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Hukukçunun bilişim günlüğü

Haberler
Cambridge Düşesinin üstsüz fotoğraflarına Fransız 
Mahkemelerinden yayımın durdurulması kararı geldi. 
http://lnkd.in/d99ggV  (19.09.12)

Kanada’da gizlilikle ilgili büyük sorun: Kanada 
bakanından LGBT topluluğu üyelerine özel e-posta 
gönderildiği ve kimlerin LGBT topluluklara üye 
olduğunun devlet tarafından bildindiği ortaya 
çıktı… http://lnkd.in/4-eQjQ  (27.09.12)

Mahkeme kararına rağmen YouTube videosu 
kaldırılmayınca, tutuklanan Google Brezilya müdürü 
serbest bırakıldı.http://lnkd.in/7_JS8D  (28.09.12)

Sanal Kabadayılık mağduru, şikayette bulunmak için 
isminin gizli tutulmasına ilişkin mahkeme kararını 
bekliyor.. http://lnkd.in/mw7YpC  (28.09.12)

Facebook yeni hizmetiyle karşınızda “hediye 
servisi” http://lnkd.in/2sSH6s (01.10.12)

YouTube Türkiye’de merkez açtı.. Artık o da vergi 
mükellefi http://cnet.co/OCbjMD  (04.10.12)
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Facebook şirketi, üyelerinin internet üzerindeki 
hareketlerini gizlice takip ettiğinden bahisle  15 
milyar dolarlık dava ile karşı karşıya. http://bit.ly/
QASGWb (10.10.12)

Başta Facebook olmak üzere twitter myspacei 
skype gibi sosyal medya ve eklentilerindeki 
paylaşımlarınızın, ister boşanma isterse ceza 
davasına konu olsun, Amerikada mahkemelerde 
aleyhinize kullanılabileceğini biliyor musunuz? 
http://bit.ly/WGldwb (11.10.12)

Sosyal Medya hesabınıza işvereniniz el koyabilir 
mi? Davacı işten kovulduktan sonra, işverenin 
Linkedin hesabını devraldığını ve tüm arkadaşları 
ve tavsiyelerine profil hesabının adını ve 
fotoğrafını değiştirerek el koyduğundan bahisle 
dava açtı. http://bit.ly/Q6u7zr  (11.10.12)

Gündem
Yabancı mahkeme kararlarının salt gerekçesinin 
bulunmaması, kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının 
tenfizine engel olmaz.  (Yar. İBGKK 2010/1 E., 
2012/1 K. 10.02.2012 T.) http://bitly.com/RhYZ2L  
(20.09.12)

01.07.2012 itibariyle yürürlükte bulunan TTK 
gereği avans Kar payının önceden dağıtılması 
halinde yıl sonunda zarar edilmesi halinde vergi 
iadesi hakkında yazıya http://t.co/HCgn7cSo adresinden 
ulaşabilirsiniz. (27.09.12)

Son günlerde Gelir İdaresinden gelen bocunuz 
var, daireye uğrayıp vergi işlemleri hakkında 
bizden bilgi alınız türünde yazılara muhattap 
mı oluyorsunuz? Hukuki anlam taşımayan, 
psikolojinizi bozup tedirgin eden ve bu yönüyle 
kişilik haklarınızı zedeleyen bu yazıların 
neden gönderildiğine anlam arıyorsanız, cevabı 
meslektaşımın yazısında  http://lnkd.in/faQC76  
(28.09.12)

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “aynı konuya ilişkin 
olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak 
bir kere açılabilir.” ibaresi, 06.10.12 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yürürlükten 
kaldırıldı. Artık ad-soyad, yaş, din gibi nüfus 
cüzdanınızda yer alan bilgilerin  düzeltilmesine 
ilişkin dava açma hakkınız sınırlı değil. 
(06.10.12)

Halka açık olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye 
sistemine ilişkin esaslar hakkında tebliği 
yayınlandı http://lnkd.in/jE4Qn3 (18.10.12)
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Bunu Biliyor muydunuz?: 
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 
Kanununun 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 Kanununun 66. 
maddesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmış ve 
korunma altına alınmıştır (06.10.12)

Çek Kanunu’nun 3. maddesine göre; çekin, üzerinde 
yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde 
ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın 
ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 
sona eriyor. 
Bankalar, 
süresinde 
ibraz edilen 
karşılıksız 
her çek yaprağı 
için 1.000 
TL ödemek 
zorunda... 
(17.10.12)

Güvenli internet kullanımı için…
Servis hizmeti veren güvenilir firmaların dışında, ne yazık ki kötü niyetli kişi ya 
da sözde servislerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, internet üzerinden bilgilerinizi 
çalmak ve bilgisayarınıza zarar vermek isteyenlere karşı da önlem almalısınız. 
Bu tür kişiler bilgisayarınızda bulunan önemli bilgilerinizi istismar ederek ciddi 
sorunlara sebep olabilirler. Kişisel bilgisayar kullanıcılarına çözümler üreten 
Pratik Servis, arızalı bilgisayarınızı servise vermeden önce bilgi güvenliğiniz için 
yapmanız gerekenler konusunda uyarılarda bulunuyor. 
Bilgisayarınız arızalanmadan önce bilgi güvenliğiniz için düzenli olarak 
yapmanız gereken işlemler: 

 İnternet üzerinden alışveriş yaparken kullandığınız kredi kartı bilgilerini, 
şifrelerinizi ve banka hesap bilgilerini bilgisayarınızda tutmayın. 

 Önemli sözleşme dosyalarını, imzanızı taşıyan belgeleri harici disklerde 
saklayın ve bu dosyaları şifreleyin.

 Bilgisayarınızdaki yazılım programlarının paylaşıma açık olup olmadığını 
kontrol edin.

 Bilgisayarınızda tutmak zorunda olduğunuz önemli dosyaları şifreleyin. 
 İnterneti kullanmadığınız zamanlarda bağlantınızı kesin. 
 Sosyal medya hesaplarınız varsa, güvenlik ayarlarını yüksek tutup şahsi 

bilgilerinizi paylaşmamaya özen göstermelisiniz.
 E-posta ve sosyal medyadaki hesap bilgilerinizi tarayıcınızın hafızasından 

silin. Bu bilgilerin otomatik kaydedilmiş olabileceğini düşünerek 
bilgisayarınızdaki çerezleri de silmeyi unutmayın. 

 Düzenli olarak dosyalarınızı yedekleyin. Önemli bilgi, kişisel fotoğraf ve 
video dosyalarını bilgisayarınızda bulundurmamaya çalışın. 

 Arızalı bilgisayarınızı servise vermeden önce, yedeklediğiniz bu dosyaları 
bilgisayarınızdan sildiğinize emin olun. 

 Önemli bilgilerinizin çalınmaması ve bilgisayarınızın hasar görmemesi için 
anti-virüs programı kullanın. 

Kaynak:http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=39172)

Yukarıda hatırlattığımız güvenlik önemlerine rağmen, bilgisayarınıza rızanız 
olmadan izinsiz giriş yapılmışsa konu ile ilgili yargı yoluna başvurabileceğinizi 
de unutmayınız. (01.10.12)


