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Hukukçunun bilişim günlüğü… 

(Eylül 2012)

 Amerika Birleşik Devletleri mahkemeleri Juri Talimatında değişikliğe 
gitti. Değişikliğin sebebi, duruşmalarda sosyal medya araçlarının kullanımı. 
(22.08.12)

 Samsung’un, Apple’ı kopyaladığına kanaat getiren jüri 1.049 milyar dolar 
ödemesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme evrakına http://lnkd.in/Wz6kJX  
adresinden ulaşabilirsiniz. (28.08.12)

 Kopyalanan kredi kartları ile yapılan dolandırıcılıkları yıllarca 
Amerika’dan örnek vererek anlattık. Tabi Amerika’da olan biten bize birkaç 
yıl gecikmeli geliyor. Adana’da 180 Karttan 1 milyon TL para çeken çetenin 
7 üyesi tutuklandı. Haberin ayrıntılarına,  http://bit.ly/QLx0bc adresinden 
ulaşabilirsiniz. (10.08.12)

 Facebook, yetkililerinden Bay Davis 
yaptığı açıklamada; sosyal ağa Avrupa’dan 
giren kişiler için işaretleme özelliğini 
gönüllü olarak kaldırdıklarını bildirdi. 
Konuya ilişkin habere http://nyti.ms/
N39MIN  adresinden ulaşabilirsiniz 
(17.08.12)

 Amerikan okulları öğrencilerinin Facebook’daki paylaşımlarından dolayı 
disiplin işlemleri yürütmeye başladı.  Öğrencinin okul dışındaki eylemlerinden, 
okul tarafından sorumlu tutulması doğru bir uygulama mı? Siber kabadayılığın 
önlenmesi için her yol mübah mı? http://bit.ly/RYEBUx (16.09.12)
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 Facebook’a 
yüklediğiniz ancak daha 
sonra sildiğiniz (öyle 
zannettiğiniz) fotoğraflar 
ile ilgili Facebook’un 
kişisel haklara özen 
göstermediğinden bahisle 
eleştirilmekteydi. Başkaları 
tarafından yüklenen ve 
içinde hak sahibinin de 
işaretlendiği fotoğraflar 
özellikle utanç verici ya da 
toplumun geneli tarafından 

yadsınacak görüntüler ile ilgili olduğundan bahisle sıkıntı yaratabilmekteydi. 
Fotoğraf silinse dahi Facebook şirketi sunucularında saklandığından 
gerçekten silinmiş olmuyordu. Bu durum nihayet sona erdi. Facebook 
üzerinden silinen fotoğraflar artık 30 gün içersinde sunuculardan da 
silinecek http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/21247308.asp (17.08.12)

 Junk kutusuna düşen e-postalar için, Hotmail’den yeni seçenek 
“Arkadaşım Hacklenmiş” (22.08.12)

 Silk Road adlı web sitesinde, peynir ekmek gibi Marijuana satılıyor. 
Konuya ilişkin haberin ayrıntılarına http://lnkd.in/3tpVYM  adresinden 
ulaşabilirsiniz. (17.08.12)

 Avustralya Savunma Bakanlığı, Taliban’ın askerler hakkında bilgi 
toplamak için Facebook’u kullandığını bildirdi. Yapılan açıklamada; 

Taliban’ın çekici 
bayan fotoğrafları 
ile açtığı sahte 
Facebook hesapları 
ile askerlerden 
sayı, konum gibi 
bilgileri aldığı 
belirtildi. Habere 
ilişkin ayrıntılara 
http://cnet.co/
QNaoDu adresinden 
ulaşabilirsiniz 
(16.09.12)

 Milyonlarca siteye erişimin kesilmesine neden olan GoDaddy’e 
gerçekleştirilen saldırıyı, Anonymous grubu üyesi üstlendi. Konuya ilişkin 
habere, http://lnkd.in/d7yYUG adresinden ulaşabilirsiniz (11.09.12)

 Facebook, reklamlarında yer alan  “beğen” özelliğinin ne kadarının gerçek 
müşterileri yansıttığı konuşuluyor. http://bit.ly/PFkQ0o (06.09.12)

