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ÖZET
ERDEMİR, İrem. Kişilik Hakkının İnternet Ortamında İhlali, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2019.
Kişinin yalnızca var olması nedeni ile sahip olduğu kişilik hakkı, kişiliğe ait maddi ve
manevi tüm değerleri kapsar. Kişilik hakkı mutlak bir hak olup, Anayasa ve kanunlarla
koruma altına alınmıştır. Diğer yandan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü de Anayasa
ve yasalarla korunan değerlerdendir. Sözlü ve görsel basın, demokratik bir toplumda
bireylerin bilgi sahibi olması ve kamuoyunun oluşması için olmazsa olmazdır. Bu
nedenle basın özgürlüğü, bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü kapsamında yer alır. Kişilik
hakkına müdahalenin basın yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda, ifade özgürlüğü ile
kişilik hakkı arasında çatışmanın varlığından söz edilir.
İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi, bireylerin de artık interentte kolayca içerik
oluşturabilmeleri ve internetteki içeriklerin göz açıp kapayıncaya kadar çok sayıda kişiye
ulaşabilmesi, internet ortamında kişilik hakkı ihlallerine sıklıkla raslanılmasına neden
olmaktadır. Tüm bunların yanında birçok basın kuruluşunun da kendi internet siteleri
aracılığı ile habercilik faaliyetlerini yürütmesi; kişilik hakkı, ifade özgürlüğü ve basın
özgürlüğü kavramlarının birlikte ele alındığı çeşitli hukuki sorunların doğmasına neden
olmaktadır. Ancak, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin, hızlı gelişen teknolojinin ve
sosyal yaşamın ihtiyaçlarına yetişmekte hantal ve yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler dile
getirilmektedir.
Anahtar Sözcükler
Kişilik hakkı, kişilik hakları, basın, yayın, kitle iletişim araçları, internet, şeref, onur
haysiyet, özel yaşam, marka, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, bilişim hukuku, internet
haber sitesi
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ABSTRACT
ERDEMİR, İrem. Violation of Personal Rights on the Internet, Master’s Thesis, Ankara,
2019.
Personal rights are fundamental rights of a person resulting from being in existence and
they comprise all the material and moral components of a person. Personal rights are
absolute rights which are under the protection of the Constitution of the Republic of
Turkey and Turkish codes. Likewise, freedom of expression and freedom of the press are
protected by the Constitution and the legislation. Verbal and visual media are essential
for citizens to be informed and for the formation of public opinion in a democratic society.
For this reason, freedom of the press is considered in the scope of freedom of expression
which is a fundamental human right. In the case of an intervention in personal rights by
media, a conflict arises between the freedom of expression and personal rights.
The rapid development of the internet technology, the fact that individuals can easily
create online contents, and that the contents on the internet can reach many people in the
blink of an eye resulted in a high frequency of personal rights violations on the internet.
Additionally, many media organizations also carry out their reporting activities through
their own websites and this leads to the emergence of various legal problems in which the
concepts of the personal rights, freedom of expression and freedom of the press are
discussed together. However, the relevant legislation is criticized as being cumbersome
and inefficient since they fail to reach the needs of fast-growing technology and social
life.
Keywords
Personal rights, press, media, press, internet, dignity, reputation, privacy, trademark,
freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press, internet website, IT law
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GİRİŞ
Kişilik hakkının korunması, kişiyi eşya değerine düşmekten korur ve kişinin toplum
içerisinde rahatça kendisini geliştirerek varlığını sürdürebilmesini sağlar.1 Toplumsal
düzenin temin edilebilmesi için devlet tarafından özgürlüklerin garanti altına alınmasının
yanında, gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarının da korunması, birtakım özgürlükler
uğruna kişilik haklarının aşırı sınırlandırılmasının veya saldırıya maruz kalmasının
engellenmesi gerekir.2 Bu amaçla kişilik hakkı, Anayasa hükümleri ve kanunlarla
korunmaktadır.
Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, interneti toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası
haline getirmiştir. İnternetin hayatımıza sunduğu kolaylıklar yanında getirdiği birtakım
olumsuzluklar da mevcuttur.3 Bu olumsuzlukların başında internet sitelerinde yapılan
paylaşımlarla veya internete özgü sair yollarla (spam göndermek gibi) kişilik hakkının
sıkça ihlal edilmesi4, bu ihlallerin faillerinin belirlenmesinin güç olması5 ve verilerin
internet ortamında yayılma hızı nazara alındığında söz konusu kişilik hakkı ihlallerinin
çok sayıda kişi tarafından öğrenilmesi6 ile ihlalin sonuçlarının daha vahim olması7
gelmektedir.
Kişilik hakkının korunması konusunda özellik arz eden bir başka husus da kitle iletişim
araçlarıyla yapılan yayınlarla gerçekleştirilen müdahalelerdir.8 Kişilik hakkına
müdahalelerin hukuka uygunluk nedenlerinden biri üstün kamu yararının varlığıdır.9
Basının10 toplumsal hayattaki görevi ve işlevi nedeniyle, basın yoluyla kişilik hakkına
müdahaleler, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünde üstün kamu yararının varlığı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dural/Öğüz, 2011, s. 138.
Egger/Çernis, 1947, s. 245-246.
Söyler, 2014, s. 172.
Doğu, 2017, s. 28- 49.
Dülger, 2012, s. 661.
Sayımer, 2008, s. 65; Fırat, 2015, s. 109.
Sayımer, 2008, s. 65.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 201; Dural/Öğüz, 2011, s.143; Serozan, 2017, s. 472-473.
TMK m.24/f.2
Burada basın kavramı geniş anlamda, tüm kitle iletişim araçlarını kapsayacak şekilde kullanılmıştır
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nedeniyle hukuka uygun sayılabilmektedir.11 Bunun yanında internet haber sitelerinin
yaygınlaşması, bu sitelerin basın kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve
bu sitelerdeki yayınlarla gerçekleştirilen kişilik hakkına müdahalelerde üstün kamu
yararının var olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir.
Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve kişilik hakkı üçgeninde somut olaya göre hangi
menfaate üstünlük tanınması gerektiği, kişilik hakkının gelişen teknoloji karşısında daha
etkin korunabilmesi ve aynı zamanda internet haber sitelerinin basına tanınan ayrıcalıktan
yararlanabilmesi için öngörülen yasal değişiklikler ile bu değişikliklerin yerinde ve
yeterli olup olmadığı, üzerinde tartışılmaya ve yazılmaya ihtiyaç duyulan konulardır.
Tezin ilk bölümünde genel olarak kişilik hakkı ve korunması anlatılacak; bu bağlamda
öncelikle kişilik hakkı kavramı, bu hakkın kapsamı, hakkı koruyan yasal düzenlemeler
ve hakkın özel hukuk kurallarıyla korunması üzerinde durulacaktır. Konunun anlatımında
sıklıkla farklı görüşlere ve yargı kararlarına yer verilecektir.
Tezin ikinci bölümünde ise internet ortamında kişilik hakkının ihlalinden bahsedilecektir.
Bu kapsamda ilk olarak, internet ortamı ve bu ortamın aktörleri genel hatlarıyla izah
edilecek, daha sonra internete özgü yollarla gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlallerine
değinilecektir. Ardından özellik arz etmesi nedeniyle internet haberciliği üzerinde
durulacak; bu aşamada ilk önce medya, kitle iletişim araçları ve bu araçlarla kişilik
hakkının ihlali konuları anlatılacak, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarından örnekler
sunulacaktır. Daha sonra, medya yoluyla kişilik hakkına müdahaleye ilişkin yapılan bu
açıklamalar

ışığında

internet

haberciliği

ve

gündemdeki

kanun

tasarısı

değerlendirilecektir. Tasarının değerlendirilmesinde, komisyon görüşmeleri sırasında
ileri sürülen eleştirilere de yer verilecektir. Sonuç bölümünde ise, anlatılanlar kısaca
özetlenecek, genel bir çerçeve çizilecektir.
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 143; Serozan, 2017, s. 472- 473.
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1. BÖLÜM: KİŞİLİK HAKKI VE KORUNMASI
1.1. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI
Hukuk literatüründe kişi, haklara ve borçlara sahip olma yetisi bulunan varlıktır. Kişilik;
kişinin hak ehliyet, fiil ehliyeti ve özgürlüklerinin yanında kişi olmaktan kaynaklanan
maddi ve manevi birtakım değerlerden oluşur. Hukuk düzeni kişilere yalnızca haklara ve
borçlara sahip olma yeteneği tanımakla kalmaz, onlara kişiliklerini oluşturan değerleri
koruma hakkı da sağlar.12
Modern hukuk sistemlerinde kişiler eşit ve özgürdür. Dolayısı ile her birey, haklara ve
borçlara sahip olabilme hususunda eşittir ve sözleşme özgürlüğünü haizidir.13 Önceleri
hukuk, kişiyi kendi başına bırakmış; kişinin devlet içinde ve devlet karşısında özgür
olmasını ve özgür şekilde hayatına yön vermesini sağlamak, hukukun amacı olarak
görülmüştür. Ancak zamanla, hukukun özgürlük sağlama amacının yanında, koruma
sağlaması fikri de gelişmiştir. Bu fikir uyarınca hukuk düzeni, kişilerin özgürlüklerini
temin etmeli ve toplumun özgürlüğü için kişiye gereken korumayı sunmalıdır. Diğer bir
deyişle, toplum özgürlüğünün temini için kişi özgürlüğü sınırlandırılmalıdır. Bireysel
özgürlük, ancak kamu düzeni ve kişilik kavramlarının müsaade ettiği sınırlar içerisinde
varlığını sürdürebilir. Kişiliğin özel hukuk tarafından korunması ise herkesin özgürlükler
bakımından eşit olmasını ve herkesin kişiliğinin korunmasını gerektirir.14
Kişiliğin hem devlet hem de diğer özel kişiler tarafından korunması gerekliliği, tekniğin
gelişmesi ile daha da artmıştır. Resim çekme, ses ve görüntü kaydetme, dinleme araçları
ve bilgisayarlardaki gelişmeler ile bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması nazara
alındığında, kişiliğin saldırıya daha açık hale geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır.15

12
13
14
15

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 153; Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 339.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 349.
Egger/Çernis, 1947, s. 245- 246.
Dural/Öğüz, 2011, s. 93.
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1.2. KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN KAYNAKLAR
Kişilik hakkı hem uluslararası hem de ulusal hukuk kaynakları tarafından
korunmaktadır.16 İkinci Dünya Savaşı’na neden olan totaliter rejimlerin, en yüksek varlık
olarak devleti kabul etmeleri ve devletin çıkarları için kişilik haklarını ihlâl etmeleri;
savaştan sonra, devletlerin kişilik hakkını korumak için birtakım önlemler almaları
gerektiği fikrini doğurmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1948 tarihli İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi bu fikrin ürünleridir.17 Türkiye’nin de üyesi bulunduğu
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 10 Aralık 1948’de kabul edilen ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından 6 Nisan 1949 tarihinde onaylanan İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin özellikle 12’inci, 15’inci, ve 16’ıncı maddeleri kişilik hakkı
kapsamındaki değerlerin korunmasına ilişkindir. Beyannamenin 12’inci maddesi
uyarınca “Hiç kimse, özel yaşamı, ailesi, konutu ya da yazışması konularında keyfi
müdahaleye, onuruna ve adına karşı saldırıya uğrayamaz. Herkesin, bu müdahale ve
saldırılara karşı yasa ile korunmaya hakkı vardır.” Beyannamenin 15 ve 16’ıncı
maddeleri de kişinin özel hayatı, aile hayatı, inanç özgürlüğü gibi değerlerinin
korunmasını düzenler.18 4 Kasım 1950’de, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından
imzalan ve 10 Mart 1954’te Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanan Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi19 de kişi özgürlüklerinin, maddi ve manevi değerlerinin korunmasına
yönelik düzenlemeler içermektedir. Yaşama hakkını düzenleyen 2’inci madde ve özel
hayatın korunmasına yönelik 8’inci madde bunlardan bazılarıdır.20
Türk hukukunda kişilik, Anayasa ve yasalarla korunmaktadır. 1982 Anayasası 12’inci
maddesinde herkesin “kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak
ve hürriyetlere sahip” olduğunu belirtmiş ve takip eden maddelerde bunlardan bazıları
düzenlenmiştir. Anayasa’nın diğer maddeleri gibi, bu hükümler de hem devletin

16
17
18
19
20

Dural/Öğüz, 2011, s. 93- 94; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 153- 154.
Dural/Öğüz, 2011, s. 93.
“İnsan
Hakları
Evrensel
Beyannamesi”,
TBMM,
erişim
tarihi:
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf.
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”,
Hatay Valiliği, erişim tarihi:
http://www.hatay.gov.tr/avrupa-insan-haklari-sozlesmesi.
“Avrupa
İnsan
Hakları
Sözleşmesi”,
ECHR,
erişim
tarihi:
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf.

