması �mkânı

get�rm�şt�r[14]. Suç olarak düzenlenmes�

yer�nde �se de; uygulamada bu suçun

�şlend�ğ�n� ortaya koyacak b�l�ş�m

uzmanlarının adl� s�stem �ç�nde yer

almaması neden�yle suçla mücadelen�n

etk�n olduğu söylenemez. 
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1.Korunan Hukuk� Yarar

Doktr�nde b�r görüşe göre, b�l�ş�m

s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu �le

korunan hukuk� değer, ver� nak�ller�n�n

g�zl�l�ğ�d�r[15]. D�ğer b�r görüşe göre �se, bu

suçla sadece b�l�ş�m s�stem�n�n güvenl�ğ�

değ�l, aynı zamanda özel hayatın g�zl�l�ğ� de

korunmaktadır[16]. 

Kanaat�m�zce korunan hukukî yarar karma

n�tel�kte olup, b�reyler�n özel hayatlarının

g�zl�l�ğ�, k�ş�sel veya ekonom�k ver�ler�n

güvenl�ğ�, �let�ş�m özgürlüğünün korunması,

kurumlara a�t ver�ler�n güvenl�ğ�, kurumların

b�l�ş�m s�stemler�n�n güvenl� olarak �şley�ş�,

mülk�yet veya z�lyetl�k haklarının korunması,

kamu güvenl�ğ� ve kamu düzen�n�n

korunmasıdır.

2.  Suçun Unsurları

3. 1. Madd� Unsurları

3 1. 1. Suçun Fa�l�

Her suçun mutlaka b�r fa�l� vardır ve fa�l

sadece �nsandır. Suç fa�l�n�n �nsan olması

kuralının �st�snası yoktur.[17] 5237 sayılı

TCK’nın 20'nc� maddes�nde de cezaların

k�ş�sell�ğ� �lkes� ben�msenm�şt�r. Bu nedenle

tüzel k�ş�ler suçun fa�l� olamazlar.

D O Ç .  D R .  C E N G İ Z  A P A Y D I N  



N�tek�m TCK 'nın 20'nc� maddes�n�n

gerekçes�nde "Sadece gerçek k�ş�ler suçun

fa�l� olab�l�r ve sadece gerçek k�ş�ler

hakkında ceza yaptırımına hükmed�leb�l�r"

den�lerek; k�m hakkında ceza müeyy�des�ne

hükmed�leb�l�yorsa, ancak o k�msen�n fa�l

olab�leceğ�ne �şaret ed�lm�ş olunmaktadır.

Ancak tüzel k�ş�ler hakkında güvenl�k

tedb�rler�ne hükmolunab�l�r[18].

3.1.2.Suçun Mağduru

Suçun mağduru, b�l�ş�m s�stem�ndek�

ver�ler�n sah�b� veya z�lyed�d�r. Suçun

mağduru, nakled�len ver�ler üzer�nde

tasarruf yetk�s�ne sah�p k�ş�d�r[19]. 

3.1.3. Suçun Konusu

Suçla �hlal ed�len hukuk� yarar olup TCK

m.243/4’te düzenlenen suçun konusu,

nakled�len ver�lerd�r. D�kkat ed�lmel�d�r k�, b�r

b�l�ş�m s�stem�n�n �çer�ğ�n� oluşturan sab�t

ver�ler bu suçun konusunu oluşturmazlar.

Suçun konusunu ancak b�r b�l�ş�m

s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında nakled�len ver�ler

oluşturab�l�r.[20] Ver�ler bellek, CD vesa�re

yoluyla başka b�r s�steme aktarılab�leceğ�

g�b�, s�stemler arası ağlar yoluyla da

aktarılab�l�r. TCK m.243/4’te düzenlenen

suçun konusu sadece ağlar üzer�ndek�

ver�nakl�d�r.[21] Ver� �let�m�n�n tüm şek�ller�

suçun konusunu oluşturmakta olup e-ma�l,

telefon, chat, �nternet telefonu VPN

�let�mler� bu kapsamdadır. Ver� nakl�n�

gerçekleşt�ren ağın, kablolu veya kablosuz

ya da Intranet,WLAN, VPN g�b� özel ağlar

olması fark etmemekted�r.[22]

3.1. 4. Eylem

Eylem, b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde

veya b�l�ş�m s�stemler� arasında

gerçekleşt�r�len ver� nak�ller�n� tekn�k

araçlarla �zlemed�r

İzleme eylem�n�n muhakkak tekn�k araçlarla

gerçekleşt�r�lmes� gerek�r. Ayrıca, ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme f��l�n�n,

b�l�ş�m s�stem�ne g�r�lmeden yapılması

şarttır[23].  Nakl�n d�j�tal ortamda b�l�ş�m

s�stem�n� kapsamında olması gerekmekte

olup f�z�k� nak�l �le bu suç oluşmaz.

Eğer b�l�ş�m s�stem�ne g�r�lm�ş veya

s�stemde kalınmış �se ver� aktarımı �zlense

b�le eylem TCK m.243/1’dte düzenlenen

b�l�ş�m s�stem�ne hukuka aykırı olarak g�rme

veya s�stemde kalma suçunu

oluşturacaktır[24]. Ver� nak�ller�n� �zlemek,

ver� traf�ğ�n� tesp�te yönel�k olarak b�r

eylemd�r. Ver� nakl�n�n tamamlanıp

tamamlanmaması suçun oluşumunu

etk�lememekted�r. Öneml� olan ver� akışını

tesp�te yönel�k olarak �zleme faal�yetler�d�r.

İzlemen�n hukuka aykırı b�r şek�lde b�l�ş�m

s�stem�ndek� ağlar üzer�nden ver�ler�n

hareketler�ne yönel�k olması gerek�r. Ver�ler�

b�r s�stemden alıp başka b�r s�steme

aktarma eylem� TCK’nın 244/2.

maddes�ndek� suçu oluşturacaktır.  

3.1. 5. N�tel�kl� Haller

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len

ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme

suçuyla �lg�l� olarak yasada n�tel�kl� hal

öngörülmem�şt�r. 

1.2.Manev� Unsur

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len

ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu

doğrudan kast �le �şlenmekted�r.   Fa�l�n

ver�ler� hukuka aykırı olarak �zled�ğ�n� b�lerek

ve �steyerek hareket etmes� gerek�r. Olası

kastla veya taks�rle �şlenemez, suçta sa�k

aranmaz. 
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Hukuka aykırılığın suç tanımında özel olarak

göster�ld�ğ� hallerde, hukuka aykırılığın fa�l

tarafından b�l�nmes�, yan� hukuka aykırılığın

fa�l�n kastı kapsamında bulunması gerek�r.

Bu durumda madde metn�nde geçen

hukuka aykırılık t�p�kl�ğ�n unsurları �ç�nded�r.

Suçun genel unsuru olan hukuka aykırılığın

varlığı araştırıldığı g�b� (hukuka aykırılık

unsuru), fa�l�n bu f��l�n hukuka aykırılığının (

t�p�kl�ğ�n madd� unsuru) da b�l�nc�nde olup

olmadığı ve böylece hareket etmey� �stey�p

�stemed�ğ� ayrıca araştırılacaktır. Eğer fa�l,

hukuka aykırılığın suç tanımında özel olarak

göster�ld�ğ� hallerde, hukuka aykırılık

b�l�nc�ne sah�p değ�lse, kastın varlığından

söz ed�lemez. Suçun oluşması �ç�n fa�l�n

b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len

ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme

eylemler�n� hukuka aykırılık b�l�nc� �le

gerçekleşt�rmes� gerekmekted�r.

1.2.Hukuka Aykırılık        

Ceza hukukunda hukuka aykırılık unsuru

kanunda suç olarak tanımlanan f��l�n hukuk

düzen�yle çatışması anlamına gelmekted�r.

Suçun yapısal unsurlarından olan ve genel

olarak hak �hlal� anlamına gelen hukuka

aykırılık unsurunu ortadan kaldıran

sebeplere hukuka uygunluk sebepler�

den�r[25].
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Bu �t�barla b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde

veya b�l�ş�m s�stemler� arasında

gerçekleşt�r�len ver� nak�ller�n� tekn�k

araçlarla �zleme suçunda da b�r hukuka

uygunluk sebeb�n�n bulunmaması hal�nde

hukuka aykırılık unsurunun mevcut

olduğundan bahsed�leb�lmekted�r. 

Hukuka uygunluk nedenler�nden olan

mağdurun rızası eylem� hukuka uygun hale

get�recekt�r. Mağdurun rızası eylem

önces�nde elde ed�lm�ş olmalıdır. Eylem

sonrası onaylama, ş�kâyetç� olmama, oluşan

suçu ortadan kaldırmaz ve oluşan suçun

soruşturması ve kovuşturmasını

engellemez[26]. Ayrıca görev�n �fası

kapsamında yapılan �zleme de eylem�

hukuka uygun hale get�rmekted�r. Önley�c�

veya koruyucu çalışmalar kapsamında

kanuna uygun olarak yapılan ver� �zleme

eylemler� de usulüne ve amacına uygun

yapıldığı takd�rde kanun hükmünü yer�ne

get�rme kapsamında hukuka uygunluk

neden� oluşturmaktadır. 

1.     Suçun Özel Görünüş Haller�

4.1. Teşebbüs

Suç kural olarak teşebbüse elver�şl� olmayıp

hukuka aykırı olarak tekn�k araçlarla ver�

nakl�n�n �zlenmes� �le tamamlanmaktadır

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu soyut

tehl�ke suçu olup, �zleme f��l�n�n

başlamasıyla b�rl�kte suç tamamlanır.

Kes�nt�s�z b�r suç olması neden�yle,  ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme f��l� devam

ett�ğ� sürece suç �şlenmeye devam eder.

Buna göre, ver� nak�ller�n� hukuka aykırı

olarak tekn�k araçlarla �zleme suçuna

teşebbüs ancak, şartların oluşması hal�nde

eylemler�n bölüneb�ld�ğ� hallerde, yan� ver�

nak�ller�n�n �zlenmeye başlanmasından önce

mümkündür.[27]

Ver�ler� �zleme �ç�n tekn�k araç tem�n� suçun

�cra hareket�n�n başladığı anlamına

gelmemekte olup hazırlık harek�

kapsamındadır. Kural olarak hazırlık

hareketler� cezalandırılamamakta �se de;

kanun koyucu TCK’nın 245/A maddes�nde

yasak c�haz veya program satın almayı,

bulundurmayı, tem�n etmey� veya

bulundurmayı ayrıca suç olarak

düzenlemekted�r[28]. 

4.1. İşt�rak

B�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len

ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme suçu

�şt�rak bakımından b�r özell�k

taşımamaktadır. Dolayısıyla, suçta �şt�rak

değerlend�r�l�rken TCK'nın 37, 38, 39.

maddeler�ndek� düzenlemeler� d�kkate

alınacaktır. D�ğer b�r �fadeyle, mütemad� b�r

suç olan ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla

�zleme suçuna, �zleme f��l� devam ett�ğ� ve

kes�nt� gerçekleşmed�ğ� sürece �şt�rak

mümkündür[29].