 Almanya’da Angela Merkel 
hükümeti, Google ve diğer web 
tarayıcılarının, haber sitelerinden 
üretecekleri içerikler için ücret 
ödemesini zorunlu kılan yasa 
tasarısını onayladı. 2009 yılından beri 
hazırlanmakta olan düzenleme ile Google 
ve diğer on-line hizmetlerin haberleri 
sunarken kullandıkları reklamlar karşılığı 
aldıkları gelirlerden pay alması olanağı 
getirildi. Özel bloggerlar ya da dernek 
ve vakıflar bu uygulama dışında kalıyor, 
düzenlemeye göre sadece sistematik bir gelir aracı olarak kullanma ana kriter 
kabul ediliyor. http://lnkd.in/BhWrpD  (04.09.12)

 Almanya, Facebook’a gizliliğe saygı göstermesi konusunda baskısını 
sürdürüyor. Temmuz 2012’de açılan Facebook Uygulama Merkezi’nin kullanıcı 
verilerini uygulamalar ile paylaşımı, kullanıcının yeterince ve uygun şekilde 
rızasını almıyor. Bu durum açık Almanya Telemedya Yasası’nı açıkça ihlal 
ediyor. 4 Eylül itibariyle söz konusu durum düzeltilmediği takdirde, ülkenin 
yasal yollara başvuracağını konuşuluyor. Konuya ilişkin habere, http://lnkd.in/
hXFSxi adresinden ulaşabilirsiniz  (04.09.12)

Veri hırsızları genellikle tüketiciler ile ilgili şahsi bilgileri alıyor, açıklıyor 
ya da satıyorlar. Tüketiciler çoğunlukla bu durumdan ve bu amaçtan bihaber.  
Amerikan hükümeti yetkilileri, işletmelerin söz konusu verileri korumaları 
ve ülke tüketicilerine şahsi bilgileri üzerinde daha büyük bir kontrol olanağı 
vermek için en iyi uygulamaları rapor ile duyurdu. Söz konusu rapora, http://
lnkd.in/BPveWf  adresinden ulaşabilirsiniz. (04.09.12)

 Güney Kore Anayasa Mahkemesi, İnternet kullanıcılarını sahte İnternet 
protokol (IP) numarası kullanmasını engelleyen yasayı yürürlükten kaldırdı. 
Konuya ilişkin habere, http://bit.ly/PLHdDG  adresinden ulaşabilirsiniz. 
(29.08.12)
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 Twitter, New York Hâkimi’nin Haziran’da verdiği; Wall Street 
protestosunda aktif kullanıcılarının detaylı bilgilerini paylaşması gerektiği 
yönündeki kararına karşı itiraz yoluna başvurdu. http://bit.ly/PzGUcx  
(29.08.12)

 Hollanda Mahkemesi, İnternet üzerinden sahte marka saat satışı yapan 
sitelere yer sağladığı ve erişilebilir hale getirdiğinden ceza öngörülmesi 
gerektiği kararına vardı. http://t.co/qiVQu0Ds  (29.08.12)

 Cubic Network de Facebook’a dava açmaya hazırlanıyor; Çinli firma üye 
profillerindeki zaman tüneli “Timeline” uygulamasının fikir ve isim babası olduğu 
iddiasında. http://bit.ly/NA7UwY  (29.08.12)

 Federal Mahkeme Hâkimi, Facebook’un kullanıcı resimlerini kullandığı 
reklamlar için açılan toplu davada uzlaşmanın gereken zararı karşılamaya 
yetmeyeceği görüşünde olduğunu açıkladı (30.08.12).

HABERLER
 Yeni Ticaret Kanunu, yeni tebliğler... 

3 tebliğ daha yayınlandı: Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ; AŞ Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ 
ve Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29.08.12).

