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Hukukçunun Bilişim Günlüğü 
(Şubat)

 Samsun’da işyerinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla dün gözaltına alınan E. G.’nin (32) 
sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında paylaştığı fotoğraflar delil olarak 
soruşturma dosyasına eklendi. Suçlamaları kabul etmeyen E.G., çıkarıldığı nöbetçi 

mahkeme tarafından tutuklandı. 
http://bit.ly/10tPL9h  20.01.13    

2013 Bahar aylarında Windows Messenger veda ediyor. Windows yaptığı 
açıklamada, kullanıcıları SKYPE kullanımına yönlendirdi.
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/22364779.asp  

17.01.13

Google Harita programında 
cadde görünümü ile sanki 
ordaymışçasına ilgili yeri 

gezebiliyorsunuz.. Ölmüş bir eşşeğin 
de bu görüntülerde yer aldığı 
belirlendi.. Tuhaf görüntüyü görenler, 
Google’ın kayıt ekibinden şüphelendi..
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/22372961.
asp 16.01.13

 Kızıl Ekim adlı casus program yakalandı ancak devlet dairelerinin 
bilgisayarlarından hangi bilgilere eriştiği henüz açıklanmıyor..
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/22363745.asp 16.01.13

Akıllı Kimlik Kartı Projesi”nin tamamlandığını belirten Başbakan, 2015 yılı sonuna 
kadar tüm vatandaşların bu kimliklere sahip olacağını açıkladı.
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/22368031.asp  16.01.13

Facebook’un bombası arama özelliği oldu.. Arama özelliğine ilişkin sınırlar 
ortadan kalktı 
http://betabeat.com/2013/01/and-the-mystical-magical-product-facebook-announced-was-

search/  15.01.13

Şirket e-posta hesabıyla şirket bilgilerini çalan çalışan, şirket sunucuların ülke 
sınırları dışında kaldığı hallerde, mahkemelerin milletlerarası yetkisizliğine 
istinaden yargının kollarından sıyrılabilir mi?
http://bit.ly/WDBEGS 10.01.13

Apple şirketi, Apple Store üzerinden indirilen uygulama sayısının 
40 milyar rakamını aştığını, sadece 2012 yılında 20 milyar uygulama 
indirildiğini açıkladı. http://bit.ly/Wv7SV2  10.01.13

Amerika’da yapılan Tüketici anketi araştırmalarına göre mobil cihazlar 
üzerinden gerçekleştirilen alışveriş 25 milyar Dolar’a ulaşarak geçen yıla 
verilerine %81 oranında fark atmış durumda http://cnet.co/13kMfN5 10.01.13

Korsan Filme ölçüsüz ceza. Virginya eyaleti yargısı, korsanı 5 yıl hapis ve 
15000 ABD Doları cezaya mahkum etti. http://cnet.co/UMWVA8 10.01.13

Oyun Bağımlısı gencin babasından şaşırtıcı çözüm: Oğlunun bağımlılığını 
dizginlemek isteyen baban oğlunun oyundaki karakterini öldürmesi için 
oyuncuları kiraladı.. http://bbc.in/13kKwr2 10.01.13

Güneş Sigorta, Facebook sigortası adlı ürünü ile karşınızda. Uygulama, 
Facebook kullanıcılarına hesaplarını, üye oldukları an itibariyle 
hacklenme riskine karşı sigortalıyor…http://bit.ly/UOPoo4   10.01.13

FaceboOK Hacker kupası yarışı başladı.  Kupa dünya çapında 
programcıların yarışına sahne oluyor. http://lnkd.in/H6iSwi  10.01.13

RedHack, YÖK’ü hackledi.. 60.000 kadar dökümanı indirdiği ve bu 
dökümanların bir kısmını peyderpey yayınlamaya başladığı bildirilmekte 
http://bit.ly/13kAGW4 10.01.13
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Bill Gates de tutuklanabilir, her an her şey olabilir... hepsi Yılmaz Özdil’in 
yazısındahttp://bit.ly/10h4Snq  10.01.13

Facebook  fotoğrafları  yaralanmalı kazalara da tazminat talebini ispat için 
yararsız bulundu  http://bit.ly/U6J5bV  10.01.13

Amerikan Bankalarına gerçekleştirilen sanal saldırıların arkasında İran’lıların 
olduğu iddia ediliyor. http://nyti.ms/UCpxud   10.01.13