4.2. İçt�ma

Fa�l�n aynı suç �şleme kararı kapsamında

değ�ş�k zaman aralıklarıyla aynı k�ş�ye a�t

b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya

b�l�ş�m s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len

ver� nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme b�rden

fazla kez g�rmes� veya b�rden fazla kez

orada kalması haller�nde TCK’nın 43/1.

maddes�ndek� z�nc�rleme suç hükümler�

uygulanacaktır.

Tek b�r f��l �le aynı anda farklı k�ş�ler�n b�l�ş�m

s�stem�n�n kend� �çer�s�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşt�r�len ver�

nak�ller�n� tekn�k araçlarla �zleme haller�nde

�se TCK’nın 43/2. Maddes�ndek� tek f��l �le

z�nc�rleme suç oluşacaktır.[30]
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Olayda hem yasak veya c�haz bulundurma

suçu hem de hukuka aykırı olarak ver�ler�

�zleme suçu oluşmuş �se sadece hukuka

aykırı olarak ver�ler� �zleme suçundan dolayı

hüküm kurulması gerek�r[31]. 

5.  Soruşturma ve Kovuşturmaya İl�şk�n

Hükümler 

5.1.Yaptırım

           TCK’nın 243/4. maddes�ne göre, b�r

b�l�ş�m s�stem�n�n kend� �ç�nde veya b�l�ş�m

s�stemler� arasında gerçekleşen ver�

nak�ller�n�, s�steme g�rmeks�z�n tekn�k

araçlarla hukuka aykırı olarak �zleyen k�ş�,

b�r yıldan üç yıla kadar hap�s cezası �le

cezalandırılır.

5.2.Görev

 Bu suç bakımından görevl� mahkeme

Asl�ye Ceza Mahkemes�d�r. Ceza

Muhakemes� Kanunu(CMK) madde 12 fıkra

1’e göre, davaya bakma yetk�s�, kural olarak

suçun �şlend�ğ� yer mahkemes�ne a�tt�r.

5.3.Zamanaşımı 

 Sek�z yıldır. Zamanaşımını kesen veya

durduran sebepler�n olması hal�nde

zamanaşımı yarı oranında artar.

5.4. Soruşturma 

Suç Cumhur�yet Başsavcılığı tarafından

re’sen soruşturulur. Tak�b� ş�kâyete bağlı

değ�ld�r. Cumhur�yet savcısı ş�kâyet, �hbar

veya başka b�r suretle suçun �şlend�ğ�

�zlen�m�n� veren b�r hal� öğrend�ğ� anda

gerekl� araştırma ve del�l toplama sürec�n�

tamamlayarak kamu davası açılmasını

gerekt�r�r yeterl�l�kte del�l elde ederse

�dd�aname düzenler. Uzlaştırma, ön ödeme

veya ser� muhakeme usulü uygulanamaz.

Ancak fa�l�n 18 yaşını doldurmamış olması

hal�nde eylem uzlaştırma kapsamındadır. 
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Herkes �ç�n hukuku anlamak zor olab�l�r.

Dahası hukuk k�m� zaman hukukçu olan

k�ş�ler �ç�n b�le anlaşılması zordur. Hukukun

yanı sıra hukuk s�stem� b�le başlı başına

karmaşık olab�lmekted�r ve bunun hukukçu

olmayan b�r k�ş�ye anlatılmaya çalışılması �ş�n

�ç�nden çıkılmaz b�r hale sokab�l�r. Legal

Des�gn faal�yet�n�n n�ha� amacı hukuku daha

anlaşılab�l�r kılarak �nsana ulaşmaktır ve

tasarım sürec�yle bu amaca ulaşılması

mümkün hale geleb�l�r. Legal des�gn veya

hukukta tasarım özetle, �nsan odaklı tasarım

�lkeler�n�n hukuk� problemler�n çözümünde

kullanılarak, kullanıcılar �ç�n kullanışlı, faydalı

ve tatm�n ed�c� çözümler sunulmasını

sağlayan b�r problem çözme yöntem�d�r.(1)

Tasarım düşünces� d�ğer tüm sektörler�

etk�led�ğ� g�b� hukuk alanını son zamanlarda

çok daha etk�s� altına almaktadır. Hukuk

alanında artan rekabet ve �novasyon

�ht�yacının da b�r sonucu olarak Legal

Des�gn ön plana çıkmaktadır. Öte yandan,

tasarım düşünces�, neredeyse b�rçok

sektörde uzun süred�r kullanılan, en başarılı

�novasyon yöntemler�nden b�r� ve Legal

Des�gn'ın da temel�n� oluşturmaktadır.(2)

Legal Des�gn'ın amacı ve hang� �lkelere

dayandığı önem taşımaktadır. Hukukta

tasarım, tüm s�stem� ve altındak� tüm

h�zmetler� dönüştürmey� ve bunları daha

�nsan odaklı hale get�rmeye olanak tanır.

Legal Des�gn faal�yet�n�n temel�nde �k�

husus yatar bunlar "�nsan odaklılık" ve

"empat�"d�r.(3) İnsanı doğrudan merkeze

alarak yapılan tüm çalışma, hukuku daha

anlaşılab�l�r ve ulaşılab�l�r kılmaktır. Empat�

�se uzmanı olmayan k�ş�lere uzmanlık

alanınızın eser� olan b�r h�zmet�, ürünü

veyahut çalışmayı nasıl anlaşılab�l�r

kılacağınızın yol göster�c�s� olacaktır. 

Hukukta tasarımı kısaca özetlemek

gerek�rse hukuk dünyasındak� zorluklar ve

adalete er�ş�m sorunları olarak günlük

hayatımızda karşımıza çıkan b�rçok şey�

yen�den düşünmem�z� ve gel�şt�rmem�z�

sağlayan b�r problem çözme metodudur.

Meslekten olmayan k�ş�lere ve/veya

hukukçulara daha kolay ulaşmak, daha �y�

b�r hukuk s�stem� oluşturmak, kısa vadel�

�y�leşt�rmeler ve/veya uzun vadel�

değ�ş�mler �ç�n çalışmak hukukta tasarımın

amaçları arasında sayılab�l�r.(4)

LEGAL DESIGN (HUKUKTA TASARIM) NEDİR ?
Ata Mer�ç Tarhan/  Ebru Met�n /Asena Damla Şah�n 

O C A K  2 0 2 3
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Legal Des�gn (Hukukta Tasarım) Sürec�

Nasıldır? 

Hukukta Tasarım �lkeler�yle probleme

yaklaşan k�ş� şu şek�lde b�r süreç tak�p

ed�l�r; öncel�kle �şlevsel tanımlar/b�lg�ler

toplanarak, problem çok yönlü ve detaylı b�r

şek�lde �ncelen�r, sonrasında problemle

karşılaşan kullanıcıların k�mler olduğu ve

nasıl b�r ekos�stem �çer�s�nde bu problemle

karşılaştıkları anal�z ed�l�r. 

B İ L İ Ş İ M  K O M İ S Y O N U  E - D E R G İ



Bu anal�z sürec� boyunca öğren�len ve kullanıcılardan elde ed�len farklı bakış açıları aracılığı �le mevcut probleme karşı kullanıcıların

�ht�yaçları bel�rlenerek bu �ht�yaçlara yönel�k en uygun çözüm bel�rlen�r.(5) Geleneksel hukuk yöntem� daha tek t�p ve anlaşılması zor

çözümler sunarken Legal Des�gn �le doğrudan kullanıcının problem�ne uygun ve daha anlaşılab�l�r çözümler sunulmuş olur. 

Hukukta Tasarım metoduyla b�r problem çözülmek �stend�ğ�nde beş aşamalı b�r süreç tak�p ed�l�r. Bunlar sırasıyla;

1. Keş�f Aşaması: Bu aşamada yaşanan problem�n ve zorluğun nereden kaynaklandığı tesp�t ed�l�r. Bu problemden dolayı k�mler

etk�lenmekted�r.

2. Sentezleme Aşaması: İk�nc� aşamamız olan sentezlemede problem� yaşayan k�ş�ler tanımlanır ve har�talanır. K�ş�ler�n yaş grupları,

c�ns�yetler�, eğ�t�m sev�yeler�, yaşadıkları �ller vb g�b� durumlar saptanmış olur. 

3. İnşa Etme Aşaması: İlk �k� aşamada saptadığımız problem ve bu problem� yaşayan k�ş�ler �ç�n b�z çözüm üret�l�r, protot�pler yapılır. Bu

aşamada f�k�r fırtınası yapılarak çok çeş�tl� f�k�rler değerlend�r�leb�l�r ve protot�p�n �nşa sürec�ne geç�l�r

4. Test Aşaması: Hayata geç�r�len çözüme �l�şk�n protot�p canlı olarak b�r kes�m üzer�nde denen�r ve kullanıcıların deney�mler� kayded�l�r.

5. Gel�şt�rme Aşaması: Dördüncü aşamamıza test ett�ğ�m�z protot�pe yönel�k gelen ger� dönüşler değerlend�r�l�r ve ger� dönüşlere

�st�naden prototo�p�m�z gel�şt�r�l�r. 

Gel�şt�rme aşaması tamamlanan çözüm öner�s� tekrardan dördüncü aşama olan test aşamasına dönülür ve tekrardan gel�şt�r�lm�ş hal�

kullanıcılara sunulur ve gel�şt�r�lmes� gereken noktalar olması durumunda gel�şt�rme aşamasına dönülür. Böylel�kle kullanıcı �ç�n en uygun

çözüm öner�s�ne ulaşana dek bu süreç tekrarlanır. 

Legal Des�gn (Hukukta Tasarım) Nerede ve Nasıl Kullanılab�l�r?  

Stanford Legal Des�gn Lab(6)D�rektörü Margaret Hagan tarafından yapılan ayrımda, hukukta tasarımın beş türü bulunmaktadır. Bunlar;

b�lg� tasarımı, ürün tasarımı, h�zmet tasarımı, organ�zasyon tasarımı ve s�stem tasarımıdır. (7)

B�lg� Tasarımı: Hukuk d�l�ne hâk�m olmayan k�ş�ler �ç�n anlaşılması oldukça zordur ve bu anlaışması zor olan hukuk� b�lg�ye, tasarım odaklı

düşünme prens�pler�n�n uygulanması �le k�ş�lere karmaşık gelen hukuk� b�lg�n�n daha kullanışlı ve anlaşılab�l�r olmasını sağlar. 
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A T A  M E R İ Ç  T A R H A N /  E B R U  M E T İ N  /  A S E N A  D A M L A  Ş A H İ N

Stefan�a Passera tarafından tasarlanan
JURO �s�ml� sözleşme otomasyon
ş�rket�n�n aydınlatma metn�d�r.  Yanda
ver�len res�mdek� örnekte görüldüğü
üzere k�ş� tarafından sunulan ver�len
ve ş�rket�n topladığı ver�ler�n neler
olduğu anlaşılab�l�r b�r şek�lde
görselleşt�r�lm�şt�r.