05.04.2019,
05.04.2019,
05.04.2019,
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organlarını hem de özel hukuk kişilerini bağlayıcı niteliktedir.21 Bazı yazarlar, Anayasa
tarafından bireye sağlanan korumayı “kamu hakları” olarak sınıflandırmış ve kişiliğin
korunması kavramından ayrı ele almıştır. Bu görüşe göre kamu hakları kişilik hakkının
içeriğine girmemekte ancak özel hukuk anlamında kişilik hakları ve kişinin hürriyetleri
ile bir uyum ve bütünlük oluşturmaktadır. Anayasa’da düzenlenen kamu haklarının çoğu,
özel hukuk alanında hürriyet yani kişiliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak Anayasa ile devlete getirilen sınırlamalara uyulmaması nedeni ile birey, devlete
karşı kişilik hakkının korunması talebinde bulunmayacak ve fakat kamu haklarına
dayanarak koruma talep edecektir.22 Diğer yandan kişilik hakkının mahiyeti Anayasa’da
sayılan kamu haklarından çok daha geniştir ve ileride değinileceği üzere kişilik hakkı ile
korunan varlıklar sınırlı sayı ilkesine tabi değildir. Her ne kadar kamu haklarının kapsamı
nispeten dar olsa da devletin kişilik hakkı kapsamındaki tüm varlıklara saygı göstermesi
gerekmektedir.23 Bu gereklilik, hukuk düzeninin bir bütün olması ve kamu hukuku ile
özel hukukun uyum içinde bulunmalarından kaynaklanır.24
Türk hukukunda kişilik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)25 ile de korunmaktadır.
Ceza hükümleri kişiliği, dışarıdan, diğer bir deyişle üçüncü kişilerden gelen saldırılara
karşı korumayı amaçlar. Örneğin TCK madde 81 ve madde 86 kişinin maddi bütünlüğüne
(vücut bütünlüğüne), madde 106 ila 124 hürriyetlerine, madde132 sır çevresine, madde
125 vd. şeref ve haysiyetine yönelik saldırıları suç olarak düzenlemiştir. Dolayısı ile bu
tür saldırılarda bulunan kişiler hakkında ceza kovuşturmasında bulunulur. Ancak bu
durum, kişiliğin özel hukuk yasalarıyla korunmasına engel teşkil etmez. Özel hukuk
hükümlerinin sağladığı koruma ile ceza hukuku hükümlerinin sağladığı koruma
birbirinden farklıdır. Zira ceza kovuşturması saldırının durdurulması sonucunu
doğururken saldırı dolayısı ile uğranılan zararın giderilmesi imkânı tanımamaktadır.

21
22
23
24
25

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir 2012, s.151; Dural/Öğüz, 2011, s. 95.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 352.
Egger/Çernis, 1947, s. 271.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 353.
Kişilik yalnızca TCK değil, TCK dışındaki birtakım ceza hükümleri ve sair kamu hukuku kaynaklı
yasalarla da korunmaktadır. Bu yasalara, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair 6284 sayılı Kanun örnek olarak verilebilir. Bu kanun ile, vücut bütünlüğü ve özel yaşam gibi
birtakım kişilik hakkı değerleri korunmaktadır.
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Kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi, ancak özel hukuk hükümlerine dayanarak uğradığı
zararın tazminini isteyebilecektir.26
Kişiliğin kamu hukuku karakterli ceza hükümleri ile korunması neticesinde failin
cezalandırılması her ne kadar kişilik hakkı ihlal edilen şahsa manevi bir tatmin sağlasa da
bu koruma her zaman yeterli olmayabilir. Yukarıda da değinildiği üzere ceza yasalarıyla,
kişilik hakkına saldırı nedeni ile uğranılan zararın tazmini imkânı bulunmamakta, bu
imkân ancak özel hukuk hükümleri ile sağlanmaktadır. Diğer yandan ceza yasaları ile
kişilik yalnızca üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı korunmaktadır.
Ancak, kişiliğe yapılan saldırılar her zaman üçüncü kişilerin haksız eylemleri neticesinde
gerçekleşmez. Kişi, kendi düşüncesizliği, deneyimsizliği, duygusal saiklerle hareket
etmesi, belli menfaatler elde etmeyi hedeflemesi yahut ekonomik olarak daha güçsüz
olması nedeni ile bir takım hukuki işlemler gerçekleştirebilir ve bu işlemlerle
özgürlüklerini, hak ve/veya fiil ehliyetlerini önemli ölçüde sınırlayarak kendi kişilik
hakkını zedeleyebilir. Kişinin bu gibi hallerde bir nevi kendisine karşı korunması ise
ancak özel hukuk karakterli yasalarla mümkündür. Bu sebeple Türk Hukukunda kişilik,
özel hukuk ve bilhassa medeni hukuk hükümleri ile korunmaktadır.27 Burada, kişilik
hakkının özel hukuk ve özellikle medeni hukuk bağlamında korunması ele alınacak,
kişilik hakkının korunması konusu işlenmeden önce ise kişilik hakkının özelliklerine ve
ihtiva ettiği değerlere (varlıklara) değinilecektir.

1.3. KİŞİLİK HAKKININ ÖZELLİKLERİ
Kişilik, insanın yalnızca insan olması sebebiyle sahip olduğu birtakım değerleri, hakları
içerir.28 Kişilik hakkı mutlak bir haktır. Bu nedenle herkes, kişilik hakkına saldırıda
bulunulmamasını bir diğerinden isteyebilir.29 Dolayısı kişilik hakkı herkese30 diğerlerinin
26
27
28
29

30

Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 353.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 354.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155; Serozan, 2017, s. 454; Kılıçoğlu, 1989, s. 318; Öztan,
2017, s. 274; Kılıçoğlu, 2017, s. 187.
Egger/Çernis, 1947, s. 293; Jäggi’den ve Wespi’den aktaran Dural/Öğüz, 2011, s.97;
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155; Serozan, 2017, s. 445, Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s.
347.
Kişilik hakkını ihlal edenin yasama dokunulmazlığına sahip olması halinde, dokunulmazlığın duruma
etkisi hakkında bknz. Y4HD T. 11.12.1978 97/13983 E. sayılı kararında (YKD, 1979, Cilt II, Sayı: 12,
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kişiliğini oluşturan değerlere saygı gösterme borcu yükler.31 Mutlak hak niteliğindeki
kişilik hakkının ihlali haksız fiil teşkil eder. Kişilik hakkı mutlak bir hak olmasının
yanında taşıdığı ayrıksı özellikler nedeniyle ayni haklardan ve fikri haklardan farklıdır.
Zira kişilik hakları, ileride üzerinde durulacağı üzere, sınırlı tip ilkesine tabi değildir.
Ayrıca, kişilik hakkının, ayni hak ve fikri haklarda olduğu gibi bir nesnesi yoktur.32
Kişilik hakkının konusu para ile ölçülebilen değerler değildir. Bu nedenle kişilik hakkı,
malvarlığı hakkı değil, bir şahıs varlığı hakkıdır.33 Ancak kişilik hakkına saldırı
neticesinde maddi bir zarar meydana gelebilir ve bu zarar sebebi ile kişinin maddi
tazminat talep hakkı doğabilir. Örneğin; vücut bütünlüğüne yapılan saldırı neticesinde
kişinin tedavisi için yaptığı masraflar, çalışamamasından doğan kazanç kaybı, ticari
itibarının zedelenmesi neticesinde uğradığı zarar, kişilik hakkına saldırıda bulunandan
talep edilebilir. Bu durumda şahıs varlığı haklarından olan kişilik hakkının korunması,
kişinin malvarlığında bir etki doğuracaktır.34
Kişilik hakları, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar olmaları nedeniyle kural olarak devredilmez,
mirasa bırakılamaz ve bu haklardan feragat edilemez.35 Ancak kişilik hakkının
kapsamındaki birtakım varlıkların kullanımının devri mümkün olup, bu durum hakkın
devri anlamına gelmez. Örneğin isim hakkının kullanılmasının devri mümkündür.36
Kişilik hakkı miras bırakılamaz. Diğer yandan kişilik haklarına dahil bazı değerlerin
paraya çevrilmesinin mümkün olması nedeni ile bu değerlerin mirasçılara intikal edeceği
ve bu değerlere külli halef olan mirasçıların da bu değerlere saldırılması halinde dava

31
32
33
34
35
36

s. 1706.) şu ifadelere yer verilmiştir: “Yasama dokunulmazlığına sahip kişilerin ulusal bir görevin
yerine getirilmesi ve kamu yararı dışında yersiz ve gereksiz özellikle kişisel kin etkisi ile yapılmış ve
yasama meclis çalışmalarıyla bir ilişkisi olmayan ağır hakaretlerde, zarar görenin manevi tazminat
isteğinde bulunmasına bir engel yoktur.” Ayrıca bknz. Y4HD’nin T. 11.12.1978 E. 1978/97, K.
1978/13985 (LEXPERA Hukuk Bilgi Sistemi: www.lexpera.com.tr).”
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 347; Egger/Çernis, 1947, s. 293; Jäggi’den ve Wespi’den aktaran
Dural/Öğüz, 2011, s.97.
Serozan, 2017, s. 455.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 347; Serozan, 2017, s. 455; Dural/Öğüz, 2011, s. 97; Helvacı, 2001,
s.50; Öztan, 2001, s. 116; Kılıçoğlu, 2017, s. 188.
Dural/Öğüz, 2011, s. 97; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155; Hausheer/Aebi-Müller’den
aktaran Antalya/Topuz, 2018, s. 135.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155-156; Serozan 455; Dural/Öğüz, 2011, s. 97;
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 347; Antalya/Topuz, 2018, s. 133.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 156.
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açabileceği ve saldırı nedeni ile tazminat talep edebileceği yönünde birtakım görüşler dile
getirilmiştir.37 Farklı bir görüşe göre ise kişilik haklarının tamamı ölümle son bulmaz ve
hukuk düzeni tarafından kişinin ölümünden sonra da korunmalıdır.38 Bu korumayı ise
ölen kişinin yakınları talep edebilecektir.39 Akipek, Akıntürk ve Ateş’e göre kişinin
ölümünden sonra hayatta kalan yakınları, kişinin sır çevresin, şeref ve haysiyetine ve
cesedine yönelik saldırılara karşı koruma talep edebilirler. Bu talep “ölenin hatırasına
saygı gösterilmesini isteme” konusunda doğrudan ölenin yakınlarına ait bir kişilik
hakkıdır.40 Serozan’a göre ise kişiliğin ölüm sonrası (postmortal) korunmasına ilişkin bu
görüşler kişilik hakkının şahsa sıkı sıkıya bağlı ve miras bırakılamaz bir hak olma
özelliğine gölge düşürmektedir.41
Kişilik hakkı zamanla yitirilmez diğer bir deyişle zamanaşımına uğramaz yahut herhangi
bir hak düşürücü süreye tabi değildir.42 Diğer yandan kişilik hakkına saldırı nedeniyle
doğan alacak hakları zamanaşımına tabidir.43

1.4. KİŞİLİK HAKKININ KAPSAMI, ÖZEL KİŞİLİK HAKLARI VEYA
KİŞİSEL VARLIKLAR
İsviçre Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu’nun 24’üncü maddesinin tekabül eden Art.
28/I hükmü ile genel kişilik hakkını düzenleyen ilk medeni kanun olmuştur. ZGB Art.
28/I ile nelerin kişilik hakkı kapsamında korunacağının tek tek kanunla düzenlenmesi
yerine genel bir kişilik hakkı kabul edilmiş ve hakkın kapsamının belirlenmesi
uygulamaya ve doktrine bırakılmıştır. Bu husus, İsviçre Medeni Kanunu temel alınarak
hazırlanmış olan Türk Medeni Kanunu açısından da geçerlidir.44 Diğer yandan İsviçre ve
Türk hukukunda sadece genel kişilik hakkı düzenlenmemiş, kişilik hakkı kapsamında
korunan varlıklar veya diğer bir deyişle özel kişilik hakları gerek Medeni Kanunda
37
38
39
40
41
42
43
44