Korsan bu kez baltayı sert taşa vurdu.. Microsoft, SAP, Oracle yazılımlarına 
dair 2000 adet kopya sattığı tespit edilen Çin’li Xiang Li’nin yazılım sektörüne 
verdiği zararın 100 milyon Doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Korsanın, 
bu kadar çok satışı gerçekleştirmesinin sırrı ise tüm işlemlerini internet 

üzerinden yürütmesinde yatıyor. Korsan yazılımları crack99. com adresinden 
pazarlayan Li, online para transferini takiben de ilgili yazılımları gmail üzerinden 
kullanıcılara gönderiyordu.http://bbc.in/10hyv80  10.01.13

E-Devlet, Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Rapora göre, araştırmaya 
katılanların %56’sı e-Devlet uygulamalarını güvenli bulurken, e-Belediye 
uygulamaları için oran %49. Kullanıcıların, %61’i SGK, %57’si Sağlık Bakanlığı 

ve %56’sı Nüfus Vatandaşlık İşleri’nin online uygulamalarını kullanıyor. Katılımcıların 
%73’ü ‘zaman kazanma’, %70’i ‘maliyet avantajı’ açısından tercih ettiğini belirtiyor. 
http://bit.ly/TMx6kM  10.01.13

2. ULUSAL Siber Güvenlik Tatbikatı bugün gerçekleştirilecek http://bit.ly/13iOrWr 
10.01.13

Bilgisayardan iyi anlıyordu... Diplomasını, sınav belgelerini kendi el emeği göz 
nuru ile hazırladı.. Kastamonu Üniversitesi’ne Bölüm Başkanı oldu 
http://bit.ly/WR2XhN  10.01.13

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18.12.2012 tarihinde çok önemli 
bir karar yayınladı. 24 Haziran 2009’da Google.sites platformu barındırdığı 
bir içerik tarafından engellenmiş, bu platformda içerik yayınlayan çok 
sayıda kullanıcı bu ölçüsüz karar yüzünden mağdur olmuş, bunlardan biri 

olan Ahmet Yıldırım, iç hukuk yollarını tükettikten sonra, Alternatif Bilişim Derneği 
aracılığıyla konuyu AİHM’ne taşımıştı. AİHM de 3111/10 sayılı kararıyla Ahmet 
Yıldırım’ı haklı buldu ve Türkiye’yi tazminata mahkum etti 
http://bit.ly/VGq6Gr 31.12.12 

Oyun endüstrisine ilişkin 2013 öngörüleri... 
http://eepurl.com/tEznf  07.01.13

Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere; Anonim, 
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla 
tebligat yapılması zorunluluğu getirildi. http://bit.ly/WgHfF9  19.01.13

Eş, çocuk, anne ile baba ve kardeşlere alınan ya da bağışlanan ev, dükkan, arsa, 
arazi, otomobil, cip, yazıhane ya da bunlara verilen paraya veya banka hesabına 
ortak etmeye %35’e kadar gelir vergisi geliyor!! Nişan, düğün hediyeleri, bakım 
nafakası ve mahkeme kararı ile bağlanan maddi ve manevi tazminatlar vergi 
kapsamı dışında http://lnkd.in/uvbv6d 16.01.13

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve 
Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının 
Silinmesine İlişkin Tebliğ yayınlandı Tebliğe göre; sebebi ne olursa olsun aralıksız 
son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile 
kooperatiflerin münfesih sayılacağını biliyor musunuz? (m.5/ç dayanak http://bit.ly/
WuRWlE)  11.01.13

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt 
faiz oranının, sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu 
hallerde, 2013 için yıllık %15 olarak belirlendiğini biliyor muydunuz? (http://bit.
ly/11ivfIE)  10.01.13

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları reddetmeye başladı.. Anayasa 
Mahkemesinin verdiği ilk kararlar; Dernek, Vakıf, Muhtarlık gibi tüzel kişiler 
yönünden ancak tüzel kişiliğin kendisine dokunan doğrudan bir eylem 
bulunmadığından “kişi yönünden” ve bireylere ilişkin başvuruları da; Mahkeme 
kararlarının kesinleşme tarihlerinin 23/09/2012 öncesinde olduğundan “zaman 
yönünden” Anayasa Mahkemesinin yetkisiz bulunduğu gerekçesiyle olumsuz 
sonuçlandı. Yayınlanan ilk dört kararın özetine http://bit.ly/RDmOn5 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 08.01.13