B�lg� tasarımına �l�şk�n ülkem�zdek� örneklerden b�r� �se Legal Des�gn Turkey ve UNDP Türk�ye �şb�rl�ğ�nde kadına karşı ş�ddete

mücadeleye �l�şk�n olarak hazırlanan çalışmalardır.

O C A K  2 0 2 3
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B İ L İ Ş İ M  K O M İ S Y O N U  E - D E R G İ

Stanford Ün�vers�tes� Legal Des�gn Lab ve partnerler� East Bay Commun�ty Law Center NLADA tarafından hazırlanan "Traf�k

Cezalarına İl�şk�n Görsel Rehber" traf�k cezası alan k�ş�ler�n mahkeme huzuruna çıktıklarında ne yapab�lecekler�, para cezalarından ya

da harçlardan nasıl muaf�yet talep edeb�lecekler�ne �l�şk�n b�lg�ler yer almaktadır. Şek�l 4'te yer alan çalışma �se k�ş�n�n traf�k cezasını

ödeyememes� durumunda neler yapab�leceğ� ve ne g�b� haklarının bulunduğuna da�r hazırlanmış b�r posterd�r

Şek�l 4: https://www.legaldes�gnturkey.com/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1m%C4%B1z



Creat�ve Contracts tarafından oluşturulan ve amacı �şveren �le çalışan arasındak� hak ve yükümlülükler� açık ve bas�t b�r

şek�lde sunmak olan ClemenGold Com�c Contract oldukça başarılı örneklerden b�r tanes�.

Hukuk� Ürün Tasarımı: B�r görev�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n kullanılan araçların tasarlanmasıdır. Sözleşme otomasyonları veya

ş�rket �ç� kullanılar hukuk uygulamaları örnek olarak göster�leb�l�r. En yakından b�ld�ğ�m�z UYAP buna oldukça �y� b�r örnekt�r çünkü

avukatları hatta doğrudan vatandaşları mahkeme �le hızlı �let�ş�m sağlamaktadır.
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Northwestern Ün�vers�tes� The NuLab ve öğrenc�ler�

tarafından gerçekleşt�r�len "Project Nanny Van"

kapsamında, evde bakım h�zmet� veren dadıların kend�

haklarına �l�şk�n daha fazla b�lg� ed�nmeler� ve adalete

er�ş�mler�n� kolaylaştırmak �ç�n dadıların bulunduğu

park, kütüphane vb. noktalara g�d�lmes�n� sağlayan b�r

mob�l h�zmet aracı tasarlanmıştır. Bu proje kapsamında

her ay 300 �le 1200 arası k�ş� telefon üzer�nden

�let�ş�me geçm�şt�r.

H�zmet Tasarımı: Hukuk� süreçler� deney�mleyen k�ş�ler�n

deney�mler�n� �y�leşt�rme amacıyla yapılan tasarımlar bu

kapsamda değerlend�r�leb�l�r.

A T A  M E R İ Ç  T A R H A N /  E B R U  M E T İ N  /  A S E N A  D A M L A  Ş A H İ N



İzm�r Barosu ve İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� arasında

�mzalanan İzm�r İnsan Haklarının Başkent� Protokolü uyarınca

hayata geç�r�len "Adalet Aracı" Project Nanny Van benzer� b�r

h�zmet� ülkem�zde sunmuştur. Araçta alınan başvurulara İzm�r

Barosu adl� yardım l�stes�nde bulunan avukatlardan atama

yapılmıştır. Proje kapsamında ş�ddete uğrayan kadınlar ve

tac�z mağduru çocuklar başta olmak üzere avukat �ht�yacı

olan ve k�ş�sel ve ekonom�k sebeplerle avukatları olmadığı �ç�n

hak kaybına uğrama r�sk� taşıyan k�ş�lere destek sağlanmıştır. 

Hukukta Organ�zasyon Tasarımı: Avukatları daha �y� destekleyen

hukuk� uygulamaların (teamüller�n) tasarlanmasıdır. Hukuk

operasyonlarında görevlend�r�len k�mseler örnek olarak

göster�leb�l�r. 

S�stem Tasarımı: K�ş�lere daha �y� h�zmet eden ve daha çok değer

yaratan karmaşık s�stemler�n tasarlanmasıdır. Tüm yargı s�stem�n�n

�y�leşt�r�lmes� �ç�n yapılan b�r çalışma örnek olarak göster�leb�l�r.

Legal Des�gn (Hukukta Tasarım) Hakkında Nasıl Daha Fazla

B�lg� Ed�neb�l�rs�n�z?  

Legal des�gn konusundak� en öneml� kaynaklardan b�r�s� Stanford

Legal Des�gn Lab’ın d�rektörü Margaret Hagan’a a�t açık er�ş�ml�

webs�tes�d�r (“www.lawbydes�gn.co”). Bu webs�tes� har�c�nde, Legal

Des�gn Turkey’e a�t webs�tes�nde (www.legaldes�gnturkey.com)

adres�ndek� blog yazılarından ve Youtube üzer�nde çeş�tl�

kanallarda daha önce yapılan Hukukta Tasarım alanını tanıtıcı

v�deolardan faydalanab�l�rs�n�z.
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 Son yıllarda adeta hayatımızın b�r parçası

hal�ne gelen ve özell�kle Cov�d-19

pandem�s�yle b�rl�kte s�ber güvenl�k

�hlaller�nde yaşanan artış s�ber güvenl�k

kavramına da�r önem�n ve b�l�nc�n

oluşmasında c�dd� b�r etken olmuştur.

N�tek�m adını sıkça duyar olduğumuz s�ber

güvenl�k kavramının hukukumuz

bağlamında da oldukça öneml� b�r yer�

bulunmaktadır.

 S�ber Güvenl�k kavramının doktr�nde ortak

tanımı bulunmamakla b�rl�kte “2020-2023

Ulusal S�ber Güvenl�k Stratej�s� ve Eylem

Planı” çalışmalarında s�ber güvenl�k; “S�ber

uzayı oluşturan b�l�ş�m s�stemler�n�n

saldırılardan korunmasını, bu ortamda

�şlenen b�lg�n�n/ver�n�n g�zl�l�ğ�, bütünlüğü ve

er�şeb�l�rl�ğ�n�n güvence altına alınmasını,

saldırıların ve s�ber olayların tesp�t

ed�lmes�n�, bu tesp�tlere karşı tepk�

mekan�zmalarının devreye alınmasını ve

sonrasında �se s�stemler�n�n yaşanan s�ber

olay önces� durumlarına ger�

döndürülmes�n� kapsayan faal�yet bütünü”

şekl�nde tanımlanmıştır[1]. S�ber güvenl�k

�hlaller�n�n yaşanması b�rçok suçu

beraber�nde get�rm�şt�r. S�ber suçların, b�r

d�ğer �fadeyle ülkem�zde yaygın olarak

kullanılan �sm�yle b�l�ş�m suçlarının doktr�nde

b�rden fazla tanımı bulunmakla b�rl�kte en

genel �fadeyle b�l�ş�m s�stemler� ve vasıtaları

üzer�nden �şlenen suçlara s�ber suçlar

dend�ğ�n� söyleyeb�l�r�z .B�l�ş�m suçu

kavramının yer�ne gerek mukaseyel�

hukukta gerekse de Türk Hukuku doktr�n�n

de “b�lg�sayar suçları”, teknoloj�k suçlar,

b�lg�sayara karşı suçlar, s�ber suçlar” olarak

da �fade ed�ld�ğ�n� göreb�lmektey�z[2].

Özell�kle Türk hukuku doktr�n�nde s�ber

suçlar kavramından z�yade daha çok

“b�l�ş�m suçları” �fades� kullanılmaktadır. 

 N�tek�m s�ber suç kavramı, Avrupa Konsey�

S�ber Suçlar Sözleşmes�nde; “Yetk�s�z

er�ş�m, s�steme ve ver�ye müdahale, b�l�ş�m

s�stem� aracılığıyla sahtekarlık yada

dolandırıcılık suçları yanında b�lg�sayar ve

ver�ye yönel�k f��llere �lave olarak, b�l�ş�m

s�stemler�n�n kullanılmasıyla ve özell�kle

�nternet�n yaygınlaşması �le b�rl�kte n�cel�ksel

ortaya çıkan çocuk pornograf�s�, tel�f

haklarına �l�şk�n �hlaller, yabancı düşman ve

ırkçılığın önlenmes�ne �l�şk�n hükümlerde

s�ber suçtur” şekl�nde �fade ed�lm�şt�r[1].

2020-2023 “Ulusal S�ber Güvenl�k

Stratej�s� ve Eylem Planında �se s�ber suç;

“B�r b�l�ş�m s�stem�n�n güvenl�ğ�n� ve/veya

buna bağlı ver�ler� ve/veya kullanıcısını

hedef alan ve b�l�ş�m s�stem� kullanılarak

�şlenen suçlar”[2] olarak �fade ed�lm�şt�r.

İnternet�n olduğu veya olmadığı alanı da

kapsayan b�l�ş�m s�stemler�n� ve ağlarının

tamamını kapsayan s�ber uzay kavramı

Türk�ye’n�n 2013- 2014 Ulusal S�ber

Güvenl�k Stratej�s� ve Eylem Planında s�ber

ortam �fades� şekl�nde kullanılmış, ancak

“2020-2023 Ulusal S�ber Güvenl�k

Stratej�s� ve Eylem Planında” s�ber uzay

kavramına yer ver�lerek “ Doğrudan ya da

dolaylı olarak �nternete, elektron�k

haberleşme ve b�lg�sayar ağlarına bağlı tüm

s�stem ve h�zmetler” şekl�nde

tanımlanmıştır. Tüm bu açıklamalar ışığında

tek b�r b�l�ş�m s�stem�ne bağlı kalmaksızın

ağlar üzer�nden de gerçekleşen s�ber

suçları Türk Hukuku çerçeves�nde şu

şek�lde sıralayab�l�r�z.

A.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunumuzda b�l�ş�m suçları

b�l�ş�m s�stemler�ne karşı �şlenen suçlar ve

b�l�ş�m s�stem� aracılığıyla �şlenen suçlar

olarak �k�ye ayrılab�lmekted�r. Yan� doğrudan

b�l�ş�m suçları ve dolaylı b�l�ş�m suçları

şekl�nde de �fade ed�leb�l�r.