Serozan/Engin, 2012, s. 110- 112; Serozan, 2006, s. 559; Honsell/Vogt/Geiser’den ve
Pichonnaz/Foëx’ten aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 156.
Serozan/Engin, 2012, s. 108- 112; Serozan, 2006, s. 559; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 156.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 156
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 347.
Serozan, 2017, s.455.
Serozan, 2017, s. 455; Honsell/Vogt/Geiser’den aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.157.
Honsell/Vogt/Geiser’den aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.157.
Dural/Öğüz, 2011, s. 94- 95.
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gerekse de birtakım özel kanunlarda ayrıca ele alınmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun adın
korunmasına ilişkin 26 ve 27’inci maddeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun resim ve sesi koruyan 84’üncü maddesi ve mektuplara ilişkin 85’inci
maddesi, kişilik hakkı kapsamında korunan varlıklara dair özel kanun hükümlerine
örnektir.45
Kişilik hakkının kapsamına giren değerlerin tek tek sayılması imkânsızdır ve dolayısıyla
bu değerler sınırlı sayı ilkesine tabi değildir. Zira yukarıda izah edildiği üzere Medeni
Kanun’un konuya ilişkin hükümleri de genel ve çerçeve hüküm niteliğindedir. Bu durum,
kişilik hakkı kapsamına zamanın ihtiyaçlarına göre yeni değerlerin eklenebilmesine
olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla kişilik hakkı kapsamında yer alan kişilik değerlerinin
neler olduğunu önceden belirlemek mümkün değildir.46 Bununla beraber doktrinde
sınırlayıcı olmamakla birlikte birtakım kişilik hakkı değerleri47 özellikle sayılmış ve
incelenmiştir. Bunlar; isim, sağlık, vücut bütünlüğü, hayat, faaliyetlerini ve yaşamını
düzenleme özgürlüğü, şeref ve onur, resim, ses, sırlar ve özel hayattır.48 Bu değerler öğreti
ve içtihatlarda gruplara ayrılmıştır. Bir gruplamaya göre kişilik hakları; “maddi bütünlük
üzerindeki haklar, manevi bütünlük üzerindeki haklar, sır çevresi ve gizlilik alanı
üzerindeki haklar ve iktisadi bütünlük üzerindeki haklar” olmak üzere dört ana kategoriye
ayrılabilir.49 Diğer bir ayrıma göre ise kişilik ve dolayısıyla kişilik hakları; fiziksel,
ruhsal, ekonomik (parasal) ve sosyal (toplumsal) olmak üzere dört grupta ele alınabilir.50
Biz burada ilk gruplandırmayı kullanarak genel kişilik hakkı kapsamında korunan özel
kişilik haklarını kısaca inceleyeceğiz. Ancak belirtmekte fayda var ki bu gruplamalar
kişilik haklarının yapısı gereği yapay niteliktedir. Zira özel kişilik hakları, genel kişilik
hakkının farklı yansımaları olduğundan birbirleri ile çakışmaları olağandır. Örneğin

45
46
47

48
49
50

Dural/Öğüz, 2011, s. 94- 95; Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 345.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 345.
Kişilik hakkı kapsamında korunan değerlere münferit kişilik hakları da denmektedir
(Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155). Bu tezde kişilik hakkı kapsamında korunan varlıklar
için; kişilik hakları, kişilik hakkı, kişilik değerleri, özel kişilik hakkı veya kişisel varlıklar ifadeleri
kullanılacaktır.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 159-182; Dural/Öğüz, 2011, s. 98-136.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 346.
Serozan, 2017, s. 463.
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kişinin resmi üzerindeki bir hak hem maddi bütünlüğüne hem de manevi bütünlüğüne
ilişkin değerlerle bağdaştırılabilir ve bu kapsamda korunabilir. 51

1.4.1. Maddi Bütünlük Üzerindeki Haklar
Maddi bütünlük üzerindeki haklar kişiliğin maddi yani cismani varlığı üzerindeki
münferit kişilik haklarını oluşturur. Bu haklar kişiye; yaşamının, vücudunun ve sağlığının
her türlü hukuka aykırı saldırıya karşı korunmasını talep etme yetkisi verir.52 İnsanın en
temel hakkı olan yaşama hakkı Anayasa’nın 17’inci maddesi ile düzenlenmiş, madde
hükmünde herkesin yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yaşama hakkı,
vücut bütünlüğünün korunması hakkı ve sağlık hakkı diğer tüm kişilik hakları gibi
Medeni Kanun’un 24’üncü maddesi ile de korunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 53
ila 56’ıncı maddelerinde vücut bütünlüğüne53, sağlığa ve yaşam hakkına karşı saldırılarda
talep edilebilecek tazminat kalemleri düzenlenmiştir. Diğer yandan Türk Ceza
Kanunu’nun 81’inci ve devamı maddeleri kişinin maddi bütünlüğü üzerindeki haklara
karşı gerçekleştirilen saldırıları cezai yaptırıma bağlamıştır.54
Kişinin maddi bütünlüğü üzerindeki hakları kural olarak mutlaktır. Dolayısıyla kişinin
rızası olmadan bu haklara gerçekleştirilen her türlü müdahale, kişilik hakkının ihlali
niteliğinde olup hukuka aykırıdır. Ancak kişinin yaşamı, vücut bütünlüğü ve sağlığı
üzerinde sahip olduğu mutlak hakkı, diğer mutlak haklarından farklıdır. Bu farklılık
nedeni ile kişinin her rızası, bu haklara yapılan saldırının hukuka aykırılığını ortadan
kaldırmayacaktır.55 Ancak hukuka uygun bir rıza56, diğer bir deyişle ahlaka, adaba ve
kamu düzenine aykırı olmayan bir rıza, kişinin maddi bütünlüğüne yapılan müdahaleyi
hukuka uygun hale getirebilir. Hukuka uygun olmayan bir rızaya bağlı olarak kişinin
maddi bütünlüğüne gerçekleştirilen müdahale hukuka aykırıdır. Ancak bu durumda

51
52
53
54
55
56

Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 346- 347.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 346.
Vücut bütünlüğü hem fiziksel hem de ruhsal anlamda iyi olma hali olarak anlaşılmalıdır
(Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 159).
Dural/Öğüz, 2011, s. 98.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.159- 160. Dural/Öğüz, 2011, s. 98.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.160.
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kişilik hakkının ihlali sebebi ile hükmedilecek tazminat, TBK m. 52 hükmü57 uyarınca
indirilebilir veya tamamen kaldırılabilir.58
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere kişinin maddi bütünlüğü üzerinde tam bir
tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kişinin hayatı üzerinde tasarrufta
bulunulmasına rıza gösterme yetkisi de yoktur. Kişi öldürülmesi yönünde rıza
gösteremez. Dolayısıyla kişinin ötenazi talep etmesi, ölüm tehlikesinin mevcut olması
halinde başarısız olacağı bir tedaviye son verilmesini talep etmesi veya doktor tarafından
buna karar verilmesi Türk Hukuku’nda mümkün değildir.59 Zira Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi ötenaziyi açıkça yasaklamaktadır. Bu husus; kişinin
kendi geleceğini belirleme hakkı, insan onurunun en yüksek değer olması ve yaşam hakkı
kavramları arasında bir denge yahut seçim meselesidir ve bu seçim hukuk politikasına
aittir.60
Maddi bütünlük üzerindeki kişilik hakları ve bu hakların korunması birtakım özel yasal
düzenlemelere konu olmuştur. Bu bağlamda; tıbbi müdahaleler, organ ve doku nakli,
üreme faaliyetlerine yapılan müdahaleler ve cinsiyet değişikliği konuları maddi bütünlük
üzerindeki kişilik hakları kapsamında yer alan, ayrıntılı ve çoğunlukla özel mevzuat
hükümleri61 ile düzenlenen alt başlıklardır. Burada yalnızca bu başlıklara değinilmekle
yetinilecek, tez konusu ile doğrudan bağlantılı olmaması nedeni ile her bir başlık ayrıca
incelenmeyecektir.

1.4.2. Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar

57

58
59
60
61

“Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş
yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen
kaldırabilir.”
Von Tuhr’dan, Hubmann’dan, Palandt’dan ve Grossen’den aktaran Dural/Öğüz, 2011, s. 98;
Velidedeoğlu, 1963, s. 117; Ayiter, 1968, s. 140.
Hubmann’dan aktaran Dural/Öğüz, 2011, s. 99; Ataay, 1969, s.128; Özsunay, 1979, s. 99; İmre, 1980,
s. 420; Adıgüzel, 2011, s. 116-117, 119; Oktay Özdemir, 2010, s. 1332.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 161.
Tıbbi müdahalelere dair temel düzenlemeler 1219 Sayılı Kanun ve 01.08.1998 tarihli ve 23420 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğidir. Organ ve doku nakli konuları 2238 sayılı
Kanun ve Medeni Kanun m.23/3’de düzenlenmiştir. Üreme faaliyetlerine müdahaleler 2827 sayılı
Kanun’da, cinsiyet değişikliği ise Medeni Kanun’un 40’ıncı maddesinde ele alınmıştır.”
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Maddi ve manevi bir varlık olan kişiliğin maddi bütünlüğü kadar manevi bütünlüğü de
korunur. Bu bağlamda kişi; özgürlüklerini, dini ve vicdani inançlarını her türlü saldırıdan
uzak şekilde yaşama hakkını haizdir.62 Kişinin ismi, resmi, şeref ve itibarı, haysiyeti ve
saygınlığı üzerindeki haklar manevi bütünlük üzerindeki kişilik haklarındandır.63 Aynı
şekilde kişinin fikri mülkiyetine sahip olduğu eserlere saygı gösterilmesini isteme hakkı
da bu kapsamda sayılabilir.64 Manevi bütünlük üzerindeki kişilik haklarının ihlali çoğu
zaman hakkı ihlal edilen kişide manevi keder, üzüntü, gücenme ve manevi huzur ve
sükûnun sarsılması neticesini doğurur.65
Kişinin hürriyeti, hak ve fiil ehliyeti kişilik hakkı kapsamında korunduğundan, herkes
hayat faaliyetlerini serbestçe düzenleme özgürlüğünü haizdir. Bu özgürlük kişinin
dilediği yerde kalması, dilediği yerden ayrılması, istediği bir mesleği icra etmesi, bir
derneğe üye olması, sözleşme yapması, malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunması, sosyal
hayatını dilediği gibi düzenlemesini kapsar.66
Kişinin şerefi ve haysiyeti, insan olunması sebebiyle doğuştan sahip olunan temel
değerlerdir. Bu değerler Anayasa’da (madde 17) yer almış, kimseye işkence veya eziyet
edilemeyeceği ve insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza verilemeyeceği düzenlenmiştir.67
Şeref ve haysiyet iki unsurdan oluşmakta olup, bunlardan ilki kişinin insan olması nedeni
ile sahip olduğu şeref ve haysiyet ikincisi ise kişinin kendisini geliştirmesi ve
olgunlaştırması neticesinde elde etti değerlerle toplum nezdinde edindiği yerdir.68 Bazı
yazarlara göre onur ve haysiyet iç onur ve dış onur olarak ikiye ayrılmaktadır. İç onur
kişinin kendisine olan saygısını, dış onur ise kişinin sosyal hayatında saygı gösterilmesini
sağlayan özellikleri ifade eder.69 Kimi yazarlara göre iç onur ihlal edilemeyeceğinden