 Kredi kartı aidatı 
kalkıyor… 
Hatırlarsanız, Temmuz’da 
tarihinde “Bunu Biliyor muydunuz?” 
köşemizde; Bankalar tarafından 
hesabınıza yansıtılan Hesap İşletim 
Ücreti, Hesap Özeti Ücreti gibi 
kalemlere itiraz edebileceğimizden 
bahsetmiştik. Bu konuya Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın Tüketici 

Kanunu’nda değişiklik içerir tasarısında da yer verildi. Tasarının ilgili maddesi 
kabul edildiği takdirde; banka kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, 
dosya masrafı, ATM nakit çekim masrafı gibi bedelleri alamayacak. http://bit.
ly/RQOpRp (17.08.12)

 Alkollüysen kasko ödemez 
devri bitti… 
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, alkollü 
araç kullanırken kaza yapan 
sürücünün hasarının kasko tarafından 
karşılanmasına hükmetti. Kara taşıtları 
kasko sigortası genel şartlarına göre 
rizikonun teminat dışı kalabilmesi 
için kazanın münhasıran alkolün etkisi 
ile oluştuğunun sigortacı tarafından 
kanıtlanması gerekli. http://bit.ly/
Oo5ETE
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Çin Komünist Partisi Lujiang İl Başkanı Wang Minsheng, yardımcısı Jiang Dabin 
ve Gençlik Kolları Başkanı Wang Yu’nun çıplak fotoğrafları Çin gündemine 
bomba gibi düştü. Haberin ayrıntılarına, http://itv.co/PnR2ra  adresinden 
ulaşabilirsiniz. (17.08.12)

Cambridge Düşesi Kate Middleton’un üstsüz fotoğraflarına Fransız 
Mahkemesi’nden yayını durdurma ve yasaklama kararı verildi. http://lnkd.in/
d99ggV (20.09.12)

Bunları biliyor muydunuz?
 Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr 

payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak 
hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal 
tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. (17.08.12)

 Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımların, 
sadece içeriğe bağlantı vererek yapılması doğrudur. Bu nedenle, içeriği 
kopyalayıp yapıştırarak sosyal medya üzerinde paylaşmanız halinde Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun yaptırımları ile karşılaşmanız mümkündür (Bu ihtimal 
pek tabi, söz konusu yazıyı ilk hazırlayan kişinin paylaşımınızı durdurma vb. 
talepleri olması halinde geçerli). Eser sahiplerine ait haklar Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nun 66. maddesinde ayrıntılı bir şekilde açıklandı ve korunma 
altına alındı (06.09.12).

Hukuki incelemeler
Oyunlaştırma “Gamification”, tehlike mi yoksa fırsat mı?
Oyunlaştırma; oyun tasarım öğelerinin, oyun düşüncesi ve mekaniğinin oyun dışı 
unsurlara uyarlanması olarak tanımlanıyor[1]. Size çok mu uzak geldi? Aslında 
sandığınızdan çok daha aşinasınız ona…  Bu kavramı anlatmak için gelin birkaç 
örnek verelim. Spor malzemeleri kullanır mısınız? Nike, markasını bilmeyeniniz 
yoktur sanırım. Nike oyunlaştırmanın en iyi örneklerinden biri sunuyor. Nike, 
sporu bir çeşit oyuna dönüştürmeyi başarmış durumda. Nike Plus sayfasında 
ve akıllı telefon uygulamalarında, ürünlerini kullanan katılımcılara çeşitli 
sportif hedefler öngörüyor.  Katılımcıların bu hedeflere ilişkin ilerlemelerini 
puanlayarak, vücut sağlığı için gerekli antrenmanları yapmaları için onları 
teşvik ediyor. Sporu, oyuna dönüştüren Nike, aynı zamanda yürüyüş ve koşu 
verilerinizi de saklıyor, ilerlemenizi arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkân 
veriyor ve hatta hedeflerinizi gerçekleştirdiğinizde sizi tebrik ediyor. 
Kısacası, daha sağlıklı bir yaşam biçimi için sizi motive ediyor. Görünen 
yüzüyle, iki taraf da bu işten kârlı çıkıyor. Nitekim Nike da, yarattığı eğlence 
algısıyla, tüketiciyi ürünlerine çekiyor, markasına bağlılık sağlıyor.
  