TÜRK HUKUKUNDA SİBER SUÇLAR
Av.Cansu Adam
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  Bu kapsamda Topluma Karşı Suçlar

başlıklı üçüncü kısmın onuncu bölümünde

B�l�ş�m Alanında Suçlar başlığının 243 �la

245 ‘�nc� maddeler�nde düzenlenm�şt�r

TCK md. 243 : B�l�ş�m S�stem�ne G�rme

TCK md. 244 : S�stem� Engelleme, Bozma,

Er�ş�lmez Kılma, Ver�ler� Yok Etme veya

Değ�şt�rme

TCK md. 245 : Banka veya Kred� Kartlarını

Kötüye Kullanma

TCK md. 245/A : Yasak C�haz Veya

Program Kullanma

TCK’da dolaylı b�l�ş�m suçları olarak da �fade

edeb�leceğ�m�z b�l�ş�m s�stemler�n�n

aracalılığıyla �şleneb�len en sık karşılaşılan

suç t�pler�n� �se şu şek�lde �fade edeb�l�r�z;

TCK md. 125/2; Hakaret

TCK md. 132; Haberleşmen�n G�zl�l�ğ�n�n

İhlal�

TCK md. 134; Özel Hayatın G�zl�l�ğ�n�n İhlal�

TCK md. 135; K�ş�sel Ver�ler�n Kayded�lmes�

TCK md. 136; Ver�ler� Hukuka Aykırı Olarak

Verme Veya Ele Geç�rme

TCK md. 137; Ver�ler� Yok Etmeme

TCK md. 142/2-e ; N�tel�kl� Hırsızlık

TCK md. 158/1-f ; N�tel�kl� Dolandırıcılık

TCK md. 226 ; Müstehcenl�k
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A.5070 Sayılı Elektron�k İmza

Kanununda Düzenlenen S�ber Suçlar

EİK md. 16; İmza Oluşturma Ver�ler�n�n

İz�ns�z Kullanımı

EİK md. 17; Elektron�k Sert�f�kalarda

Sahtec�l�k

A.5809 Sayılı Elektron�k Haberleşme

Kanunu

EHK md 51; K�ş�sel Ver�ler�n İşlenmes� Ve

G�zl�l�ğ�n�n Korunması

B.5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan

Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes�

Hakkında Kanun

Madde 8; İçer�ğ�n Çıkarılması ve Er�ş�m�n

Engellenmes� Kararları İle Yer�ne Get�r�lmes�

Madde 8/A; Gec�kmes�nde Sakınca

Bulunan Hallerde İçer�ğ�n Çıkarılması

ve/veya Yer�ne Get�r�lmes�

adde 9; İçer�ğ�n Yayından Çıkarılması ve

Er�ş�m�n Engellenmes�

Madde 9/A; Özel Hayatın G�zl�l�ğ� Neden�yle

İçer�ğe Er�ş�m�n Engellenmes�

C.5846 Sayılı F�k�r ve Sanat Eserler�

Kanunu

FSEK md. 71; Manev�, mal� veya bağlantılı

haklara tecavüz

FSEK md. 72; Teknoloj�k Önlemler� Etk�s�z

Kılma

D.6698 K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu

KVKK md. 17; Suçlar ve KVKK md. 18;

Kabahatler “ başlıklı düzenlemelerle 5237

sayılı Türk Ceza Kanununa atıfta bulunarak

yaptırımlara yer ver�lm�şt�r.

Türk Hukuku bakımından s�ber suçlara

yönel�k yasal düzenlemelere bakıldığında

salt olarak 5237 sayılı TCK’ da

düzenlenmed�ğ�; d�ğer özel kanunlarda da

hüküm altına alındığı görülmekted�r.
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 Bahsed�len kanunlarla sınırlı olmamakla

b�rl�kte s�ber suçlara yönel�k 15 Kasım 2022

tar�h�nde M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca (MEB)

Ortaöğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�'nde

yapılan değ�ş�kl�k �le s�ber zorbalık d�s�pl�n

suçu sayılarak bu konuda çok öneml� b�r

düzenleme yoluna g�d�lm�şt�r. Y�ne �lk kez

ülkem�zde S�ber Güvenl�k Kurumu

tarafından kabul ed�lerek Bakanlar

Kurulu'nun 20/06/2013 tar�hl� 28683 sayılı

Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

g�ren (2016-2019) yıllarını kapsayan Ulusal

S�ber Güvenl�k Stratej�s� ve Eylem Planı, 28

Aralık 2020 tar�hl� (2020-2023) yıllarını

kapsayan Ulusal S�ber Güvenl�k Stratej�s� ve

Eylem Planı s�ber güvenl�k alanına yönel�k

c�dd� ve öneml� b�r düzenleme olarak kabul

ed�lmekted�r.

Kaynakça 
2020-2023 “Ulusal S�ber Güvenl�k

Stratej�s� ve Eylem Planı, Ulaştırma ve

Altyapı Bakanlığı, s. 10-35.

EKER, Umut, “Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Derg�s�,

“Türk Ceza Hukukunda B�l�ş�m Suçları”, S.

62, 2006, s. 104-140. 

SANDİLAÇ, Nurullah,”S�ber Suç, S�ber

Terör ve S�ber Savaş Üçgen�nde S�ber

Dünya”, C.4, S.1, 2022, s. 166- 180. 
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A  R E V I E W  I N  T H E  C O N T E X T  O F  N O N - C O N T E N T I O U S
J U R I C D I C T I O N S :  I S  L A W  C O M P U T A B L E ?

Öz 
Mak�neler�n �nsanlardan daha akıllı hale

gelme olasılığına ve gelecekte

kullanımlarının öngörülemezl�ğ�ne atıfta

bulunan teknoloj�k tek�ll�k kavramı, Yapay

Zekâ (YZ) çağında mak�nelere yönel�k

beklent�ler konusunda öneml� tartışmalara

yol açmıştır. Kurzwe�l’�n hızlanan get�r�

yasası anal�z�, teknoloj�n�n artan gel�ş�mden

z�yade üstel büyüme göstermeye devam

ett�ğ�n� ve on yıllardır üstel teknoloj�k

değ�ş�m� doğru b�r şek�lde tahm�n eden

Moore Yasası’nın b�le teknoloj�k hızlanma

hızı neden�yle güncell�ğ�n� y�t�reb�leceğ�n�

öne sürmüştür. YZ uygulamalarına dayalı

hukuk teknoloj�s� uygulamaları, hukuk�

kararların alınmasında hal�hazırda

kullanılmaktadır, ancak YZ’n�n hukukun

temel �lkeler�nde kullanılıp kullanılamayacağı

ve yasal tek�ll�k bağlamında otomat�k karar

verme konusunda sınırların bel�rlenmes�

gerek�p gerekmed�ğ� sorusu hala devam

eden b�r tartışmadır. Mevcut YZ teknoloj�ler�

henüz hukukun özerkl�ğ� �ç�n yeterl�

doğrulukta yasal tek�ll�k sağlayacak kadar

gel�şm�ş değ�ld�r, ancak bu asla

başarılamayacağı anlamına da

gelmemekted�r. Bu makale, YZ

teknoloj�ler�n�n temel b�leşenler�n� ve bu

teknoloj�ler�n hukuk uygulamalarında

kullanılmasının mevcut ve potans�yel

eks�kl�kler�n� �nceleyecekt�r. Bu �ncelemede

kullanılacak yöntem, özell�kle ‘k�ş�ler

hukukunda çek�şmes�z yargı yetk�s�’

bağlamında, YZ uygulamalarının yeterl�l�ğ�n�n

hukukun temel �lkeler�yle karşılaştırılması

yoluyla yapılacaktır.

Ç E K İ Ş M E S İ Z  Y A R G I L A M A  B A Ğ L A M I N D A  B İ R  İ N C E L E M E :  H U K U K  H E S A P L A N A B İ L İ R  M İ ?
 

B İ L G E  K A A N  G Ü N E R

1. Introduct�on
 W�th recent technolog�cal developments,

the not�on of Art�f�c�al Intell�gence (AI) has

w�dely found a ground �n several aspects

of da�ly l�fe and has �n�t�ated heated

debates on reth�nk�ng the expectat�ons

from mach�nes that started w�th the

�ndustr�al revolut�on. In th�s regard,

researchers have focused on ask�ng what

the pos�t�on of technology w�ll be �n the

�mmed�ate future and whether

‘technolog�cal s�ngular�ty’ �s poss�ble.[1]

Technolog�cal s�ngular�ty, wh�ch �s at the

centre of �ntense d�scuss�ons, �s dr�ven by:

1) The poss�b�l�ty that non-b�olog�cal

mach�nes could be smarter than human

be�ngs �n the future. 2) The probab�l�ty that

AI appl�cat�ons such as Mach�ne Learn�ng

(ML), Deep Learn�ng (DL) and Natural

Language Process�ng (NLP) w�ll reduce the

need for human labour �n many areas. 3)

The unpred�ctab�l�ty (ow�ng to the �ntense

accelerat�on of technology) of the extent

to wh�ch non-b�olog�cal mach�nes may be

used �n the future.[2]. Kurzwe�l, �n h�s

�nterest�ng analys�s of the law of

accelerat�ng returns, pred�cted based on

the accelerat�on of technolog�cal

development that we would see more

progress �n the f�rst twenty years of the

twent�eth century than �n all of the

n�neteenth century[3].

Based on Kurzwe�l’s argument, �t �s qu�te

just�f�ed to state that technology cont�nues

to show exponent�al growth rather than

�ncremental development. Even Moore’s

Law, wh�ch has accurately forecast the

exponent�al level of technolog�cal change

for decades, m�ght �tself become out of

date ow�ng to the speed of technolog�cal

accelerat�on[4].

In l�ne w�th these developments, g�ven

advancements have become w�dely used

�n law. For �nstance, numerous ‘Legal Tech’

appl�cat�ons based on ML technology help

lawyers make legal dec�s�ons. However, the

core concern there�n - the ult�mate

computab�l�ty of law, �s related to the

quest�on of whether the use of AI �n

fundamental aspects of law �s poss�ble. [5].

Accord�ngly, �t �s �mportant to note that

current AI technolog�es (e.g. ML, DL or

NLP) are not yet suff�c�ently advanced to

prov�de legal s�ngular�ty w�th enough

accuracy for the autonomy of the law.

Nevertheless, th�s does not mean that legal

s�ngular�ty w�ll never be ach�eved.  Aga�nst

th�s backdrop, th�s art�cle w�ll d�scuss �n

two parts whether boundar�es should be

set on automated dec�s�on-mak�ng �n terms

of legal s�ngular�ty by compar�ng the

fundamental pr�nc�ples of law, part�cularly �n

the context of ‘non-content�ous jur�sd�ct�on

�n the law of persons’, w�th ML systems
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The f�rst part of th�s art�cle w�ll focus on

work�ng pr�nc�ples of AI technolog�es, and

how these pract�ce used �n da�ly l�fe.

Second part w�ll d�scuss current and

potent�al def�c�enc�es of us�ng these

technolog�es on legal pract�ce. 

2. Is everyth�ng computable? 
Before d�scuss�ng arguments whether

everyth�ng �s computable, f�rst, one should

focus on understand�ng the current use of

AI and �ts techn�cal scope. In th�s regard,

pr�mary th�ng need to redef�ne ‘algor�thm’,

wh�ch �s central to computer sc�ence,

because the class�cal def�n�t�on of

algor�thm �s not adequate to encompass

what programm�ng currently can embrace.