62
63
64
65
66
67
68
69

Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 346
Egger/Çernis, 1947, s. 280.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 346.
Egger/Çernis, 1947, s. 280.
Honsell/Vogt/Geiser’den ve Pichonnaz/Foëx’ten aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.
167.
Dural/Öğüz, 2011, s. 120.
Hubman’dan ve Bucher’den aktaran Dural/Öğüz, 2011, s. 120.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.168, 169.
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kişilik hakkı kapsamında korunmaz.70 Kimi yazarlara göre ise hem iç onur hem de dış
onur kişilik hakkının koruması kapsamındadır.71
Şeref ve haysiyet kavramları, kişinin belli bir mesleği veya sanatı icra etmesi neticesinde
sahip olduğu itibar ve saygınlığı da kapsar. Örneğin bir tacirin ticari şerefinden, bir
sanatçının edebi şerefinden söz edilebileceği gibi, bu değerler kişilik hakkının sahip
olduğu korumadan faydalanacaktır.72 Bu bağlamda mesleki onur ve saygınlığı ihlal eden
bir sözleşmeye aykırılık fiili, aynı zamanda kişilik hakkının ihlali niteliğinde olabilir.73
Kişinin “insan olması nedeni ile sahip olduğu özelliklerinin eksik olduğu fikrini
uyandıran” ve kişiyi toplum nezdinde küçük düşürmeyi amaçlayan her türlü yazı, jest,
resim, karikatür veya sanat eseri ile ifade ve beyanlar kişinin şeref ve haysiyet
değerlerinin ihlali niteliğindedir. Onur ve haysiyetine saldırılan kişinin adının doğrudan
saldırıda geçmesi şart olmayıp, kişinin adı anılmasa dahi üçüncü kişiler tarafından
tanınmasına yetecek işaretler kullanılmış olması da kişilik hakkının ihlali niteliğindedir.74
Somut olayda şeref ve haysiyet değerlerinin ihlal edilip edilmediği, orta derecede bir
kişinin durumu nasıl değerlendireceğine göre belirlenmelidir.75
Haysiyet ve şerefin korunması ile hak arama hürriyeti kimi zaman çatışabilmektedir. Hak
arama özgürlüğünün kötüye kullanılması (birinin asılsız ihbar veya şikâyet edilmesi
yahut asılsız dava açılması gibi) kişilik değerlerinden şeref ve haysiyetin ihlaline neden
olabilir. Yargıtay’ın bu konudaki tutumu, yeterli ve ciddi olguların varlığının belirlenmesi
halinde hak arama özgürlüğüne öncelik tanınması ve kişilik hakkının hak arama
70
71
72
73
74
75

Helle’den aktaran Dural/Öğüz, 2011, s. 120.
Özsunay, 1979, s. 117; Tercier’den aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s.169.
Dural/Öğüz, 2011, s. 120; Kılıçoğlu, 1983, s. 287- 289; Öztan, 2017, s. 279.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 172; Y.11.H.D. T. 18.07.2011, E.2011/8172, K. 2011/9006,
(Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com).
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 172.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 172; YHGK T. 18.10.2006, E. 2006/4-670, K. 2006/664,
(Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com): “Yargı ile ilgisi olmayan orta düzeyde bir
okuyucu, bu yayın ve açıklamaların davacı ile ilgisi olduğunu anlayamaz. Ayrıca, dava kişilik haklarına
saldırıldığı iddiası ile açılan bir dava olduğuna göre davacı şahsın kişiliğinin açıklama ve yayında hedef
alınması gerekir. Oysa, davaya konu açıklama ve yayında davacının şahsının hedef alınması söz konusu
olmadığı gibi açıklama ve yayının genel olarak yargı kararının eleştirilmesine yönelik olduğu açıkça
anlaşılmaktadır. Aksi halde, tüm yargı mensuplarının kendilerine saldırıda bulunulduğundan dolayı
dava açmasının kabulü gerekir.”
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özgürlüğünü aşırı şekilde sınırlandırmasının önlenmesidir.76 Yargıtay bu hususta da orta
düzeyde kişinin davranışını kıstas olarak kabul etmiştir.77
Şeref ve haysiyetin korunması ile ilgili diğer bir mesele de aile hukukunda sonuç
bağlanan birtakım davranışların ayrıca kişilik hakkının ihlali olarak nitelendirilip
nitelendirilemeyeceğidir. Örneğin kişi, eşinin birlikte olduğu diğer şahsa karşı kişilik
hakkının ihlali sebebi ile manevi tazminat davası açabilecek midir? Kişilik hakkını ihlal
niteliğinde başkaca bir davranış söz konusu değilse, sadece evli biri ile birlikte olmak o
kişinin eşinin kişilik hakkının ihlali sayılmaz. Zira burada bir hukuka aykırılıktan söz
etmek mümkün olmayacaktır.78 Ancak bu konuda Yargıtay birbiri ile çelişen kararlar
vermiş, bu çelişkinin giderilmesi amacı ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
tarafından 06.0.2018 tarih, E.2017/5, K.2018/7 sayılı karar alınmıştır. Kişilik hakkının
ihlali niteliğinde bir davranış söz konusu değilken, kişinin salt evli kişi ile birlikte
olmasının kişilik hakkının ihlali olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısı ile manevi
tazminata hükmedilmeyeceği yönündeki kararda şu ifadelere yer verilmiştir: “Hemen
belirtilmelidir

ki,

üçüncü

kişinin

katıldığı

aldatma

eylemi

ile

bağlantılı

olmakla birlikte sadakatsizlik olgusundan farklı olarak, bağımsız, özel ve nitelikli
bir kişilik hakkı ihlali durumunda,

eş

söyleyişle

üçüncü

kişinin

doğrudan

aldatılan eşin kişilik değerlerine yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunması durumunda
manevi tazminat sorumluluğunun doğacağında tereddüt bulunmamaktadır. Bu kapsamda
örneğin, aldatma eylemi ile bağlantılı olarak üçüncü kişinin, aldatılan eşin konut
dokunulmazlığını ihlal etmesi, özel yaşamına müdahale etmesi, sır alanına girmesi, ele
geçirdiği bazı özel bilgileri ifşa etmesi, kullandığı söz ve diğer ifadeler ile onur ve
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77
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 172; YHGK T. 07.07.2010, E.2010/4-364, K. 2010/374,
(Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com): “Hırsızlık suçu yüz kızartıcı suçlardan olup,
toplum tarafından nefretle kınanan şüyuu vukuundan beter yani bir şeyle ilgili söylenti çıkmasının o
şeyin gerçekten olmasından beter olduğu bir durumdur. Davacıların yaşadığı muhitte asılsız isnatlar
nedeniyle karakola götürülmeleri, ifadelerinin ve parmak izlerinin alınması; bir takım adli işlemlere tabi
tutulması, bu işlemlerden sonra takipsizlik kararı verilmiş olsa bile, davacıların kişilik haklarını
zedeleyecek bir olgu olarak kabul edilmelidir. Tüm bu olgular ve dosya içeriği göz önüne alındığında
davalının şikayetinin haksız olduğu, hak arama özgürlüğü içinde değerlendirilemeyeceği, bu
özgürlüğün sınırlarının aşıldığı, bu haksız şikayet nedeniyle davacının kişilik haklarının zedelendiği ve
hukuken korunmaya değer bulunan bu hakların üstün tutulması gerektiği; dolayısıyla da, şikayet hakkını
kötüye kullanan davalıların davacının zararını tazmin yükümlülüğünde olduğu, sonucuna varılmıştır.”.
Y.3.H.D. T.02.04.2018 E. 2016/5620, K. 2018/3310, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 173- 174.
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saygınlığını zedelemesi gibi eylemlerinde hukuka aykırılık unsurunun gerçekleştiği
şüphesizdir. Hâl böyle olunca, üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen başkaca
bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki
eyleminden dolayı aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin
mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” 79
Kişiye karşı yapılan bir eleştiri, kural olarak şeref ve haysiyete yönelik bir saldırı olarak
nitelendirilemez ve hukuka uygundur. Ancak burada eleştiri objektif esaslar içermeli,
eleştirilen hususlar gerçeğe uygun olmalıdır. Aksi halde birisi hakkında yanlış izlenim
uyandırmaya yönelik eleştirel sözler ve yazılar kişilik hakkının ihlali niteliğinde
olacaktır.80
Şeref ve haysiyetin korunması teknolojinin gelişmesi ile daha da önem kazanmıştır. Zira
iletişim araçları ve haberlerin kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşması kişilik hakkına
saldırıların ciddiyetini önemli ölçüde artırmıştır.81
Şeref ve haysiyet değerlerinin kişilik hakkı kapsamında korunması, basın hürriyeti ve
düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüyle yakından ilişkilidir. Bu özgürlüklerin
sınırının bir başkasının şeref ve haysiyetin korunması olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Zira 1982 Anayasası’nın 26’ıncı maddesi, düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyetinin “başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun
öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak
yerine getirilmesi amaçlarıyla” sınırlanabileceğini düzenlemiştir. Bu hüküm Anayasa’nın
28’inci maddesinin atfı ile basın özgürlüğü için de uygulanacaktır.82 Toplumsal hayatta
basının; haber verme, halkı aydınlatma, eleştirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli
işlevleri vardır. Bu nedenle hâkim, basın hürriyetinin dayanaklarını ve basının toplumsal
79

80
81
82

YİBGH, T. 06.0.2018, E.2017/5, K.2018/7, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com).
Ayrıca Yargıtay birçok kararında “Aldatılan eş yansıma yoluyla zarara uğradığını da iddia edemez.
Zira, üçüncü kişinin aldatan eşe karşı herhangi bir hukuka aykırı eylemi ve verdiği herhangi bir zarar
bulunmadığından, yansıma yoluyla istenebilecek zarar da söz konusu olamaz.” İfadelerine yer vermiştir
(Y4HD T. 23.01.2019 E. 2016/8728 K. 2019/289, Y4HD T. 21.01.2019 E. 2016/7202 K.2019/203,
Y4HD T. 11.02.2019 E. 2016/10102, 2019/561, Y4HD T. 24.12.2018 E. 2015/8593, K.2018/8250).
Egger/Çernis, 1947, s. 287.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 174.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 386; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 169
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hayattaki işlevini göz önüne alarak, somut uyuşmazlıkta basının belli bir kişi hakkında
halkı aydınlatmasındaki menfaat ile kişinin bu haberde yer almamasındaki menfaatini
kıyaslamalıdır.83 Yargıtay basın yolu ile gerçekleştirilen eylemlerin kişilik hakkının ihlali
niteliğinde olup olmadığını araştırırken birtakım ölçütler kullanmaktadır. Bunlar;
“gerçeklik, güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel
bağlılıktır.”

Bu

ölçütleri

taşıyan

bir

haber

kişilik

hakkının

ihlali

olarak

nitelendirilemeyecektir.84 Eleştiri içeren bir yazının, yayının, resmin, karikatürün vb. bir
aracın kişilik hakkına saldırı niteliğinde olup olmadığı her somut olayda ayrıca
değerlendirilmeli, bu değerlendirmede kişinin kişilik hakkının korunmasındaki menfaati
ile kamunun haber alma85 ve aydınlatılmadaki menfaatinden hangisine üstünlük
tanınması gerektiği tespit edilmelidir.86 Basın özgürlüğü ve kişilik hakkı dengesi ile basın
aracılığıyla kişilik haklarının ihlali konusu ileride ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