“Çok kiloluyum kilo 
vermeliyim”, “çok hantalım 
hareket etmeliyim” diye 
düşündüğümüz oluyor ama 
harekete geçmek, geçince 
devamını getirmek kolay 
değil. İşte oyunlaştırma 
da yukarıdaki örnekte 
tam olarak da bu noktada 
devreye giriyor. Günlük 
spor ihtiyacınızı karşılamak 
için sizi yönlendirecek, 
destekleyecek her şey artık 
size bir İnternet bağlantısı kadar yakın [2]… Başkalarıyla yarışmak, ilerlemeyi 
takip edebilmek, başarının ödüllendirilmesi gibi özellikleri ile artık bir oyundan 
farkı kalmayan günlük işler de sizin için vazife olmaktan çıkıyor.
Ancak bu eğlenceli dünya göründüğü kadar masum değil… Oyunlaştırma ile 
davranışlarınız inceleniyor ve kayıt altına alınıyor. Hatta size fark ettirmeden, 
alışkanlıklarınız yönlendiriliyor ve yönetiliyor… Hal böyle olunca, kişisel 
verilerin gizliliği de ortadan kalkıyor [3].
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Tehlike sadece oyunlaştırmada değil, bu tehlike oyunlar için de geçerli. Farkında 
mısınız, bilmem, Facebook oyunları, verilerinize erişme izni almadan açılmıyor [4]. 
Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar (Foursquare, Instagram) yer bilgilerinizi 
ve neler sevdiğinizi dosta düşmana duyuruyor.  Oysa ki;  gönüllü olarak verdiğiniz 
bu bilgiler, esasen pazarlama malzemesi olarak 3. kişilere kiralanıyor ya da 
satılıyor.

Foursquare uygulamasında yer alan Rozetler sizin hangi tür alışkanlıklarınız 
olduğunun verisini görsel hale getiriyor. Sosyalleşmek sizin için alışveriş mi, 
konsere gitmek mi yoksa yemek yemek mi? Peki hangi tür restoranlara gider, 
neler yersiniz (balık, tavuk ya da et?  Kentucky, Pizza Hut ya da Burger King?) ?
 
Günümüzde, pazarlama hedeflerine etkili erişim için, firmalar bu bilgileri 
satın alıyor ve eğer hedef pazarlarında dolaşıyorsanız, sizi ya kendi 
ürünlerini kullanmaya davet ediyor ya da sadık bir müşteri olduğunuz 
için sizi ödüllendiriyorlar. Öyle ki; sık ziyaret ettiğiniz yerlerde, diğer 
kullanıcılardan daha sık bulunuyorsanız “başkan evde” (“Mayor is in the house”) 
statüsünü kazanabiliyor, bu statü sayesinde size özel ikram ve indirimlerle 
karşılanabiliyorsunuz.

Yakın zamanda bu veriler alışveriş yaptığınız firmalar ile eş zamanlı olarak 
sürekli paylaşılacak. Diyelim ki; alışveriş için markettesiniz, telefonunuzdaki 
uygulama ile bu durumu bildirdiniz. Firma geldiğinizden haberdar olduğunda 

cep telefonunuza (herkesin olan ve yanından eksik etmediği bir parçası) kısa 
mesaj olarak önceki kullanım alışkanlıklarınıza uygun ürünlerdeki indirim ve 
kampanyaları size hemen bildirecek. Peki ya, alışveriş alışkanlıklarınızı nereden 
mi bilecek? Market üye kartınızdan... Hani var ya, indirimli ürünler aşkına, kayıt 
sırasında kişisel bilgilerinizi seve seve verdiğiniz kart, işte bahsi geçen bu 
kart.

Kasada alışveriş öncesinde okutulan kart, size dair verilerin de anahtarı. 
Özetle verilerinizi tutan ve sadık bir müşteri olduğunuz için sizi ödüllendiren 
bir sistem günümüzde zaten mevcut, bu CRM sisteminin tek eksiği entegre 
çalışacağı eş zamanlı bir bildirim sistemi…

Kaldı ki; bu tanınmanın faydaları olması da muhtemel: örneğin, kadın bakım ve 
sağlık ürünlerine ilişkin indirimlerin erkek müşterilere bildirilmesinin yerinde 
olmayacağı çok açık, değil mi?
Bu uygulamaların ilerleyen günlerde çok daha çarpıcı boyutlara ulaşacağı 
öngörülüyor. 