[6].  In class�c computer programm�ng,

computer sc�ent�sts apply, v�a an algor�thm,

pre-programmed rules that follow the

computer sc�ence expert’s responses �n a

part�cular area.[7].  However, the ma�n goal

of the new approach, utterly d�fferent from

the class�cal a�m, �s to s�mulate the

consc�ousness of human be�ngs through

us�ng th�nk�ng, self-aware mach�nes. For

th�s reason, we need to expla�n the subset

�mplementat�ons of Art�f�c�al Intell�gence. 

2.1 Mach�ne Learn�ng 

ML could be def�ned as a system for

draw�ng �nferences from new s�tuat�ons

through e�ther collect�ng or construct�ng

data us�ng data-dr�ven techn�ques that

conta�n mathemat�cal parameters, data

retent�on and error correct�on. In add�t�on,

the s�gn�f�cant d�fference of the ML system

from standard stat�st�cal methods (wh�ch

have �nformed class�c computer

programm�ng methods) �s that through

repeated exposure to reach opt�mal

performance of spec�f�c tasks the ‘�terat�ve

learn�ng method’ can recogn�se more

complex data models.[5].

ML algor�thms known as ‘learners’ must

f�rst pract�se on test data us�ng error

correct�on parameters unt�l the results they

ach�eve reach an opt�mal we�ght for

spec�f�c tasks such as class�f�cat�on (e.g. �n

spam f�lter�ng), pred�ct�on (e.g. �n r�sk

assessment)[8]. Already, ML has begun to

be used �n var�ous countr�es as a tool for

adm�n�strat�ve dec�s�on-mak�ng �n the

contexts of law enforcement, mak�ng

jud�c�al dec�s�ons and draft�ng statutes[7].

   One sal�ent example of a legal dec�s�on-

mak�ng system �s COMPAS – Correct�onal

Offender Management Prof�l�ng for

Alternat�ve Sanct�ons – wh�ch �s the r�sk

assessment algor�thm used by the judges

�n some US jur�sd�ct�ons to �dent�fy the

s�gn�f�cant po�nts �n v�olent cr�mes, dec�de

the appropr�ate type of superv�s�on for

part�cular �nmates or prov�de �nformat�on

wh�ch could be helpful for adjud�cat�on.[9].  

However, th�s algor�thm has d�splayed b�as,

wh�ch �s obv�ously an obstacle to ach�ev�ng

legal s�ngular�ty. The b�as appeared when

COMPAS forecast the poss�b�l�ty of black

people re-offend�ng as almost tw�ce as

l�kely as that of wh�te offenders, although

wh�te offenders’ cr�m�nal h�story has shown

greater l�kel�hood of re-offend�ng than that

of black offenders.[10]. B�as w�ll be

d�scussed below �n connect�on w�th the

fa�lures of current AI technolog�es to

ach�eve technolog�cal s�ngular�ty.

2.2 Art�f�c�al Neural Networks 

Art�f�c�al neural networks (ANNs) are the

ma�n tool for apply�ng ML. They repl�cate

the human bra�n and are employed �n

generat�ng new data from collected data

ut�l�s�ng bas�c funct�ons such as bra�n

learn�ng, remember�ng and general�s�ng.[11].

There are two ma�n types of ANN: s�ngle-

layer perceptron and mult�-layer

perceptron. The least compl�cated feed-

forward neural network �s a s�ngle-layer

perceptron, wh�ch �s a l�near class�f�er and

cons�sts only of �nput and output. Mult�-

layer perceptron has emerged to address

the �nsuff�c�enc�es of s�ngle-layer

perceptron, and usually work �n non-l�near

systems. In other words, a non-l�near

system, or feed-back neural network, does

not restr�ct the output of a neuron to

prov�d�ng only an �nput to the subsequent

neuron layer, but can also connect (as an

�nput) to any neuron �n �ts own or

subsequent layers. At th�s po�nt, as a

work�ng concept mult�-layer perceptron’s

could be expla�ned as hav�ng three ma�n

sect�ons: an �nput layer (neurons) wh�ch

takes the �nformat�on, a h�dden layer

conta�n�ng the equat�ons needed to make

transfers, and synapses wh�ch connect

neurons by transm�tt�ng the output of one

neuron to the �nput of another.[5].  One of

the most s�gn�f�cant features of the

nonl�near system �s that �t can learn from

the raw data. The ma�n purpose of a

nonl�near class�f�er �s to process the

�nformat�on �n the �nput layer to ach�eve the

des�red results. A reverse-propagat�on

method �s used to tra�n the algor�thm by

adjust�ng we�ght�ngs to correct the error

when actual results do not correspond to

the expected results.[12].
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2.3 Deep Learn�ng 

The DL method �s su�table for more

compl�cated data patterns ow�ng to the

part�cular representat�onal learn�ng method

�t uses, wh�ch conta�ns non-l�near

class�f�ers as opposed to the l�near

class�fy�ng methods that many mach�ne-

learn�ng appl�cat�ons use. The learn�ng

algor�thm of DL adjusts the we�ght g�ven to

synapses between the neurons through

back-propagat�on (wh�ch �s expla�ned

above), so the need for human experts �s

qu�te low compared w�th mach�ne learn�ng.

[13].  Though th�s tra�n�ng method requ�res

a great many labelled examples and

numerous adjustable we�ghts to construct

opt�mal models, thanks to the

�mprovements �n the backpropagat�on

method more robust results are obta�ned.

The major advance that DL offers over

mach�ne-learn�ng techn�ques has been �n

the face recogn�t�on and speech

recogn�t�on areas, through Convolut�onal

Neural Networks (ConvNets). ConvNets

have �nternal representat�on features that

make them well su�ted for �ntell�gent tasks

(e.g. v�sual percept�on or understand�ng

language), by v�rtue of preserv�ng

�nformat�on aga�nst �rrelevant var�at�ons that

�nputs can �ntroduce[14].  In part�cular,

ConvNets may st�ll be able to detect

part�cular objects desp�te encounter�ng

var�at�on between these objects, because

they are equ�pped w�th f�lters, nonl�near

systems and pool�ng layers at each stage.

[5]. For �nstance, us�ng Deep Convolut�onal

Neural Networks ‘Imagenet’ has drawn

record-break�ng correct class�f�cat�on

results from a very �ntens�ve dataset, wh�ch

conta�ns 1.2 m�ll�on h�gh-resolut�on �mages,

compared to trad�t�onal mach�ne learn�ng.

As w�th �mage pred�ct�on, ConvNets have

ach�eved very good results �n

understand�ng language[16]. However,

many appl�cat�ons of ConvNets have used

a superv�sed learn�ng method because of

the current def�c�ency of unsuperv�sed

learn�ng methods. The s�gn�f�cant

d�st�nct�on between superv�sed learn�ng

and unsuperv�sed learn�ng �s that the

outputs of a superv�sed learn�ng system

have prev�ously been determ�ned by the

programmer. However, unsuperv�sed

learn�ng systems do not have �ntr�ns�cally

labelled output, and are structured to

const�tute outputs from the �nherent

structure of datasets us�ng methods such

as �dent�fy�ng or cluster�ng.[17]. For th�s

reason, the unsuperv�sed learn�ng system

�s more appropr�ate for legal pract�ce

because of outputs of law tend to vary

over t�me. 

2.3.1 Natural Language Process�ng 

One of the essent�al areas to be

cons�dered �n order to understand the

nature of human be�ngs �s how they

commun�cate. Accord�ngly, NLP, wh�ch �s a

spec�f�c subdoma�n of DL, has focused on

speech recogn�t�on, understand�ng

language and mach�ne translat�ons to seek

to understand human uses of language

and m�t�gate the d�ff�culty of

commun�cat�on between computers and

humans. However, �t should be noted that

�t �s d�ff�cult for NLP to understand the

complex structure of human language,

g�ven that, among natural languages, some

words do not have exactly equ�valent

mean�ngs[18]. 

The complex structure of human

languages conta�ns semant�c

understand�ng of the syntact�c

framework, and th�s structure of

language �s based on cogn�t�ve

mechan�sms �n the human bra�n, wh�ch

are fed by both �nternal and external

�nterfaces.[19]. For example, new words

may appear, or the mean�ng of ex�st�ng

words may change, as soc�al changes

occur. Humans can eas�ly use these

new words or perce�ve wh�ch def�n�t�on

of the word �s meant by look�ng at the

structure of the sentence. However,

desp�te prom�s�ng developments �n the

NLP algor�thm, wh�ch are based on a

s�zeable structured database of human

language, NLP �s far from at human-

level performance when faced w�th

new mean�ngs of words or semant�c

understand�ng.[5]. In order to

overcome these �nsuff�c�enc�es of NLP

�s ava�lable at requ�red to add new

mean�ngs of words to �ts dataset

through recurrent learn�ng method by

experts, and th�s s�tuat�on could be

seen as a s�gn�f�cant obstacle to

ach�ev�ng technolog�cal s�ngular�ty
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2.4 Scope of AI
Before we start to �llustrate the current

scope of AI, we should def�ne the mean�ng

of the term and relevant algor�thms, based

on the explanat�ons above. So, AI could be

descr�bed as a s�mulat�on of human

�ntell�gence by mach�nes. Mach�ne learn�ng

�s an approach to ach�ev�ng AI, and DL �s

one pract�cal techn�que of mach�ne

learn�ng. Also, �t �s essent�al to ment�on

cybernet�cs, wh�ch forms the h�stor�cal

bas�s for AI stud�es. The work�ng pr�nc�ple

of cybernet�cs �s: the �nterd�sc�pl�nary

sc�ence that deals w�th recogn�s�ng the

nature of the human bra�n and mak�ng a

mach�ne that �s self-d�rected l�ke human

be�ngs, through compar�ng the nervous

system of humans w�th the mach�ne’s

mechan�sm.[20]. The research f�eld of

cybernet�cs focused on mach�ne systems

regulat�ng themselves, by evaluat�ng the

results of subsequent act�on to feed back

to the act�on’s source.  Thereby, �n�t�al

act�ons can make the necessary

arrangements for subsequent steps. In

order for such systems to work correctly, a

su�table algor�thm must be establ�shed.

Gerov�tch suggested that, when the

correct algor�thm �s def�ned, computers

can solve everyth�ng[21].  A computat�on

system of th�s type has used algor�thm�c

language �n mach�ne learn�ng by

transferr�ng raw �nformat�on to b�nary code. 

In l�ght of th�s �nformat�on, the f�rst

assessment should be of where AI can or

m�ght replace human act�v�ty. We have

seen that mach�ne learn�ng has started to

be used �n da�ly l�fe. It should not be

forgotten that the use of AI technolog�es

such as mach�ne learn�ng w�ll be

progress�vely �ncreas�ng �n many publ�c and

pr�vate sectors as these technolog�es

become more eff�c�ent and the�r cost

reduces. Furthermore, developments �n AI

technology suggest that many occupat�ons

are h�ghly l�kely to d�sappear over the next

decade, that accord�ngly many ex�st�ng

jobs w�ll be reshaped accord�ng to th�s new

technology and that many AI-based

profess�ons w�ll emerge.[22].  Also, AI can

be l�m�ted by the suff�c�ency of the data

used. F�rst of all, what the work �nvolves �n

some profess�ons requ�r�ng deep expert�se

and complex �nteract�ons, such as the

educat�on sector, �s less read�ly pred�ctable

by automated technolog�es than �n

occupat�ons, such as manufactur�ng.

act�v�t�es, that conta�n more phys�cal work.