1.4.3. Sır Çevresi ve Gizlilik Alanı Üzerindeki Haklar
Kişinin hayatı da kişilik hakkı kapsamında korunan değerlerdendir. Kişi, başka
kimselerin, hayatındaki bazı olayları bilmesini istemeyebilir. Dolayısıyla, bir kimsenin
yaşamının gizliliğine yapılan müdahale, kural olarak hukuka aykırı niteliktedir. Kişinin
özel hayatının korunması fikri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen teknolojik
gelişmeler sonucunda daha da önem kazanmıştır. Ses alma ve görüntü kaydetme
alanındaki ilerlemeler kişinin hayatını müdahaleye açık hale getirmiştir.87 Anayasa’nın,
özel hayatın gizliliğinin korunmasını düzenleyen 20’inci maddesi uyarınca “Herkes, özel
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve
aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”88
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Kişinin hayat alanı, öğretide üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; “kamuya açık alan, özel
alan ve gizli alan”dır.89 Kişinin hayatının kamuya açık alanı ya toplum içinde meydana
geldiğinden90 ya da kişi tarafından aleniyet kazandırıldığından herkesçe bilinen olayları
kapsar.91 Örneğin kişinin bir spor müsabakasına katılması yahut sokakta yürümesi ve
buna ilişkin bir görüntü elde edilmesi gibi.92 Özel alan ise kişinin sınırlı bir çevre
tarafından bilinmesini istediği ve kamuyla paylaşmadığı olaylardan oluşan alandır. Bu
olayları kişinin yakın çevresi, dostları yahut güvendiği sair kişiler bilebilir.93 Örneğin
yakınlarla paylaşılan bir dinlenme etkinliği gibi. Kişinin gizli alanı ya da diğer bir deyişle
gizlilik alanı, kişinin başkalarından gizlediği ya da sadece bilmesini istediği belli kişilerle
paylaştığı ve başkaları tarafından bilinmesini istemediği olayları ve bu olaylara dair
belgeleri kapsar.94 Örneğin mektuplar, hatıra defteri95, aile ilişkileri, hesap ve iş
defterleri96, kişinin yatak odası yahut taşıdığı bir hastalık97 gibi.
Belirtmek gerekir ki kişinin yaşam alanına dair bu üçlü ayrım, aynı kişilik hakkı
kapsamındaki değerlerin kategorize edilmesi gibi kesin bir ayrım olmayıp, kuramsal bir
ayrımdır.98 Bu üçlü ayrımda özel alan ve gizli alan kişilik hakkı kapsamında korunan
değerlerdir. Kamuya açık alanda bir gizlilik söz konusu olmadığından bu alana ilişkin
olayların açıklanması yahut bir araçla (örneğin görüntü kaydı) tespit edilmesinde kişilik
hakkı ihlalinden söz edilemez.99 Ancak bu olayların kişinin şeref ve haysiyetini
zedeleyecek şekilde açıklanması veya hatırlatılması halinde kişilik hakkı ihlalinden söz
edilebilecektir.100 Dolayısı ile hayat alanları içinde en geniş korumadan yararlanan kişinin
gizli alanı, nispeten daha dar korumadan yararlanan kişinin özel alanı ve en dar korumdan
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yararlanan ise kişinin kamusal alanıdır.101 Kişinin hayatının özel ve gizli alanına yapılan
her müdahale kural olarak kişilik hakkına saldırı niteliğindedir ve hukuka aykırıdır.
Saldırı niteliğindeki bu davranışlar farklı şekillerde meydana gelebilir. Örneğin kişinin
evinin devamlı izlenmesi, aile mahremiyetinin ihlal edilmesi, telefon görüşmelerinin
dinlenmesi, özel yaşamına ilişkin bir bilginin kamuya açıklanması gibi.102 Bu örneklerden
anlaşılacağı üzere kişinin özel veya gizli hayat alanına giren olayları yalnızca açıklanması
değil, bunların öğrenilmesi de kişilik hakkının ihlalidir.103
Kamuya mal olmuş kimselerin korunan yaşam alanları, sıradan kişilere kıyasla daha
dardır. Zira bu kişilerin özel hayatına ilişkin bilgilerin öğrenilmesinde toplumun çıkarı
olduğu kabul edilir.104 Her ne kadar diğer kişilere göre daha dar da olsa, kamuya mal
olmuş kimselerin de özel alanları ve gizlilik alanları mevcuttur.105 Bu konuda Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, “Von Hannover v. Almanya” davasında, Caroline Kararı
olarak bilinen bir ilke karara imza atmıştır. Bu kararda mahkeme, kişilerin özel hayatının
ve aile hayatının etkin şekilde korunması için devletin pozitif yükümlülüklerinin
bulunduğunu, özel hayata saygının temin edilmesi için devletin birtakım önlemler alması
gerektiğini belirtmiştir. Kararda Monaco Prensesi Caroline’nin tanınmış bir kişi olmasına
rağmen, yalnızca insanların merak duygularını tatmin etmek amacıyla, onun özel
hayatına dair bilgilerin fotoğraf ve makaleler yoluyla paylaşılmasının topluma menfaat
sağlamadığına hükmedilmiş ve Mahkeme, Sözleşme’nin 8’inci maddesinin ihlal edildiği
kararını vermiştir.106 Ayrıca söz konusu kararda somut olay, özel hayatın gizliliği ve ifade
özgürlüğü arasındaki denge açısından da değerlendirilmiştir.107
Yargıtay’ın eşler arasındaki ilişki açısından özel hayatın gizliliğini ve bu bağlamda kişilik
hakkının korunmasını farklı şekillerde yorumladığı ve bu nedenle tartışılan birtakım
kararları vardır. Bu kararlarda özel hayatın gizliliği bireysel olmaktan çıkarılmış, aile
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hayatı gereğince eşlerin birbirlerine karşı özel veya gizli alanlarının olamayacağı
belirtilmiştir. Bu kararlara göre eşlerden birinin, diğer eşin kendisini aldattığını
ispatlamak için ses kayıt cihazı ile diğer eşin rızası olmadan ses kaydı alması yahut diğer
eşin günlüğünü okuması ve burada geçen ifadeleri eşin sadakatsizliğini kanıtlamak amacı
ile delil olarak kullanması; eşlerin birbirlerinden gizli bir özel alanının bulunmaması
nedeni ile hukuka aykırılık teşkil etmeyecek dolayısı ile bu yollarla elde edilmiş olan
deliller de hukuka aykırı nitelik taşımayacaktır.108 Ancak Yargıtay’ın yakın zamanda
verdiği aksi yönde kararları da mevcuttur.109 Oğuzman, Seliçi ve Oktay Özdemir’e göre
özel hayatın gizliliği bireyseldir ve Yargıtay’ın eşlerin birbirlerine karşı özel hayatlarının
olamayacağı yönündeki kararları bu bireyselliği zedelemektedir. Diğer taraftan hukuka
aykırı tutum içinde bulunan eşin, bu tutumunun ortaya çıkarılması nedeniyle kişilik
hakkının ihlalini ileri süremeyeceğini kabul etmek gerekir. Burada, elde edilen deliller
açısından hukuka aykırılık, delili elde eden eşin üstün nitelikteki özel yararı nedeniyle
ortadan kalkar.110
Kişisel verilerin111 korunması da yine Anayasa madde 20 ile güvence altına alınan kişilik
haklarındandır. 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6689 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Kanun 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Kanunun amacı “… kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” Ayrıca bu kanunla
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu da kurulmuştur.
Kişinin sesi ve resmi de kişilik hakkı ile korunan değerlerdendir. Bu değerler kimi zaman
şeref ve haysiyetin korunması, kimi zaman özel hayatın korunması bağlamında karşımıza
çıkar. Kişinin sesi ve resmi bu iki kapsam dışında da korunur. Ancak sırf resim ve ses
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üzerindeki kişilik hakkı ihlalinin bulunduğu durumlar oldukça nadirdir.112

Resim

kavramı, kişinin bir fotoğrafta, görüntü kaydında tespit edilebilmesi ve gösterilmesi
olduğu gibi fırça yahut kalemle yapılan resim ve karikatürü de kapsar.113
Kişinin resminin çekilmesi, yapılması yahut yayınlanmasında rıza göstermesi gerekir.
Aksi halde bu faaliyetler kişilik hakkının ihlalidir. Bu rıza açık olabileceği gibi zımni de
olabilir. Ancak faaliyetin verilen rızaya uygun olması ve rızanın sınırlarını aşmaması
gerekir.114 Sanat eseri niteliğinde olmasa dahi kişinin resminin korunması FSEK115 m.
86’da düzenlenmiştir. Buna göre kişinin resmi kendisinin rızası olmadan, ölmüşse FSEK
m. 19’da sayılanların (“vasiyeti varsa tenfiz memurunun; bu tayin edilmemişse sırasiyle
sağ kalan eşi ile çocuklarının ve mansup mirasçılarının, ana – babasının ve
kardeşlerinin”) rızası olmadan ve ölümünden itibaren 10 yıl geçmedikçe yayınlanamaz.
Bu kuralın istisnaları maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Örneğin ülkenin siyasi
hayatında rol alan kişilerin katıldıkları resmî törenlere ilişkin fotoğrafların yayınlanması
veya günlük olaylara ilişkin haber yayını yapılması için bu kişilerin rızasının alınmasına
gerek yoktur.116 Her ne kadar politikacı, sanatçı, sporcu, bilim insanı gibi kamuya mal
olmuş kişilerin resimlerinin basılması kural olarak kişilik hakkının ihlali sayılmasa da, bu
kişilerin resimlerinin rızaları olmadan reklam amaçlı kullanılması veya kimi hallerde bu
kişilerin özel hayatına ait resimlerin yayımlanması kişilik hakkının ihlali niteliğindedir.117
FSEK madde 86’da TMK m.24’e atıf yapılmıştır. Buna göre, resmin kullanılmasının özel
kanun niteliğindeki FSEK m.86’ya uygun olması halinde dahi kişiliğin korunmasına
ilişkin genel kanun niteliğindeki TMK hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Zira
yukarıda da değinildiği gibi, FSEK m.86 uyarınca izin alınması gereksin yahut
gerekmesin, bir sergileme veya yayınlama faaliyetinin kişiliğe karşı saldırı teşkil etmesi
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halinde TMK’nın ilgili hükümleri (m.24 ve 25) işletilecektir. Mesela bir resmin
yayımlanması, haber verme amacının ötesinde kişinin şeref ve haysiyetine saldırı teşkil
ediyorsa veya basit bir kişinin toplumsal bir olayda (bir spor müsabakasında) çekilmiş bir
fotoğrafı olayı yansıtma amacı dışında kullanılırsa, TMK’nın kişilik hakkını koruyan
hükümleri devreye girecektir.118
Bir kimsenin sesinin yayınlanmasında, resminin yayınlanmasına ilişkin kurallar
uygulanmalıdır.119
Hukuka aykırı bir amaç güdülmemiş olsa dahi başlı başına kişinin ses ve görüntüsünün
rızası olmaksızın kayda alınması, yukarıda da izah edildiği üzere kişilik hakkı ihlali
niteliğindedir.120
Kimi yazarlara göre yayınlanan bir resmin amacı kişinin resminin yayınlanması değilse
ve kişi yalnızca resimde bulunan bir ayrıntı, dekor niteliğinde ise (mesela bir manzara
resmi), bu durumda kural olarak hukuka aykırılıktan söz edilemez.121