2010’da gerçekleşen bir panelde konuşmacı olan Yrd. Doç Dr. Jesse Schell[5], 
herkesin hafızalarına kazınan konuşmasında özetle şunları anlatmıştı:
“Oyunlaştırma tekniğinin hayatımızın en vazgeçilmez parçası olacağını, sabah 
kahvaltısında yediğimiz mısır gevreğinin kutusunda yer alan İnternet’e 
bağlı oyunlarda arkadaşlarımızla rakip olacağımızı, diş fırçalarının üzerinde 
yer alan sensörler sayesinde sağlıklı dişlere sahip olmak için 2 dakika diş 
fırçalayanların, temiz yaşam alanlarına sahip olmak için yerdeki çöpü alıp çöp 
kutusuna atanların, trafiği ve karbon salınımını azaltmak için toplu taşıma 
araçlarını kullananların 
puan kazanacağını 
sonra kazanılan tüm 
bu puanlarla alışveriş 
yapılabileceğini, bu 
puanlar ile vergi ve 
idari para cezalarınızı 
karşılayabileceğinizi…” 
[6]

Verilerin depolanması 
ve alışkanlıkların 
yönetilmesi tekniği, 
Facebook oyun 
uygulamalarında da saklı. 
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Yazımız başında belirttiğimiz gibi oyun oynamak adına verdiğiniz izinler ile 3. 
kişiler verilerinize erişebilmekte böylece siz ve arkadaş listenizdekilere, hedef 
kitlesinde yer aldığınız şirketlerin reklamlarını sunabiliyor. Facebook içinde yer 
alan bu firmalar oyunları ayrıca herhangi bir ürünün reklamını görsel hale getirip 
örtülü şekilde size tanıtmak ve hatta sadece oyun içersinde kullanabileceğiniz 
(sanal) objeler üzerinden de maddi menfaat sağlamaktadırlar [7].

Yazımız boyunca anlattığımız, “mahremiyetin” önüne geçen uygulamalar esasen, 
tamamen insancıl duygularımıza yönelmiş durumda. Her birimiz önemsediğimiz, 
değer verdiğimiz içselleştirdiğimiz diğerlerinin yaşamlarına bir şekilde dahil 
olmak istiyoruz… Önemsediğimiz ve önemsenmek istediğimiz sürece de gizlilikten 
çok afişe olmayı isteyeceğiz... Böylece yalan (sanal) dünyanın oyunlarında birer 
oyuncu olacağız... Bizi, bize dair verileri korumak için düzenlenen onca yasaya 
rağmen, bilinçsizce verilerimizi paylaşacağız…