For th�s reason, these profess�ons are not

l�kely to be managed by current AI

technolog�es because the frameworks of

these jobs have not been reduc�ble to

processed data assessable by mach�ne-

learn�ng algor�thms. he second l�m�tat�on of

AI technolog�es �s the use of data, wh�ch

conta�ns b�as. 

The problem w�th b�as ar�ses when data

conta�ns rac�al, gender or pol�t�cal

stereotypes, �s used by mach�ne learn�ng

to tra�n the algor�thm, and some of these

b�ases cannot not�ce at f�rst glance by

experts. Also, the b�as �n the mach�ne

learn�ng algor�thms maybe not only at a

techn�cal level but also reflect soc�al �ssues

ar�s�ng from a large segment of soc�ety[23].  

Th�s presents a ser�ous obstacle to us�ng a

mach�ne-learn�ng algor�thm �n automated

dec�s�on-mak�ng systems: w�ll the dec�s�ons

of these systems always be fa�r �f there �s a

poss�b�l�ty of us�ng data that conta�ns b�as?

In my op�n�on, th�s obstacle can be

overcome by experts work�ng �n d�fferent

d�sc�pl�nes evaluat�ng the neutral�ty of data

before �t �s used by the algor�thm.

Moreover, th�s evaluat�on system could be

transferred to mach�ne-learn�ng technology

to ensure the �mpart�al�ty of automated

systems. However, solv�ng th�s problem �s

not enough to just�fy us�ng mach�ne

learn�ng �n a automated system for mak�ng

legal dec�s�ons, because of mach�ne

learn�ng’s opaque and unaccountable

structure[5]. The th�rd and most cr�t�cal

problem w�th the l�m�ts of AI technolog�es

�s that currently, they do not have the

mental state �nference s�m�lar to the human

be�ng, desp�te prom�s�ng developments �n

us�ng data and we�ght�ng outputs.

31

B İ L G E  K A A N  G Ü N E R



O C A K  2 0 2 3

 Network systems used by AI technolog�es

transfer �nformat�on to the next layer by

we�ght�ng the raw �nformat�onal data.

However, th�s does not mean that the

algor�thm understands the content of the

data �t uses. The work�ng pr�nc�ple of the

mach�ne-learn�ng algor�thm �s based on the

structur�ng of data by transferr�ng

�nformat�on about da�ly l�fe to b�nary code.

Even though the neural network systems

are empowered through techn�ques for

new outputs be�ng rev�ewed by experts

(recurrent neural network system), th�s

does not mean that mach�ne learn�ng has

the self-regulat�ng ab�l�ty to assess how

outputs m�ght need to change �n l�ne w�th

developments ar�s�ng from soc�al change

and progress. Th�s problem �s d�rectly

l�nked to the �nsuff�c�enc�es �n NLP that are

attr�butable to the h�erarch�cal structures

of languages. For �nstance, because NLP

employs a l�near funct�on, the f�rst level of

legal �nterpretat�on, the ‘letter of the law’,

wh�ch conta�ns complex syntact�c

structures, �s qu�te hard for current NLP

systems to understand w�thout human

�ntervent�on. In v�ew of these problems, AI

technolog�es are not currently able to

compute every phys�cal system, desp�te

what has been asserted by the

pancomputat�onal�st approach. In other

words, the Modest Phys�cal Church-Tur�ng

Thes�s could be seen as def�n�ng the

scope of computat�on. Accord�ng to th�s

thes�s, not every phys�cal process �s

computable, and moreover could only be

computable by mach�nes �f th�s phys�cal

process were a natural part of the

comput�ng system.[24].  In my op�n�on, th�s

should not be taken as mean�ng that

poss�ble future developments �n AI

technolog�es w�ll be unable to change th�s

assessment. 

 

3. Is Law Computable? 
Before start�ng to d�scuss whether the law

�s computable, �t �s worth to focus on what

the legal system �s and what a legal system

does. Kantorow�cz makes the most

accurate and s�mple def�n�t�on of law, as

follows: “A body of rules prescr�b�ng

external conduct and cons�dered

just�c�able” [25]. Rules of law are the

orders and proh�b�t�ons �mposed by the

adm�n�strat�ve bod�es of the state �n order

to regulate human behav�ours to accord

w�th what soc�ety and the nat�on requ�re. It

should be noted that the concept of law �s

reflex�ve, and rules of law change shape

w�th the underly�ng change �n soc�ety;

therefore, �t cannot be called an �mmutable

set of rules. Therefore, �t to evaluate the

law separately from art�f�c�al �ntell�gence

technolog�es could not be cons�dered. The

f�rst concept for us�ng AI �n the f�eld of law

goes back to Buchanan and Headr�ck’s

v�ew that computer programs ought to be

h�ghly effect�ve �n legal reason�ng and

apply�ng problem-solv�ng techn�ques.[26].

In several f�elds of law, AI technolog�es

known as LegalTech are used. 

One of the best-known and earl�est

appl�cat�ons of LegalTech �s the TAXMAN

Project[27],  wh�ch dates back to the

1970s and sought to comb�ne law and

art�f�c�al �ntell�gence �n the f�eld of tax law.

Another �s the Robolaw Project of the

European Un�on,[28], wh�ch analysed

stud�es of AI-based law, a cr�t�cal study

that demonstrates the �mportance of th�s

�ssue. Although AI systems are successful

�n apply�ng what they have learned, they

are not very effect�ve �n mak�ng dec�s�ons,

as d�scussed above. When we evaluate

the legal dec�s�on-mak�ng mechan�sm,

many d�fferent problems ar�se, and

def�c�enc�es of techn�que when �t comes to

establ�sh�ng a code of law are one of the

essent�al problems. For example, ow�ng to

the h�erarch�cal structure of a legal text,

chang�ng even a comma w�th�n the text

can lead to very d�fferent mean�ngs. If

such confus�on could ar�se, the results

obta�ned from AI appl�cat�ons would not

accurately reflect the content of the law.

Moreover, d�fferences of �nterpretat�on,

cultural d�fferences, values vary�ng over

t�me and place, the var�ab�l�ty of rel�g�ous

and moral values and changes over t�me �n

the �mportance of protected const�tut�onal

values could be seen as the ma�n 
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challenges to the use of automat�c

dec�s�on-mak�ng appl�cat�ons. The next part

of th�s essay w�ll cons�der, �n the l�ght of

these �ssues, how well LegalTech m�ght

cope w�th the scope of non-content�ous

jur�sd�ct�on �n the context of the law of

persons. 3.1 Concept of Non-Content�ous

Jur�sd�ct�on �n the Law of Persons The

fundamental structure of the law of

persons �s s�m�larly regulated �n d�fferent

legal systems, although the scope of th�s

leg�slat�on can d�ffer, �n several ways, from

country to country. The scope of the law of

persons �s stated �n c�v�l law. It �ncludes a

person’s ex�stence, who the person �s

(name, gender, mar�tal status) and how a

person �s able to exerc�se the�r r�ghts such

as the r�ght to l�fe, to human d�gn�ty or to

pr�vacy. These are fundamental r�ghts and

freedoms, and no �nst�tut�on can restr�ct

the r�ght to exerc�se them. However, th�s

does not mean that the law of persons, as

�t affects the exerc�se of fundamental

r�ghts, w�ll not change over t�me. For

�nstance, some countr�es (e.g. Ind�a) have

changed the legal def�n�t�on of gender,

started to recogn�se the ex�stence of a

th�rd gender and conf�rmed that

transgender people enjoy all fundamental

r�ghts. As th�s example shows, �t �s

expected that the var�ety of legally

recogn�sed genders could �ncrease �n t�me.

Although the number of legal gender types

recogn�sed by states �s �ncreas�ng, the

ways �n wh�ch �nd�v�duals apply to change

the�r def�ned gender are s�m�lar to the

procedure of gender reass�gnment. People

who want to enjoy th�s r�ght are requ�red

apply to the courts, document�ng that they

have the necessary psycholog�cal and

phys�olog�cal cond�t�ons, w�th support�ng

med�cal ev�dence. 

These k�nds of proceed�ngs, wh�ch are

carr�ed out on the appl�cat�on of the

relevant party and where there �s no other

party, g�ve r�se to non-content�ous

jur�sd�ct�on. A s�m�lar k�nd of jud�cature �s

appl�ed �n the change of name. Common

reasons why people apply to the courts to

change the�r names or surnames �nclude

where the mean�ngs of those names have

changed negat�vely over t�me; change �n

gender or rel�g�on can also be seen as

just�fy�ng a change of name. Non-

content�ous jud�c�al proceed�ngs are a type

of adjud�cat�on wh�ch �s based on mak�ng

dec�s�ons, tak�ng precaut�ons or tak�ng

act�on to protect the r�ghts of the person

concerned where there �s no oppos�ng

party. In my op�n�on, us�ng AI technolog�es

to automate such dec�s�ons may be more

appropr�ate for such types of adjud�cat�on

than others. 

For example, us�ng an AI-based program

�nstead of requ�r�ng appeal to the courts

for name changes caused by m�sspell�ngs

could s�gn�f�cantly reduce the courts’

workload. The Turk�sh government has

developed an appl�cat�on that enables

c�t�zens to apply v�a a government webs�te

�nstead of to the courts to change names

that have been m�sspelled, for example.

However, �t �s unl�kely that th�s system

could be used �n all c�rcumstances �n

wh�ch r�ghts to change name or surname

m�ght be granted. In part�cular, the

mean�ng of some names could change

over t�me, and holders of these names

become the object of r�d�cule �n soc�ety; or

people could w�sh to change the�r names

because these names do not su�t the�r

characters. AI technolog�es m�ght be less

funct�onal �n such cases because the

psycholog�cal factors assoc�ated w�th a

change of gender or name are l�kely to be

d�fferent for each nd�v�dual, and 
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as remarked above the predeterm�ned

outputs for automat�c dec�s�on-mak�ng

algor�thms do not always cope well w�th

class�fy�ng new s�tuat�ons. Current AI

technolog�es try to solve th�s problem by

tun�ng and ref�n�ng the algor�thm’s capac�ty,

by re-�dent�fy�ng ex�st�ng outputs accord�ng

to each new s�tuat�on that ar�ses. However,

th�s �s not a susta�nable method �n an

automat�c dec�s�on-mak�ng mach�ne

powered by AI technolog�es. I w�ll go on

br�efly to expla�n why seek�ng to reconc�le

adversar�al proceed�ngs w�th art�f�c�al

�ntell�gence �s more compl�cated than us�ng

AI technolog�es for non-content�ous

jud�c�al proceed�ngs, through a hypothet�cal

case �n fam�ly law. F�rst of all, rules and

procedures relat�ng to marr�age are

spec�f�ed �n fam�ly law, as a sub-branch of

c�v�l law. Although the scope of fam�ly law

var�es �n d�fferent jud�c�al systems, the

bas�c pr�nc�ples of th�s law generally show

s�m�lar�t�es. That be�ng sa�d, as LGBT r�ghts

have become more recogn�sed �n d�fferent

countr�es, the legal def�n�t�on of marr�age

has begun to change. For �nstance, �n the

Dutch regulat�on on mar�tal status, same-

sex marr�age was recogn�sed for the f�rst

t�me �n the world by a government.[30]. 