1.4.4. İktisadi Bütünlük Üzerindeki Haklar
Kişilerin meslek, sanat ve ticari faaliyetleri de kişiliklerine dahildir ve kişilik hakkının
sağladığı koruma kapsamındadır. Zira Anayasa madde 17 kişinin maddi varlığını koruma
ve geliştirme hakkı olduğunu, madde 48 ise kişilerin çalışma, sözleşme ve özel teşebbüs
kurma özgürlüğünü haiz olduğunu düzenler.122 Bu bağlamda kişinin ekonomik hayata
serbestçe katılma özgürlüğü iktisadi bütünlük üzerindeki haklarını teşkil eder.123
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Kişinin iktisadi varlığına yapılan saldırılar, kişilik hakkının ihlali niteliğindedir. Örneğin
kişinin dilediği ticari faaliyette bulunmasını önlemek amacı ile yapılan baskılar, kişinin
çalışma hürriyetini ve serbestçe iş bulma imkanını engelleyen, kişinin ekonomik
geleceğini olumsuz yönde etkileyecek davranışlar gibi.124
Bir mesleği, sanatı yahut ticari faaliyeti icra eden kişi, serbest piyasanın hâkim olduğu bir
rejimde kendisi ile aynı faaliyeti icra eden kişilerle rekabet içerisinde olacaktır. Kişi, bu
rekabete katlanmakla mükelleftir. Ancak rakiplerce rekabete ilişkin kuralların dışına
çıkılması durumunda kişinin korunması gerekecek, aksi halde iktisadi kişiliğin yok
edilmesi söz konusu olacaktır. İktisadi kişiliğin korunmasına ilişkin birçok yasal
düzenleme mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabeti düzenleyen 54 ila
63’üncü maddeleri, Türk Borçlar Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin 57’inci maddesi,
işçinin rekabet yasağına ilişkin 444’üncü maddesi, ticari vekiller, temsilciler ve tacir
yardımcılarının rekabet yasağına ilişkin 553’üncü maddesi ve adi ortaklıkta ortakların
rekabet yasağına ilişkin 626’ıncı maddesi bu konudaki yasal düzenlemelere örnektir.125
Ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun serbest piyasa ekonomisinde
rekabetin korunmasına ilişkin temel yasal kaynaklardandır.
İktisadi varlığa saldırı, kişinin mesleki yahut ticari faaliyetine değil doğrudan kişinin
kendisine karşı da gerçekleştirilebilir. Bu durumda haksız rekabet yahut rekabet yasağı
hükümleri kişinin korunması için yetersiz kalacak ve TMK ve TBK’nın kişiliği koruyan
genel hükümlerine (TMK m.23 ve 24, TBK m. 58) başvurulması gerekecektir. Bu tür
ihlallere örnek olarak, bir kişinin ödeme gücünün olmadığı yönünde bilgi yayma yahut
kişinin mallarının meslekten olmayan kişilerce kötülenmesi, bir kimsenin eserinin
kendisine değil başkasına ait olduğunun iddia edilmesi, mesleki yazışmaların izinsiz
şekilde takip edilmesi ve/veya yayınlanması, meslek sırlarının çalınması gibi durumlar
sayılabilir.126
Diğer yandan kişinin mesleki faaliyetleri eleştiriye konu edilebilir. Herkes bir ticari
faaliyete yahut ortaya konulan bir fikir eserine ilişkin düşüncelerini açıklama hürriyetini
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haizdir. Ancak bu açıklama, eleştiri sınırları içerisinde kalmalı, kişinin iktisadi varlığını
yok etme amacı taşımamalı yani kişinin iktisadi faaliyetine ilişkin kişilik hakkına saldırı
niteliğinde olmamalıdır.127
İleride ayrıntılı olarak değinileceği üzere, üçüncü kişilerin üstün yararının bulunması
durumunda kişilik hakkına gerçekleştirilen müdahalenin hukuka aykırılığı ortadan kalkar.
Dolayısıyla üçüncü kişilerin üstün yararı var ise, iktisadi bütünlüğe yapılan bir müdahale
de hukuka aykırı sayılmayacaktır.128 Örneğin bir şirket tarafından satışa sunulan gıda
ürünlerinde, sağlığa zararlı maddelerin bulunduğunun açıklanması durumunda toplumun
üstün yararı mevcuttur ve hukuka aykırılıktan söz edilemeyecektir. Bu durum toplumun
bilgilendirilmesi ile de ilişkilidir. Ancak söz konusu iddia gerçek değilse, yapılan
açıklamalar kişilik hakkına saldırı niteliğindedir.129
İktisadi bütünlük üzerindeki kişilik hakları başlığı altında değinilmesi gereken bir diğer
husus da boykottur. Türk Hukukunda boykota ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı
gibi içtihat da mevcut değildir. Kimi yazarlara göre boykot, TMK m.23, 24 ve TBK m.
27 hükümlerine aykırı olduğu için Türk Hukukunda yasaktır. Dural ve Öğüz’e göre ise
Türk Hukukunda boykotun yasak olmasının kaynağı, daha güçlü bir koruma sağlayan
Anayasa’nın 17’inci ve 48’inci maddelerinin ilk fıkralarıdır. İsviçre Federal Mahkemesi,
1960 yılında, boykot konusunda temel prensipler belirlemiştir. Buna göre herkes
kişiliğini iktisadi faaliyetlere konu etme hakkını haizdir. Kişilerin ticari ve mesleki
özgürlüğü İsviçre Anayasası tarafından güvence altına alınmıştır. Ayrıca İsviçre iktisadi
hayatı, serbest piyasa ve rekabet üzerine kuruludur. Rekabet kuralları özel anlaşmalarla
ihlal edilemez zira iktisadi hayata katılma özgürlüğü kişiliğin bir parçasıdır. Boykot ise
serbest piyasadaki rekabet kurallarına aykırı olduğundan, kişilik hakkının ihlali
niteliğindedir. Boykotu yapan ve boykota sevk eden kişiler, bu davranışlarını, kişilik
hakkından çok daha üstün bir yarara dayandırmak zorundadır. Ancak böyle bir yararın
ispatı halinde boykot ile kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığı ortadan
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kalkacaktır.130
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doğrultudadır.131

1.5. TÜZEL KİŞİLERİN KİŞİLİK HAKKI
Kişilik hakkı sadece gerçek kişilerin sahip olduğu bir hak değildir. Tüzel kişiler de kişilik
hakkına sahiptir ve bu hak kapsamındaki değerlerin ihlal edilmemesini talep
edebilirler.132 TMK m. 48’e göre “tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği
insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.”
Buna göre tüzel kişiler de TMK’nın kişilik hakkının korunmasına ilişkin hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.133
Gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasında bünye ve içerikleri nedeni ile birtakım farklar
bulunmaktadır. Bu nedenle tüzel kişiler, gerçek kişilerin sahip olduğu bir takım kişisel
varlıklara sahip değillerdir. Örneğin bir gerçek kişinin vücut bütünlüğüne ve sağlığına
müdahale edilmemesini talep hakkı bulunurken, tüzel kişinin cismani varlığından ve
dolayısı ile de bu varlığa karşı bir tecavüzden söz etmek mümkün değildir.134 Dolayısıyla
TMK’nın kişilik hakkının korunmasına ilişkin hükümleri, tüzel kişilerin mahiyetine
uygun düştüğü oranda onlar için de uygulanacaktır.135 Tüzel kişilerin kişilik hakkı
kapsamında korunan varlıklarına; ad, onur ve gizlilik alanı örnek olarak verilebilir.136
Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre tüzel kişiler, kişilik haklarının ihlali nedeni ile
manevi tazminat talebinde bulunabileceklerdir. Yargıtay bir kararında TSE markasının
haksız kullanımı nedeniyle TSE’ye duyulan güvenin sarsılmış olması halinde ve manevi
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tazminatın diğer şartları da mevcutsa, kurum lehine manevi tazminata hükmedilmesi
gerektiğini belirtmiştir.137
Yargıtay, bir diğer kararında, tüzel kişilerin de kişilik haklarının koruncağını, bu
bağlamda manevi tazminat talebinde bulunabileceklerini ve Yargıtay’ın bu yöndeki
içtihatlarının yerleşik olduğunu belirtmiştir. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir: “Kişilik
haklarına saldırının kapsam ve koşulları MK.nun 24, 24/a maddesinde belirtilmiş, BK.
nün 49. maddesinde de saldırı halindeki yaptırımın kapsam ve niteliği düzenleme altına
alınmıştır. BK. nün 49. maddesinde belirtilen manevi zarar, kişinin kişisel çıkarlarında (
haklarında ) uğradığı bir eksilmedir. Bir tüzel kişinin kişisel haklarından olan ( adı,
şerefi, onuru ve itibarı gibi ) varlıklarına yapılan saldırının; bu manevi değerlerinde bir
eksilmeye ( manevi zarara ) neden olacağı bir gerçektir. Gerçi, duyguları olmayan tüzel
kişilerin elem ve izdi rap duymaları düşünülemez. Ancak bu onların kişilik değerlerinin
saldırıya uğramadığı sonucunu doğurmaz. Hukuk düzeni tüzel kişileri hukuk sujesi olarak
tanıdığına ve onlara ad, şeref, onur ve itibar gibi kişisel varlıklar bahsedilmiş olduğuna
göre ( MK. nün 46 ), tüzel kişinin üzüntü duymayacağı gerekçesiyle davanın reddi doğru
değildir. Zaten manevi zarar salt üzüntünün varlığı halinde değil, kişinin kişilik
değerlerinin saldırıya uğraması durumunda gerçekleşen bir zarardır. Bunun içindir ki
gerek Medeni Yasa ve gerekse Borçlar Yasası ( m. 49 ) yalnız gerçek kişilerin değil, aynı
zamanda tüzel kişilerinde kişisel haklarını korumaktadır. Yargılayın uygulaması ve
bilimsel eserlerdeki baskın görüş, tüzel kişilerin de kişisel nitelikçe gerçek kişilerin
kişiliklerine özgü olanların dışında kalan, kişisel haklarına saldırı halinde manevi
tazminat isteyebilecekleri yolundadır.”138
Tüzel kişilerin adları da tıpkı gerçek kişilerin isimleri gibi kişilik hakkı kapsamında
korunur.139 Kişilik hakkı kapsamında ad, geniş anlamda yorumlandığından; ticaret
unvanı, işletme adı, tabela, amblem, katalog, marka gibi değerler tüzel kişilerin adı
kapsamında yer alır. Bu değerlerin korunduğu özel hükümler bulunduğundan, bunların
137
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ihlalinde söz konusu özel hükümler uygulanacak ve özel hükümlerin yetersiz kaldığı bazı
hallerde TMK’nın kişilik hakkının korunmasına ilişkin genel hükümleri bu özel
hükümlerle birlikte yahut tek başına uygulanacaktır.140

1.6. KİŞİLİĞİN KORUNMASI
Kişilik çeşitli hukuki kaynaklar ile koruma altına alınmıştır. Bunlardan TMK’nın 23, 24
ve 25’inci maddeleri ve TBK’nın 58’inci maddesi genel kanun hükmü niteliğindedir.
Ayrıca gerek TMK ve TBK’nın bazı hükümleri (TMK m.121, 158, 174 TBK m.53, 57
gibi) gerekse de başkaca kanunlarda (FSEK, KVKK gibi) kişilik hakkının korunmasına
ilişkin özel hükümler mevcuttur.141 Ancak bu başlık altında TMK’nın genel hükümleri
uyarınca kişilik hakkının korunması üzerinde durulacaktır.
Uzun zamandır doktrinde yaygın olan ayrıma göre TMK m. 23 kişiliğin bizzat kişinin
kendisine karşı korunmasını (içe karşı koruma), TMK m. 24 ise kişiliğin başkalarının
saldırılarına karşı korunmasını (dışa karşı koruma) ele almaktadır.142 Kimi yazarlara göre
böyle bir ayrım uygun değildir, zira her iki hükmün de amacı kişiliği dışarıdan gelen
saldırılara karşı korumaktır. Bu hükümlerin farklılığı ise şöyle izah edilebilir: TMK m.23
kişiliğin, kişinin gerçekleştirdiği hukuki işlemler ile rıza vermesi neticesinde ihlalini
önlerken; TMK m. 24 kişiliğin, kişinin rızası dışındaki saldırılara karşı korunmasını
amaçlar.143 Bu açıklamadan yola çıkılarak kişiliğin korunması konusu, kişiliğin hukuki
işlem sonucu saldırıya karşı korunması ve kişiliğin diğer saldırılara karşı korunması
olmak üzere iki başlıkta incelenecektir.

1.6.1. Kişiliğin Hukuki İşlem Sonucu Saldırıya Karşı Korunması
Bu hususta temel kaide TMK m. 23 hükmü ile konmuştur. Madde hükmü şöyledir:
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“B. Kişiliğin korunması
I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
Madde 23- Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.
Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı
olarak sınırlayamaz.
Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aşılanması ve
nakli mümkündür. Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş olandan
edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde
bulunulamaz.”
Her ne kadar TMK m. 23 ehliyetlerden (hak ve fiil ehliyeti) ve özgürlüklerden bahsetse
de söz konusu hüküm, kişilik haklarının korunması açısından TBK m. 27 ile birlikte
değerlendirilmelidir. Zira hukuki işleme karşı yalnızca ehliyetler ve özgürlüklerin
korunduğu, kişilik hakkı kapsamında olan diğer değerler için bir koruma sağlanmadığı
yönünde bir yorum yanlış olacaktır. Bilakis, TBK m. 27 hükmü ile kişilik haklarına aykırı
sözleşmelerin kesin hükümsüz olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca Dural ve Öğüz’e göre
TMK m.23’ün ehliyetler ve özgürlüklere ilişkin hükmü olmasaydı, bu kavramlar TBK m.
27 hükmü uyarınca yine korunuyor olacaktı.144
TMK m.23, emredici nitelikte bir hukuk kuralıdır ve bu nedenle hâkim tarafından
kendiliğinden (re’sen) uygulanmalıdır.145 Ayrıca bu kural tüm hukuki işlemler (iki veya
çok taraflı hukuki işlemler, şirket sözleşmeleri ve tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların
hukuki işlemleri) için geçerli olup, tümünde uygulama alanı bulacaktır.146
743 sayılı mülga Medeni Kanun’un 23’üncü maddesinin ilk fıkrası “Kimse, medeni
haklardan ve onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemez.” hükmünü taşımaktaydı.
Maddede yer alan “medeni haklar” ibaresinin mehaz kanun hükmünün hatalı şekilde
çevrilmesi neticesinde yazıldığı düşünülmekteydi. Bu nedenle söz konusu hüküm, kaynak
kanun olan İsviçre Medeni Kanun’unun 27’inci maddesi dikkate alınarak, tıpkı
yürürlükteki TMK m. 23 hükmü gibi yorumlanmakta, “medeni haklar” ifadesi hak ve fiil
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ehliyeti olarak anlaşılmakta, kanun hükmünde bir örtülü boşluğun varlığı kabul
edilmekteydi. Aksi halde bir kimsenin medeni haklara sahip olmaktan veya onu
kullanmaktan vazgeçmesinin yasaklanması kişinin sosyal ve ekonomik alanda herhangi
bir ilişkiye girmesini engelleyecek niteliktedir. Çünkü toplumsal hayatta kurulan hukuki
ilişkilerin çoğu bir ivaz karşılığında veya ivazsız olarak bir medeni hakkı kullanmaktan
vazgeçmek veya bir hakkı kullanmamak şeklinde karşımıza çıkar. Örneğin bir mülkiyet
hakkının devri ile o hakkı kullanmaktan tamamen vazgeçilmiş olacak veya bir taşınmaz
üzerinde tesis edilen irtifak hakkı, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kısıtlayacaktır.
Mülga Medeni Kanunu’nun 23’üncü maddesi lafzen uygulanacak olsa idi söz konusu
hukuki işlemlerin hiçbirinin gerçekleştirilmesi mümkün olamazdı. Bu nedenle, mülga
Medeni Kanun’un 23’üncü maddesi, yürürlükteki Medeni Kanun’un 23’üncü madde
hükmü gibi yorumlanmaktaydı.147
TMK m. 23 hak ve fiil ehliyetleri ile özgürlüklerin korunmasına ilişkin temel kuralı ortaya
koymaktadır. Bu kurala göre hak ve fiil ehliyetleri ile özgürlüklerden vazgeçilemez.
Ancak bunların sınırlandırılması konusunda ehliyetler ile özgürlükler arasında bir ayrıma
gidilmiştir. Şöyle ki hak ve fiil ehliyetleri kişinin rızası ile kısmen dahi olsa
sınırlandırılamazken, hürriyetler hukuka ve ahlaka aykırı olmamak kaydı ile
sınırlandırılabilecektir.148 TMK m.23 hükmü önce hak ehliyeti, ardından fiil ehliyeti
açısından değerlendirilecek daha sonra ise özgürlükler açısından ele alınacak ve bunların
sınırlandırılmasına ilişkin madde hükmünde yer alan benzerlikler ve farklılar bu başlıklar
altında incelenecektir.