Sonra mı? Cep telefonlarımıza her yerden reklam yağdığında, yüklediğimiz 
uygulamalar içerisinden çıkan trojanlar aktif hale gelip hesaplarımızı ele 
geçirdiğinde, istenmeyen e-postalardan (spam mail) günlük posta akışımızı takip 
edemez hale geldiğimizde aklımıza gelecek; Facebook’un AB devletlerince (bir 
nevi) aforoz edildiği, Google’ın çerezlerine karşı insanların ayaklandığı günler... 
Unutulma hakkının neden gerekli olduğu ve belki de ancak o zaman okur hale 
geleceğiz uygulama sayfalarını yüklerken karşımıza çıkan uyaranları. (19.09.2012) 
 ________________________________________
[1] Psikolojik temelde bakıldığında oyunlaştırma, sosyal ve itibari mekaniklerle insanların 
davranışlarını etkilemek, tutumlarını değiştirmek ve nihayet onları işiniz için değerli 
davranışları yapmaya yöneltmenin en yeni yoludur.
[2] Kilo takipçileri topluluğu bugüne kadar milyonlarca kişiye yardımcı oldu. http://bit.ly/
OD1mhr .
[3] Oysa ki; mahremiyet ve unutulma hakkı kişiliğe bağlı devredilmez haklardan olup ulus üstü 
düzenlemeler (AİHS) ve Anayasa (m. 5)  ile korunma altına alınmıştır.
[4] AB üye ülkeleri ise bu konuda oldukça hassas. AB Adalet Komiseri Viviane Reding, de, 
08.11.2011 tarihinde yapığı basın açıklamasında; mevcut uygulamaların, kişilerin şahsi verileri 
üzerinde tam kontrol sahibi olma hakkını zedelendiğini, belki de bu nedenle dijital çağda, temel 
hakların anlam ve kapsamının  yeniden belirlenmesinin gerekebileceğini; veri güvenliği sağlamak 
için birlik olarak kişisel verilerin kullanımı ve işlenmesine ilişkin daha sert düzenlemelere 
gidilmesi gerektiği görüşünde olduklarını; internet işletmelerince kullanılan şahsi bilgiler 
üzerinde, internet kullanıcılarına daha fazla kontrol yetkisi sağlanması bunun için de unutulma 
yetkisi tanınmasına gidilmesi ve işletmelerce asgari veri temini esasının getirileceğini belirtti.
[5] Carnegie Mellon Üniversitesi öğretim görevlisi
[6] Konuşmaya http://g4.tv/gGaSLq adresinden ulaşabilirsiniz.
[7] Yaratılan sanal dünyada arkadaşlarınızla aranızdaki tatlı rekabet ve başarı hırsı gibi 
duygular, insanların kendini gerçekleştirme güdülerini (Maslow Piramidi) harekete geçiriyor.  
Facebook üzerinden sanal objelere 2012 yılında harcanan tutar 40 milyar Facebook Kredisi 
olarak öngörülmekte (http://tcrn.ch/IdH3xC), 1 Facebook kredisi şu an  0,25-TL’ye karşılık 
gelmekte. Türkiye’de de dijital oyun pazarı gün itibariyle 200 milyon dolara ulaşmış durumda 
(http://bit.ly/Rhp8ef) .
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Geçen gün televizyonda, yakın zamanda başlayan bir diziye gözüm takıldı. Dizinin ortaları 
sanırım, konu bir hayli ilerlemiş, bilmem kaçıncı dakika ve kim bilir kaç bölüm olmuş, 
konuyu yakalamak zor vesselam; ancak bu, benim sorunum. Öğrendiğim kadarıyla 
Türkiye’de, orta düzeyde bir dizi seyircisinin, bir diziye herhangi bir bölümden ısınması 
5-10 dakikada mümkünmüş (Bize okulda Romalı Justinianus’un basiretini öğretmişlerdi 
ama olsun, hayat insana neler öğretiyor !) 

Velhasıl izlemeye başladık „artık kanalın yüzü hürmetine, “ilk reklam arasına kadar 
buradayız” diyerek kaderimize boyun eğdik, konu ilerledi, başrollerden biri uzak yoldan 
evine geldi, nice zaman sonra ve evde onları karşılayan evin hanımı gelenlere birer 
bardak içki hazırlıyor, yorgunluklarını alır düşüncesi, belki de ailevi bir gelenek ya da 
eski zamanlardan bir adet.
Yalnız içki şişesi de bardağı da ortalarda yok. Var ama yok… “Bir sis perdesi arkasında, 
başrol bu duruma mı efkârlı yoksa, iki yanlış bir doğru götürür mü? ” diye mi düşündü 
bilemem tüm bu sis perdesini aydınlatmak çabası belki de. Bir de sigara yaktı ama 
bizi de yaktı. Çağırın itfaiyeyi ekran yanıyor, ekranı sis bastı! Her yer duman, göz gözü 
görmüyor.
Kanalı geçtim can havliyle, derken bir başka buğulu ekran daha. Dizi sağlık konusuna 
dayalı, doktor hasta ilişkilerini ve bir hastanenin günlük temposunu konu alan 
maceraların bilmem kaçıncı gösterimi. Buğu alanı ise, insan vücudu. Bu alan bildiğim 
kadarıyla vakti zamanında bu dizinin çok izlenmesinin nedenlerinden biri. Dizinin 
en özellikli noktası; gerçeğe çok yakın vücut anatomisi görüntülerine yer vermesi. 
Ancak tatbik olunan buğu sonucunda artık vücudun, özellikle iç organların, gözükmesi 
neredeyse imkânsız  ve neticeten artık bu diziyi bildiğin brezilya dizilerinden ayırmakta. 
Zaten aynı saatte oynatılıyor bu tekrarlar…
Görünen o ki, uygunsuz, sakıncalı bulunan kareler “sansürlenmekte”. Ancak bu 
uygulamaya neden gidildiğini anlayabilmiş değilim, çocuklarımız için mi?  