 However, the legal status of same-sex

marr�age has not yet been recogn�sed �n

any �nternat�onal treaty because many

countr�es do not legally accept th�s type of

marr�age. Also, homosexual�ty �s st�ll a

cr�me �n almost 80 countr�es, and some of

these countr�es �mpose the death penalty

for homosexual acts. . In any country

where gay marr�age �s not accepted, how

would a court dec�de to act to prevent

polygamy due to one partner has had a

val�d same-sex marr�age �n another

country?

In such a case, the relevant court of the

country �n wh�ch samesex marr�age �s not

legally accepted would f�rst recogn�se such

a marr�age as a val�d reason for absolute

null�ty. Although the court m�ght rule that a

cont�nu�ng same-sex marr�age that �s legal

�n another country w�ll not be recogn�sed, �f

polygamy �s not legal �n that state the

relevant court w�ll dec�de that perform�ng a

marr�age that �s apparently lawful w�th�n �ts

jur�sd�ct�on ought not to be perm�tted,

because �t would be contrary to publ�c

order, as �t would lead to polygamy.

However, the regulat�on of publ�c order �n

�nternat�onal pr�vate law �s not certa�n, and

th�s quest�on has been part�cularly

d�scussed �n legal commentary.[31]. 

 Secondly, because try�ng to transfer to a

b�nary code system legal �ssues where the

doctr�ne �s under d�scuss�ons �s complex

and amb�guous, �t w�ll not be eff�c�ent to try

to use mach�ne-learn�ng algor�thms to

adjud�cate such �ssues. Thus, us�ng AI to

automate dec�s�on-mak�ng �n the face of

such legal problems and w�th�n a context

of adversar�al proceed�ngs w�ll be even

more d�ff�cult because mach�ne learn�ng

would need to meet burdensome

requ�rements, such as understand�ng the

sp�r�t of both �nternat�onal and domest�c

law. 

4. Conclus�on
Use of art�f�c�al �ntell�gence appl�cat�ons has

spread �nto many f�elds, and prom�s�ng

developments �n subsets of Mach�ne

Learn�ng such as Deep Learn�ng have

ra�sed the poss�b�l�ty that technolog�cal

s�ngular�ty m�ght be ach�evable. 

Naturally, s�m�lar technolog�cal

developments have been seen �n the law,

and AI-based LegalTech appl�cat�ons have

begun to be used �n many areas of law,

from accelerat�ng the jud�c�al process to

try�ng to el�m�nate human error from legal

dec�s�ons. For example, some of the non-

content�ous jur�sd�ct�ons are su�table for

the use of legal technology appl�cat�ons.

However, def�c�enc�es �n AI technolog�es

mean ach�ev�ng technolog�cal s�ngular�ty �n

LegalTech appl�cat�ons �s st�ll a long way

off. For example, NLP technolog�es are st�ll

far from understand�ng the h�erarch�cal

language of laws; mach�ne learn�ng

programs st�ll struggle w�th �dent�f�cat�on

and class�f�cat�on when structures of law

change w�th t�me and soc�al developments. 

These are s�gn�f�cant hurdles to ach�ev�ng

legal s�ngular�ty. In my op�n�on, to ach�eve

legal s�ngular�ty requ�res mach�nes to reach

self-awareness. Thus, although �t may

become poss�ble to use AI appl�cat�ons to

automate dec�s�on-mak�ng �n the future,

the eth�cal and moral d�mens�ons of th�s

s�tuat�on should be carefully evaluated. The

most appropr�ate way forward �n current

cond�t�ons �s for developers of art�f�c�al

�ntell�gence appl�cat�ons and jur�sts to

coord�nate. If th�s bears fru�t, the workload

of judges w�ll be s�gn�f�cantly reduced and

judges w�ll qu�ckly correct any errors

caused by AI technolog�es; and as a result,

AI algor�thms could be strengthened more

qu�ckly, to move towards legal s�ngular�ty

by correct�ng poss�ble fa�l�ngs that may

ar�se �n pract�cal �mplementat�on. Although

�t �s not poss�ble to reach legal s�ngular�ty

at the present stage of development, there

�s a poss�b�l�ty that legal s�ngular�ty w�ll be

ach�eved �n the near future thanks to

poss�ble developments �n art�f�c�al

�ntell�gence appl�cat�ons
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ChatGPT ve FSEK Kapsamında Eser N�tel�ğ� 
  Sema Selek / Mustafa Toprak Sezg�n  

       Son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız ChatGPT sohbet botu neredeyse
hep�m�z�n merak ett�ğ�, yapay zekâ alanında belk� de bu zamana kadar gel�şt�r�lm�ş en
d�kkat çek�c� programlardan. ChatGPT g�b� b�r yapay zekânın kısa sürede anlaşılab�l�r
ve �nsanlar tarafından üret�lenlere benzer n�tel�kte �çer�kler üreteb�lmes� bu sohbet
botunu d�kkat çek�c� hale get�rmekte. Bu sohbet botu d�ğer arama motorlarından farklı
olarak kullanıcılar tarafından �sten�len b�lg�lere anlamlı met�nler üreteb�lmekted�r.
OpenAI tarafından oluşturulan DALL-E programı �le san�yeler �çer�s�nde d�kkat çek�c�
ve hayranlık uyandırıcı sanat eserler� üret�leb�lmes�nden sonra ş�md� de ChatGPT
yapay zekâ programı �le anlamlı met�nler üret�lmes� b�zler� yapay zekâ tarafından
üret�len �çer�kler�n b�z� Türk Hukuku kapsamında eser n�tel�ğ�ne ha�z olup olamayacağı
sorusuna yönlend�rmekte. Bu yazıda �lk olarak ChatGPT’n�n ne olduğundan ve nasıl
�şled�ğ�nden bahsed�lecek olup devamında �se ChatGPT tarafından üret�len �çer�kler�n
5846 Sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında eser n�tel�ğ�n�n
değerlend�r�lmes� planlanmaktadır. 

ChatGPT Ned�r? 
ChatGPT, OpenAI ş�rket� tarafından oluşturulmuş ve kullanıcılar tarafından �let�len
komutlara karşılık kısa sürede anlaşılab�l�r met�nler üreteb�len b�r d�l model� olarak
tanımlanab�l�r. ChatGPT’de kend� tanımını şu şek�lde yapmaktadır;

ChatGPT ned�r sorusunda karşılık gelen
cevap san�yeler �çer�s�nde ChatGPT sohbet
robotu tarafından üret�leb�lm�şt�r. Denend�ğ�
üzere ChatGPT san�yeler �çer�s�nde
kend�s�nden talep ed�len �çer�ğ�
oluşturab�lmekle b�rl�kte bu �çer�kler zaman
zaman h�kaye, kod, sözleşme ya da d�lekçe
g�b� uzun ve karmaşık met�nler de
olab�lmekted�r. Pek� ChatGPT bunu nasıl
başarab�l�yor? Bu soruya cevap vereb�lmek
�ç�n ChatGPT’n�n nasıl �şled�ğ�ne göz atmak
gerekmekted�r.

 ChatGPT Ned�r ? 

ChatGPT, OpenAI tarafından eğ�t�lm�ş b�r büyük d�l model�d�r.
Bu model, yazılı met�nler� anlamak ve yazmak �ç�n kullanılab�l�r.
Özell�kle, sohbet botları, çev�r� ve otomat�k yazılı met�n üret�m�
g�b� uygulamalar �ç�n kullanılab�l�r.

 

    ChatGPT İnsan Ger� B�ld�r�ml� Pek�şt�rmel� Öğrenme (İng. Re�nforcement Learn�ng w�th Human Feedback) adı ver�len b�r s�stem
kullanılarak gel�şt�r�lm�şt�r. Pek�şt�rmel� öğrenme b�r çeş�t mak�ne öğrenmes� tekn�ğ� olup temel�nde ceza ve ödül s�stem� �le çalışır ve amaç
en sık ve en fazla ödül veren sonuca ulaşılmaya çalışmaktır. ChatGPT’de d�l model�n�n �y�leşt�r�lmes� ve ödül model�n�n gel�şt�r�lmes�
yöntem� �le oluşturulmuştur. ChatGPT d�l model� kullanıcılar yan� �nsanlar tarafından �y�leşt�r�l�r ve y�ne üret�len �çer�kler�n kullanıcılar
tarafından değerlend�rmes� yöntem� �le ödül model� gel�ş�r. Yan� anlaşılacağı üzere ChatGPT �nsanlar tarafından kullanıldıkça kend�n�
gel�şt�rmekte ve �y�leşt�rmekted�r. Bu sebeple �ler�de gel�şt�r�lecek yen� sürümler�n �nsanların g�receğ� ver�lerle oluşturulacağı g�b�
ChatGPT’n�n temel�nde yer alan model�n de koca b�r ver� havuzuna dayandığını söyleyeb�l�r�z. Özetlemek gerek�rse ChatGPT sanal
ortamda bu zamana kadar üret�lm�ş ve öğrenme sürec�ne dâh�l ed�lm�ş tüm ver�ler� �şleyerek anlamlı met�nler üreteb�lmekte. Bu yanıyla
daha önce var olan ver�ler�n doğru ve anlamlı b�r şek�lde sentezlenmes� �le üret�len �çer�ğ�n ne salt yapay zekânın ürünü olduğu ne de
kullanıcın husus�yet�n� taşıdığı söyleneb�l�r. Ancak ChatGPT �nsanlar tarafından üret�lenlere benzer n�tel�kte met�nler üreteb�ld�ğ� �ç�n hala
kend�s�ne hayran bırakmaktadır.
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Ne kadar uzun o kadar �y�: ChatGPT algılama konusunda oldukça başarılı. Kend�s�ne ver�len b�lg�ler� kullanarak �çer�kler� ürett�ğ� �ç�n
g�rd�ler�n fazla olması ChatGPT’n�n oldukça rahat ett�rmekte ve �sten�len �çer�ğe ulaşılmasını sağlamaktadır. 
Detaylı �fade ed�lmel�: ChatGPT kullanırırken ver�len �fadeler�n detaylı olması yazılımın daha �y� çalışmasını sağlayacaktır. Öyle k� b�r
öykü yazılmasının �sten�ld�ğ�nde h�kayede der�nl�ğ� sağması �ç�n olayın geçt�ğ� yer, karakterler ve genel çerçeve hakkında b�lg�ler
ChatGPT’ye ver�ld�ğ�nde, yazılım çok daha kolay b�ç�mde h�kayeler� oluşturab�ld�ğ� görülmekted�r.
İng�l�zce yazmakta fayda var: ChatGPT her ne kadar Türkçe olarak da çalışab�lse de, kaynak kodlarının, yan� bu anlamda
kend�s�n�n ana d�l�n�n, �ng�l�zce olmasından dolayı (?) �ng�l�zcede daha rahat çalıştığı görüleb�lecekt�r.