1.6.1.1. Hak Ehliyeti Açısından
Hak ehliyetinden tamamen veya kısmen vazgeçilmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle
kimse haklara ve borçlara sahip olma iktidarını tamamen yahut kısmen sonlandıracak
veya sınırlayacak nitelikte bir sözleşme akdedemez, bu nitelikte bir hukuki işlem
yapamaz. Zira hak ehliyeti kişinin varlığına bağlıdır ve kişiden ayrılması düşünülemez.
Aksi halde kişinin hak ehliyetinden tamamen veya kısmen vazgeçmesi, kişinin kişi
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olmaktan yani hukukun öznesi olmaktan vazgeçmesi sonucunu doğuracaktır. Hukuk
süjesi olmaktan çıkan birinin sosyal hayatta var olması düşünülemez. Netice itibari ile
kişinin hak ehliyetinden vazgeçmesi, onu bir köle yahut eşya statüsüne düşürecektir. Tüm
bu sebeplerle kişi, karşılığı ne olursa olsun hak ehliyetini kısmen dahi olsa
sınırlandıramaz, bir takım medeni haklara sahip olmaktan vazgeçeceği yönünde bir
taahhütte bulunamaz. Örneğin kimse asla evlenmeyeceğini, mülkiyet hakkına sahip
olmayacağını veya kimseye mirasçı olmayacağını taahhüt eden bir sözleşme akdedemez.
Çünkü bu gibi taahhütler kişinin hak ehliyetinin kısmen sınırlandırılması sonucunu
doğurur.149 Diğer yandan böyle bir durum TMK m.8 ile düzenlenmiş olan herkesin
haklara ve borçlara sahip olmakta eşit olduğu prensibine de aykırıdır.150 Böyle bir taahhüt
TBK m.27’ye göre kesin hükümsüz olacaktır.151
Kişi, hak ehliyetinden vazgeçemez. Ancak bu durum kişinin doğmuş bir hakkını
kullanmayacağını taahhüt etmesine yahut bu haktan feragat etmesine engel teşkil etmez.
Burada hak ehliyetinden feragat değil, belli ve doğmuş bir haktan feragat söz
konusudur.152 Diğer yandan Yargıtay bir kararında153 nafaka isteme hakkından feragat
edilmesini TMK m.23’e göre geçersiz saymıştır. Belirtmek gerekir ki herhangi bir konuda
ileride sahip olunacak, yani henüz doğmamış bir haktan önceden vazgeçilmesi mümkün
değildir. Ancak doğmuş bir haktan feragat söz konusu olabilir.154
Diğer yandan kişinin genel olarak kimseye mirasçı olmayacağını taahhüt etmesi hak
ehliyetini sınırlandırması olarak nitelendirilebilecekken kişinin belli bir kişiye mirasçı
olmayacağını taahhüt etmesi hak ehliyetinin sınırlandırılması sayılmaz. Bunun gibi
kişinin belli bir kişi ile evlenmeyeceğini veya somut bir mal üzerinde mülkiyet hakkına
sahip olmayacağını taahhüt etmesi de hak veya fiil ehliyetinin sınırlandırılması değildir.
Ancak bu gibi taahhütler, kişinin belli bir konuda serbestçe karar vermesini
etkileyeceğinden, hürriyetin sınırlandırılması olarak nitelendirilmelidir. Hürriyetlerin
kısmen sınırlandırılması ise TMK m. 23/f.2 uyarınca hukuka ve ahlaka aykırı olmamak
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koşulu ile mümkündür. Örneğin belirli bir kişiye mirasçı olma hakkından feragat
edilmesine, TMK m. 475 hükmü ile açıkça olanak tanımaktadır. Dolayısı ile kişinin bu
yönde bir taahhütte bulunması hem TMK m. 23 hem de TBK m.27 hükümlerine uygun
olacağından, söz konusu taahhüt geçerli olacaktır.
Netice itibari ile kişi, genel olarak hak ehliyetini sınırlandıramaz veya hak ehliyetinden
vazgeçemez. 155 Ancak kişi, belli bir hakkını kullanmama borcu altına girebileceği gibi bu
haktan feragat de edebilir. Bu taahhüt veya feragat kişinin hak ehliyetini sınırlandırması
veya hak ehliyetinden vazgeçmesi olarak yorumlanmaz.156

1.6.1.2. Fiil Ehliyeti Açısından
Fiil ehliyeti de tıpkı hak ehliyeti gibi kişi olmanın doğrudan bir sonucu, kişiliğin ayrılmaz
bir parçasıdır. Bu nedenle TMK m.23/f.1 hükmü uyarınca kişi, fiil ehliyetinden de
tamamen veya kısmen vazgeçemez.157 Kişinin fiil ehliyetinden kısmen veya tamamen
vazgeçmesi sonucunu doğuran bir sözleşme TBK m. 27 uyarınca kesin hükümsüzdür.158
Kimse, bir hukuki işlem ile, kendi fiilleri ile kendisi adına haklar veya borçlar
yaratmayacağını veya mahkeme önünde bizzat bulunmayacağını taahhüt edemez. Böyle
bir taahhüt fiil ehliyetinin tamamen sınırlandırılması niteliğindedir. Aynı şekilde kimse
fiil ehliyetini kısmi olarak da sınırlandıramaz. Örneğin kişi malları üzerinde tasarrufta
bulunmayacağını, hiçbir surette borçlandırıcı sözleşmeler akdetmeyeceğini, asla dava
açmayacağını taahhüt edemez. Zira bu tür taahhütler fiil ehliyetinin kısmen
sınırlandırılması niteliğindedir. Diğer yandan kişi açtığı belli bir davadan feragat edebilir
veya alacaklı olduğu diğer bir kişiyi ibra edebilir. Çünkü bu gibi durumlarda fiil
ehliyetinin kısmen dahi olsa sınırlandırılması söz konusu değildir.159 Aksine kişi, fiil
ehliyetini kullanmaktadır.
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Diğer yandan Vesayeti Gerektiren Haller ayrımı altında yer alan ve İstek Üzerine
başlığını taşıyan TMK m. 408 hükmü uyarınca “Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya
ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin
kısıtlanmasını isteyebilir.” Bu hüküm, kişinin fiil ehliyetini rızası ile kısmen dahi
sınırlandıramayacağı yönündeki TMK m. 23 hükmü ile çelişmemektedir. Zira TMK m.
408 uyarınca kişinin vesayet altına alınarak fiil ehliyetinin sınırlandırılması, ancak
kanunda sayılan objektif sebeplerin varlığı ve yetkili mahkeme tarafından bu yönde bir
karar verilmesi halinde mümkündür. Dolayısıyla kişinin bu yöndeki rızası tek başına
yeterli değildir.160