Benim bildiğim ve çok da yerinde bulduğum bir uygulaması var esasen Radyo Televizyon 
Üst Kurulu’nun, o da Kurul’un geliştirdiği akıllı işaretler sembol sistemi. Sembol 

Sansür bizi korur mu?

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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sistemi, 23 Nisan 2006’dan beri Türk televizyon 
kanallarında uygulanıyor.  Çocuk ve gençleri 
televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden 
korumak amacıyla uygulanan semboller 
esasen sinemalardan da alışık olduğumuz 
bir sınıflandırma sistemi. Bu uygulama pek 
tabi ki; henüz zihni tam anlamıyla doğru 
ve yanlışı ayırmakta tökezleyebilecek olan 
çocuklarımızı ekrandan uzak tutmak; şiddet, 
cinsellik, vahşet ve olumsuz örnek teşkil 
edebilecek davranışlar açısından aileye, 
içerik hakkında çaktırmadan bilgi vermekte, 
çocuklarının maruz kalmasını istemeyecekleri 
görüntülerden uzak tutmak konusunda da bir 
nevi vazife yüklemekte ya da halk ağzıyla, topu 
taca atmaktadır.

Bu uygulamanın da, pek tabi iyi/kötü yanları 
ayrıca tartışılabilir ancak bu, gerekli ve 
uygun olduğuna inandığımız bir uygulama. 
Bizi rahatsız edense; ya çocukların yatma ya 
da dizilerin yayın saati.. Öyle ki; “İyi Uykular 
Çocuklar Projesi” uyaranları TV’de saat 
21:30’da gösteriliyor, oysa ki; ailecek başına 
oturup bir hafta boyunca iple çektiğimiz, 
haftanın birkaç gününü de birbirimize 
özet geçerek ya da gelecek öngörülerimizi 
paylaşarak geçirdiğimiz dizilerimiz saat 20:00 
itibariyle ekranlarda yer almaya başlıyor.

Öte yandan bu dizileri bu kadar izlenilesi 
yapan nedir diye hiç düşündünüz mü? 
Ben içersinde kendimizden bir şeyler 
bulduğumuz biz ya da çevremizdekilerin yani 
yaşayan gerçek bireylerin bir parçasının bu 
ekranlarda canlandırılan karakter ile gözler 
önüne serildiğini düşünüyorum… Belki bu 
karakterler çok uçlarda yaşıyorlar ama bu, 
hikâyelerinde gerçeklik olmadığı anlamına 
gelmez… Peki dizilerdeki karakterler, bunlar 

hep aynı yazarların kaleminden mi çıkarlar, 
hep huyu suyu aynı tiplemeler midirler? 
Değillerdir pek tabi ki; öyle olsa bir karakter 
yeterdi anlatmaya her şeyi... Oysa ki bugün 
dizi sektöründe başrol oyuncuları, diğer (yan) 
roller ve castlar ile dahil düşünüldüğünde 
bir dizide 1-60 kişi arası bir oyuncu kadrosu 
karşımıza çıkıyor.  Bölüm başına 70.000,00-
TL dahi alan oyuncular olduğu söyleniyor…  
Prodüksiyon masraflarını siz düşünün…
Seyirci diziyi izler, karakterleri benimser belki 
özdeşleşir. Karakter gibi olmak ister; yediği 
yerlerde yemek yemek, giydiklerini giymek, 
dinlediklerini dinlemek... Arada eli mahkum 
örtülü ve açık her tür reklamı da izler.. Oyuncu 
da rolünü oynar, parasını kazanır devlete 
vergisini verir… Prodüksiyon şirketi, sektörde 
istihdam yaratır, çekimlerde kullanılan 
yerlerde ekonomik canlanma olur ve yine gelir 
elde edenler, vergilerini verirler. Görüldüğü 
zaman, herkes al gülüm ver gülüm kendi 
hayatından memnundur... Ama şu çocuklar da 
olmasa ya da vaktinde uyusa!