Yazım Becer�s�n�n Değerlend�r�lmes�
     Yazım becer�s�n� değerlend�rme hususunda �k� şek�lde yaklaşmakta fayda var. Öncel�kle çıktıların edeb� kal�tes� �k�nc� olarak da çıktı
met�nler�n �şlevsell�ğ�. ChatGPT’ye edeb� kal�te anlamında takl�tler konusunda başarılı b�r uygulama olsa da, yazdığı kurguların kal�tes�
küçük b�r çocuğun yazdıklarını oldukça andırmaktadır. ChatGPT b�r �nsanın hayatındak� adımları tak�p ederces�ne gel�şen ve her ürett�ğ�
eser �le kend�s�ne yen� özell�kler katan b�r zekaya sah�p. Öyle k� cevap vermes� gereken konular �ç�n der�n araştırmalar yapmakta ve bu
araştırmalar sonucu b�zlere çıktı vermekte. Bu halde henüz yen� adımlarını atmaya başlayan bu yazılımın çocukluk dönem�n� yaşadığı
görüleb�l�r. Hal�hazırdak� üret�mler� de göz önüne alındığı bu paralell�ğ� daha da fazla görmek mümkün. Chat GPT b�r çocuğun vereceğ�
cevapları vermekte ve kend�s�ne kattıkları �le cevaplarını her geçen gün değ�şt�rmekted�r. Günlük bazda kullandığınızda, ChatGPT’n�n aynı
sorulara günaşırı farklı cevaplar verd�ğ�n� gözlemlemek b�r hayl� kolay. ChatGPT’y� �sted�ğ�m�ze h�zmet edecek şek�lde kullanmak ve onun
ver�ml�l�ğ�n� artırmak �ç�n de yöntemler mevcut

Daha �y� sonuç elde edeb�lmek �ç�n �zleneb�lecek adımlar: 
Yazılımı daha ver�ml� kullanmak �ç�n yazılımın çalışma prens�pler�ne hak�m olmak gerekse de, kaynak kodları paylaşılmayan bu yazılımda
ver�len cevaplar göz önüne alınarak b�r takım ver�ml� kullanma yollarından bahsetmek mümkün. 

    Konuyu daha �y� kavrayab�lmek �ç�n b�raz da ChatGPT'n�n
kullanım alanlarına göz atmakta fayda var. ChatGPT’y� pek çok
alanda kullanmak mümkün,  örneğ�n ChatGPT’y� Whatsapp’ınıza
bağlayarak mesajlarınıza cevap vermes�n� sağlayab�l�rs�n�z ya da
ChatGPT �le Youtube v�deolarının met�n özet�n� oluşturab�l�rs�n�z.
Yan� uzun saatler alab�lecek �şler� ChatGPT sayes�nde kısa
sürede yapmak ve etk�l� sonuçlar alab�lmek mümkün. Ancak
program ürett�ğ� �çer�kler�n b�r robot tarafından üret�ld�ğ�n� bu
sebeple hatalar �çereb�leceğ�n� sıkça hatırlatmakta fayda var.
İnfograf�k görsel üzer�nde ChatGPT’n�n bazı kullanım alanlarını
derled�k. Bunların har�c�nde ayrıca ChatGPT �le g�rd�ğ�n�z ver�lere
uygun olarak sözleşmeler hazırlayab�l�r ya da d�lekçe
yazab�l�rs�n�z. Görüldüğü üzere ChatGPT’n�n kullanım alanları çok
çeş�tl� olup met�n �çer�ğ� üretme konusunda da oldukça
başarılıdır.  Henüz 30 Kasım 2022 tar�h�nde yayınlanmış b�r
program olsa da ş�md�den pek çok kullanıcısı bulunan bu
programın kullanıcıların çeş�tl� met�nler üretmes� �le temel�ndek�
metot düşünüldüğünde �ler�de daha da �y� sonuçlar vereceğ�n�
söylemek mümkün.
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Cah�t Suluk, Rauf Karasu, Temel Nal, F�kr� Mülk�yet Hukuku, Seçk�n Yayınları, 2020
Dr. Öğr. Üyes� Osman Gaz� Güçlütürk, Chatgpt İle Üret�len İçer�kler�n Eser N�tel�ğ�n�n 5846 Sayılı F�k�r Ve Sanat Eserler� Kanunu
Bakımından Değerlend�r�lmes�, 2022/2, Galatasaray Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, sf.1799-1918  (
https://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2023/1/gsuhfd_c-21_s-2_aral�k2022_derg�-452.pdf E.T. 16.01.2023 ) 
OPENAI, “ChatGPT: Opt�m�z�ng Language Models for D�alogue”, OpenAI, 2022, https://opena�.com/blog/chatgpt/ (Er�ş�m Tar�h�:
16.01.2023) 

      Y�ne Open AI tarafından gel�şt�r�len ve ChatGPT’den b�r süre önce p�yasaya sürülen DALL-E programı cümleler� görsele dökeb�lmes�
�le benzers�z sanat eserler� ortaya koymuştu. Yapay zeka kapsamında gel�nen bu noktada d�yeb�l�r�z k� günümüzde �nsanlar tarafından
b�rkaç cümlen�n g�r�lmes� �le gen�ş ver� havuzu ve üslup takl�d� yöntem� �le etk�ley�c� met�nler ve sanat eserler� üretmek mümkün. Ancak
eser olarak n�telend�rmen�n hukuk� anlamda yapılmadığını bel�rtmekte fayda var. Yazımızın devamında ChatGPT d�l model� tarafından
üret�len �çer�kler�n 5846 Sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu kapsamında eser n�tel�ğ�n�n değerlend�r�lmes� yapılacaktır.

FSEK Kapsamında Eser Kavramı 
 5846 Sayılı F�kr� ve Sanat Eserler� Kanunu ( Kısaca FSEK olarak bahsed�lecekt�r ) kapsamında b�r ürünün eser olarak kabul ed�leb�lmes�
�ç�n bell� unsurlara sah�p olması gerekt�ğ� düzenlenm�şt�r. Bu unsurlar; 

1. F�k�r ve sanatın ötes�ne geçerek somutlaşması
2. FSEK’te öngörülen gruplardan b�r�ne dah�l olmak
3. Ortada b�r f�k�r ürünü bulunması
4. Ürün sah�b�n�n husus�yet�n� taşımadır.

 Chat GPT aracılığıyla üret�len �çer�kler�n yazılı met�nler olması ve �nsanlar tarafından algılanab�lmes� sebeb�yle yukarıda sıralanan
unsurlardan �lk kr�ter� karşıladığını söyleyeb�l�r�z. Eser n�tel�ğ�n�n bel�rlenmes�nde �k�nc� unsur bakımından değerlend�rme yapacak olursak,
FSEK kapsamında eser türler� �l�m-edeb�yat, mus�k�, güzel sanat ve s�nema olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. ChatGPT aracılığıyla yazılı
met�nler üret�leb�lmekte olup üret�len �çer�ğ�n yasada bel�rt�len bu dört gruptan b�r�ne dah�l olab�lmes� mümkündür. Örneğ�n ChatGPT
aracılığıyla üret�len b�r şarkı sözü ya da s�nema metn� bu gruplardan b�r�ne dah�l ed�leb�lecek �çer�klerdend�r. Ancak Chat GPT aracılığıyla
üret�len �çer�kler�n değerlend�r�lmes� hususunda orada b�r f�k�r ürünü olup olmadığı ve husus�yet�n mevcud�yet� tartışmalı hususlardır. 
 Eser�n arkasında f�k�r ürününün bulunması unsuru konusunda her ne kadar farklı yaklaşımlar olsa da ChatGPT’n�n kullanımı fotoğraf
mak�nes� kullanımına benzet�leb�l�r. Nasıl k� b�r fotoğraf mak�nes�nde her ne kadar eylemler yalnızca tuşa basmaktan �baret olsa da, doğru
açı, doğru ışık g�b� faktörler �le fotoğraflar b�rer sanat eser� hal�ne gel�rler. ChatGPT’de kullanıcısı tarafından g�r�len b�lg�ler ve d�rekt�fler
uyarınca met�nler oluşturması sebeb�yle fotoğraf mak�nes�ne benzer b�ç�mde çalıştığı söyleneb�l�r. Her ne kadar ChatGPT tüm
fonks�yonlara sah�p olsa da, bu fonks�yonları b�r araya get�ren k�ş� eser sah�b�, kullanıcı olacaktır. Bu bağlamda ChatGPT tarafından
üret�len �çer�kler�n üçüncü kıstası da taşıdığı söyleneb�lmekted�r. 
  Son olarak da dördüncü unsur olan üret�len �çer�kler�n ürün sah�b�n�n husus�yet�n� taşıması şartının değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.
Husus�yet, temel manada; d�ğer eserlere benzememe, özgün olma ve yaratıcılık g�b� kavramlarla açıklanmaktadır. İlk aşamada, ChatGPT
yazılımını kullanan k�ş�n�n ürett�ğ� �çer�klerdek� husus�yet� değerlend�r�ld�ğ�nde, yazılımın aynı g�rd�lere farklı tepk�ler vereb�lme becer�s�
öneml�d�r. ChatGPT benzer g�rd�lere farklı cevaplar vereb�lme yeteneğ�ne sah�pt�r ve bu bağlamda b�r husus�yetten bahsetmek
mümkündür. Ancak yer yer ChatGPT’n�n jener�k �fadelere başvurması hal�nde husus�yetten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca
�çer�ğ�n sah�b�n�n husus�yet�n� taşıyıp taşımadığının tesp�t� noktasında ChatGPT’n�n �şley�ş model�ne de d�kkate alınması gerekmekted�r.
ChatGPT’n�n İnsan Ger� B�ld�r�ml� Pek�şt�rmel� Öğrenme s�stem�n� kullanarak gel�şt�r�ld�ğ�nden ve temel�nde oldukça büyük ver� havuzunun
bulunduğundan bahsetm�şt�k. Bu sebeple her ne kadar kullanıcısının g�rd�ğ� �çer�kler doğrultusunda ChatGPT’n�n b�r met�n oluştuğunu
b�l�nse de aslında ChatGPT tarafından üret�len �çer�kler�n s�stemde yer alan onlarca ver�n�n katkısıyla meydana get�r�ld�ğ� görülmekted�r. Bu
sebeple ChatGPT aracılığıyla üret�len �çer�kler�n sah�b�n�n husus�yet�n� taşıdığından bahsetmek bu aşamada pek de mümkün
gözükmed�ğ�nden FSEK anlamında b�r eserden söz etmek mümkün değ�ld�r. 
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