İçinizden bazıları 
gerçekten 
çocuklar olmasa 
varsayımını 
yürüttükten 
sonra yine de bir 
şey değişmezdi 
diyorlar… Adı 
üstünde sansür 
bu. Seçim hakkını 
yok ediyor…

Sansür sadece 
TV’de değil, 
İnternet’te de de 
var… 2007 yılında 
yayınlanan 5651 
sayılı Kanun’un 

uygulaması o kadar müdahaleci boyutlara 
ulaştı ki,  yürürlükten kaldırılması için 17 
Temmuz 2010 tarihinde sokaklarda yüz binler 
yürüdü (biz onları bir elin parmağı olarak 
okuduk basından).
Sansür yazılı basında da var: bazı haberler 
atlanıyor hatta ve bazı haberler yoktan 
yaratılıyor bazen. Sırf magazin basını gelmesin 
aklınıza, ekonomik ve siyasal haberler de var 
hiç yoktan gazete sayfalarına dökülen ya da 
varken yok edilen… Sırf süreli yayınlar da değil 
sansürün tacizlerine tecavüzlerine muhatap 
olan… Bazen kitaplar toplatılıyor yer yer ya da 
basılamadan el konuyor bazılarına… Kitabın da 
adı yok, kadının da…

Düşünüyorum da aslında hemen hemen 
her yerde var da bu sansür, beynimizde de 
olmaz mı? İlerleyen günlerde belki o da olur. 
Teknoloji çok gelişti, neden olmasın? Belki o 
zaman “hayat” da otomatikman sansür edilmiş 
olur. En güzeli de belki bu olur, İnternet ya 

da TV’lerdeki sanal karakterlere öğretmesi, 
uygulaması kolay. Er kişi her meydanda 
dediğini yaptırabilmeli icabında.

 İşte o zaman, yani beynimizdeyken daha 
sansür uygulansa, kimse “birilerinin” 
hatalarını yapmaz ve herkes “birilerinin” 
doğrularını yapar. “Yapar”  diyorum başka bir 
kelime kullanamadım ne yazık ki, zira artık 
yaşamak olur mu o eylem, ondan pek de emin 
değilim.
Peki, herkes aynı şeyi yaparsa kim düşünecek 
ve kim seçecek ve kim ayrışacak diğerlerinden 
o zaman hatalar olmazsa? Öbür dünyaya 
gittiğimiz savında, dünyadaki sınavı da 
geçmiş mi kabul oluruz? Dahiler ve zekâ 
geriliği olanlar olmayacak mı hayatımızda? 
Marketteki bir kutu sütten farkımız olmayacak 
mı birbirimiz için? Seçimler olmayınca insan 
olabilecek miyiz? Biz, biz olabilecek miyiz?

Dizilerden yanlışları (!) kötülükleri çıkaralım, 
diziler tüm kötülüklerin anası... Çıkaralım 
ve onların yerine doğruları yerleştirelim... 
Başroldeki her karakter, misal günde en az 
30 dakika spor yapsın, günde en az iki defa 
dişini fırçalasın, fast food asla yemesin ve 
araba kullanıyorsa şehir içi hız limitini asla 
geçmesin… Herkes gerektiği gibi yaşasın!, 
Karakterler yavaş yavaş, onları onlar yapan 
özelliklerinden, yaşanmışlıklarından  sıyrılsın, 
herhangi biri olsun ya da “öteki” olsun ve 
artık olduğu/olamadığı bu hali ile yok olsun. 
Biz sansürlediğimiz ya da başımızı öte yana 
çevirdiğimiz için artık bizden farklı olanlar da 
olmasın! Olsun, olsun da bizim için olmasın. 
Seçmek, kişiliğimize bağlı vazgeçilmez ve 
doğuştan gelen bir özgürlük, anayasal bir hak 
değil de; ulaşılmayacak bir ütopya olsun. Belli 
mi olur? Belki sansür bizi, bizden korur… 
http://bit.ly/V3H8wt  (04.09.12)

http://www.bilisimdergisi.org/s147