1.6.1.3. Özgürlükler Açısından
Hürriyet, kişinin bir hukuk düzeni içerisinde, bu düzenin belirlediği sınırlar dâhilinde
dilediği gibi davranması ve kişiliğini dilediği gibi geliştirmesidir. Hürriyet, kişiliğin asli
ve manevi unsurlarından biridir. Bununla birlikte, toplumsal hayatta kurulan hukuki
ilişkiler, hürriyetlerin karşılıklı olarak sınırlandırılması temeline dayanır.161 Özellikle
borçlandırıcı hukuki işlemler, tarafların özgürlüklerinden ödün vermesi niteliğinedir.
Örneğin hizmet akdinde, rekabet yasağını konu alan bir sözleşmede veya ölüme bağlı bir
tasarrufta durum böyledir. Bu nedenle TMK m. 23 hükmü ile kişinin özgürlüklerinden
vazgeçmesinin yanında özgürlüklerini hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlandırması da
yasaklanmıştır.162
Yukarıda da izah edildiği üzere TMK m. 23 hükmü ehliyetlerin sınırlandırılmasını
yasaklarken, özgürlüklerin hukuka ve ahlaka aykırı olarak sınırlandırılamayacağını
düzenlemiştir. Dolayısı ile özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırılması sonucunu
doğuran hukuki işlemler, ehliyetlerin tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğuran
hukuki işlemler gibi kesin hükümsüzdür. Diğer yandan özgürlüklerin sınırlandırılması,
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bu sınırlandırmanın ancak hukuka ve ahlaka aykırı olması halinde kişilik hakkının ihlali
niteliğinde olacaktır.163
TMK m. 23 bağlamında özgürlük, geniş anlamda yorumlanmalıdır. Buna göre özgürlük;
kişinin karar verme özgürlüğünü164, düşünce, inanç, din ve vicdan özgürlüğünü,
haberleşme, ifade, yerleşim yeri seçme ve iktisadi özgürlüğünü de kapsar.165
Kişinin özgürlüklerinden vazgeçmesi veya onları başkalarına devretmesi mümkün
değildir. Aksi halde kişi, adeta köle statüsüne düşecektir. Kişinin hürriyetlerinin
tamamından vazgeçmesi yasak olduğu gibi birtakım hürriyetlerinden vazgeçmesi de
yasaktır. Örneğin kişinin ömrü boyunca aynı yerde yaşayacağını, belli bir mesleği hiçbir
zaman icra etmeyeceğini, asla seyahat etmeyeceğini taahhüt etmesi birtakım
hürriyetlerinden vazgeçmesi niteliğindedir ve kişilik hakkının ihlalini teşkil eder.
Kanunda özel bir yaptırım öngörülmediği müddetçe hürriyetin tamamen kısıtlandığı
hukuki işlemler, TBK m. 27 uyarınca kesin hükümsüzdür. Kanunda ayrıksı hüküm
bulunmasına haline, TBK m. 430/f.3 hükmü örnek olarak gösterilebilir. TBK m. 430/f.3’e
göre “Taraflardan her biri, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmesini on yıl geçtikten
sonra, altı aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Fesih, ancak bu süreyi izleyen
aybaşında hüküm ifade eder.” Bu maddeyle, on yıldan uzun süreli hizmet sözleşmelerinin
kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulmasındansa geçerli sayılmış ancak taraflara on
yılın sonunda fesih imkânı sağlanmıştır. Benzer ayrıksı bir hüküm de TBK m. 640 ile
öngörülmüş, adi ortaklığın “belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca
sürmek üzere” kurulması halinde, ortaklardan her birine ortaklığı altı ay önceden
bildirimde bulunmak koşuluyla feshetme hakkı tanınmıştır.166
Medeni Kanun toplumsal hayatın gereklerini göz önüne alarak kişilik hakkının
sınırlandırılabileceğini kural olarak kabul etmiştir. Ancak söz konusu sınırlamalar ölçülü
olmalı, adeta özgürlüğün tamamen ortadan kalması sonucunu doğurmamalıdır. Burada
ölçü, sınırlamanın ahlaka veya hukuka aykırı olmaması şeklindedir. Ahlak kuralları belli
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bir zamanda topluluğu oluşturan bireylerin çoğu tarafından kabul görmüş olan ve uyulan
kurallardır. Bu kurallar, toplumun bilimsel, kültürel yahut siyasi değişimlerinden etkilenir
ve zamanla değişir. Dolayısıyla bir sözleşme ile hürriyetin sınırlandırılmasının ahlaka
uygun olup olmadığı değerlendirilirken, sözleşmenin akdedildiği tarihte geçerli olan
ahlak kuralları kadar, sözleşmenin ifası anında topluma hâkim olan ahlaki bakış açısı da
dikkate alınmalıdır.167
Özgürlüklerin sınırlandırılması hususunda, sözleşme özgürlüğü ilkesinin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Örneğin bir sözleşme ile taahhüt edilen edim, kişinin
ödeme gücünü aşıyor olsa bile bu sebeple kişinin özgürlüğünün ahlaka ve hukuka aykırı
olarak sınırlandırıldığından söz edilemez ve bu durum sözleşmenin geçerliliğine halel
getirmez.168 Fakat sözleşme, kişiyi her yönü ile bağlıyor ve bir nevi kördüğüme
(Knebelungsvertrag) sebep oluyorsa veya kişinin iktisadi varlığını devam ettirebilmesi
için gerekli olan tüm araçların elinden alınmasına neden oluyorsa, TMK m. 23/f.2
uyarınca özgürlüğün hukuka veya ahlaka aykırı olarak sınırlandırılması söz konusudur ve
sözleşme TBK m. 27 gereğince kesin hükümsüzdür.169 Sözleşmenin tamamı değil bir
hükmünün TMK m. 23/f.2’ye aykırı olması halinde, kısmi hükümsüzlük (TBK m.27/f.2)
kuralları uygulanır.170 Yargıtay da bir kararında171 “bireylerin kişiliklerini ekonomik
varlıklarının temellerini ahlaki anlayışlarla bağdaşamayacak bir biçimde fiziki ahlaki
ekonomik bakımdan tehlikeye sokan sınırlanmalar aşırı olup, bu sınırlamaları öngören
sözleşmeler geçersiz sayılırlar.” diyerek sözleşme özgürlüğü ile TMK m.23’ü birlikte ele
almış ve buna göre bir denge tesis etmeye çalışmıştır. Somut olay, hâkim tarafından
değerlendirilecek ve kişinin varlığı ve gelişimi için gerekli olan hürriyetin, serbest hareket
etme ve karar verebilme imkânının tehlike oluşturacak şekilde sınırlandırılıp
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sınırlandırılmadığı, borç altına giren kişinin mutlak olarak karşı tarafın egemenliğine ve
iradesine tabi kılınıp kılınmadığı değerlendirilecektir.172
Özgürlüğün ahlaka aykırı şekilde sınırlandırılması hususunda bir diğer kıstas da
özgürlüğü sınırlandırılan kişinin elde edeceği karşı edim ve bu edim ile sınırlama
arasındaki dengedir. Özellikle iktisadi bir özgürlüğün sınırlandırılması söz konusu ise,
sınırlandırma ile elde edilen menfaat çoğu kez sınırlandırmanın hukuka aykırı olarak
nitelendirilmemesi sonucunu doğurur. Zira elde edilen menfaat nedeni ile, kişinin iktisadi
özgürlüğü aşırı sınırlandırılmamış olacaktır.173Ancak tamamen serbest şekilde takdir
edilmesi gereken meselelerde, kişinin bu özgürlüğünün sınırlandırılması, karşılığında bir
menfaat elde etmiş olması halinde dahi ahlaka aykırılık teşkil edecektir. Örneğin belli bir
kişinin evlatlık edinilmeyeceğine veya belli bir ikamette oturulmayacağına ilişkin
taahhütler özgürlüğün ahlaka aykırı olarak sınırlandırılması niteliğindedir.174 Çünkü bu
durumda, özgürlüğün sınırlandırılması neticesinde elde edilen menfaat her ne olursa
olsun bu menfaat ile sınırlandırma arasında hiçbir surette denge sağlanması mümkün
değildir.175
Kimi zaman sözleşme süresinin uzun olması, kişinin ölçüsüz bir risk altına girmesine ve
bu nedenle ekonomik özgürlüğünü tehlike altına sokmasına neden olabilir. Bu durumda
TMK m.23/f.2 uyarınca kişilik hakkının ihlalinden söz edilecektir.176 Çok uzun süreli bir
sözleşme ile kişinin karar alma özgürlüğünün sınırlandırılmaması ve geleceğinin adeta
ipotek altına alınmaması gerekir.177 Federal Mahkeme ve Yargıtay kararlarına göre;
sözleşme taraflardan birinin ekonomik hürriyetinden feragat niteliğinde ise, sözleşme ile
taraflardan biri diğerinin keyfiyetine tabi kılınmış veya taraflardan biri için hürriyetinin
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özü risk altında ise, sözleşme ilişkisinin uzun olması TMK m.23/f.2 hükmünün ihlali
niteliğinde olacaktır.178
Hürriyetlerin aşırı sınırlandırılması nedeni ile kişilik hakkının ihlali başlığı altında
rekabet yasağı kavramının da incelenmesi gerekmektedir. Rekabet yasağı, bir kimsenin
karşı tarafın icra ettiği bir sanat veya mesleği icra etmeyeceği yönündeki taahhüdünü
içerir. Bu türden bir taahhüde çoğunlukla hizmet sözleşmelerinde karşılaşılır. Rekabet
yasağı ihtiva eden bir hizmet sözleşmesinde işçi, işveren ile aralarında hizmet ilişkisinin
son bulmasını müteakip, bir süre işverenin icra ettiği sanat veya zanaatla uğraşmamayı
taahhüt eder.179 İşçi ve işveren arasındaki rekabet yasağı, TBK m. 444 ve 445’te hükme
bağlanmıştır. Bu düzenlemelerle, işçinin, iktisadi geleceğini sarsacak ağırlıkta bir rekabet
etmeme borcu altına girmesi engellenmiştir.180 Zira TBK m. 444’e göre “Rekabet yasağı
kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya üretim sırları ya da işverenin
yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin
kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.” Ayrıca
“Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye
düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar
içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.” (TBK m.445).
Dolayısı ile ancak “müşteri çevresi” veya “üretim sırları” yahut “işverenin yaptığı işler
hakkında bilgi” edinebilecek pozisyonda çalışan bir işçinin hizmet akdinde rekabet yasağı
öngörülebilir ve bu yasağın “yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun sınırlamalar”
içermesi ile her halükârda iki yılı aşmaması gerekir.
Rekabet yasağına ilişkin taahhütlerin hizmet akdinden başka akit türlerinde (örneğin kira
yahut satış sözleşmesi) yer alması halinde, TBK m. 444 ve 445 hükümleri uygulanmaz.
Bu durumda yalnızca TBK m.23/f.2 hükmü uygulanacak ve yukarıda değinildiği gibi
özgürlüğün sınırlandırılması ile karşılığında elde edilen menfaat arasında denge olup
olmadığına bakılacaktır.181
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Özgürlüğün hukuka aykırı olarak sınırlandırılıp sınırlandırılmadığının tespitinde yazılı
hukuk kurallarının yanı sıra örf ve âdet hukuku182 ile hukukun temel ilkeleri de nazara
alınmalıdır. TMK’nın birtakım hükümleri ile, bazı tip sözleşmelerin özgürlüklerin aşırı
sınırlandırılması niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Nişanlıların muhakkak birbirleri ile
evleneceğine dair sözleşmeler (TMK m. 119/f.1), malikin, rehin edilen malı üzerinde
başkaca sınırlı ayni hak tesis etmeyeceği yönündeki taahhüdü (TMK m. 869/f.1), anne
babanın çocuğunu belli bir dine göre eğiteceğine ilişkin taahhüdü (TMK m. 341/f.2) bu
sözleşmelere örnektir.183

1.6.2. Kişiliğin Diğer Saldırılara Karşı Korunması
Kişiliğin hukuki işlemlerden kaynaklanmayan diğer saldırılara karşı korunması
konusunda ana kural TMK m. 24 hükmü ile konulmuştur. Bu hüküm mülga Medeni
Kanun’un 24’üncü maddesine göre daha açık olmakla beraber herhangi bir yenilik
taşımamaktadır. İsviçre Medeni Kanunu’nun değiştirilen 28’inci maddesi için de aynı
durum söz konusudur.184 TMK m.24 hükmü şöyledir:
“II. Saldırıya karşı
1. İlke
Madde 24- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden,
saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal
yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı
kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”
Madde hükmü uyarınca, kişilik hakkına saldırı olması durumunda, kişiliği saldırıya
uğrayanın koruma talep etme yetkisi bulunmaktadır. Kişilik Hakkının Kapsamı başlığında
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belirtildiği üzere burada kullanılan “kişilik hakkı” ibaresi kişiliği oluşturan bütün
değerleri (münferit kişilik hakları, özel kişilik hakları, kişisel varlıklar) kapsamaktadır.
Özel kişilik haklarına zamanla yeni unsurlar eklenebileceğinden kişilik hakkı kavramı
dinamiktir. Dolayısı ile kişilik hakkı kapsamındaki kişisel varlıkların sayılması mümkün
değildir. Bu kapsamdaki bütün kişisel varlıklar, TMK m. 24 uyarınca korunur. Kişilik
hakkına gerçekleştirilen saldırılara karşı korunma talep edilebilmesi, kişilik hakkının
mutlak bir hak olmasının sonucudur.185 Ayrıca kişilik hakkının mutlak bir hak olması
nedeniyle, hukuka aykırı bir fiil ile kişilik hakkının ihlal edilmesi için, fiili işleyenin
kusurlu olması gerekmez. Fiili işleyen kişinin hiçbir kusuru olmasa dahi kişilik hakkı
ihlal edilmiş olabilir.186 Kusur ise ileride değinileceği üzere kişilik hakkının ihlali
sebebiyle tazminata hükmedilmesi için aranan bir koşuldur.187
Kişi, kişiliğine yapılan saldırıya karşı ancak saldırının hukuka aykırı olması halinde
korunma talep edebilir.188 Kişilik hakkını korumaya yönelik her tür hukuk kuralına
aykırılık, hukuka aykırılık teşkil eder.189 Fakat hukuka aykırılığı ortadan kaldıran
sebeplerden biri veya birkaçı mevcutsa, fiil hukuka aykırı olmayacak dolayısı ile fiile
karşı koruma da talep edilemeyecektir. O halde kişilik hakkı kapsamında değerlere karşı
gerçekleştirilen müdahaleler, herhangi bir hukuka uygunlu sebebi var olmadığı takdirde,
hukuka aykırı sayılacaktır.190 Bu nedenle somut uyuşmazlığı inceleyen hâkim öncelikle
saldırıya uğradığı iddia edilen varlığın, hukuk düzeni tarafından korunup korunmadığını
tespit edecek, daha sonra ise müdahalenin hukuka aykırılığını inceleyecektir.191 Hukuka
aykırılığın tespitinde ise TMK m. 24/f.2 hükmümden yararlanılır. Hüküm, kişilik hakkına
müdahale edilmesinin hangi hallerde hukuka aykırı sayılmayacağını, diğer bir deyişle
hukuka uygunluk sebeplerini düzenlediğinden; bu hallerin mevcut olmaması durumunda
müdahale, kişilik hakkına saldırı teşkil edecektir. TMK m.24/f.2’de sıralanan hukuka
uygunluk sebeplerinin mevcut olduğunu iddia eden kişi, iddiasını ispatla mükelleftir.192
185
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 190; Dural/Öğüz, 2011, s. 140.
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Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 2000, s. 473; Arpacı, 2000, s. 151; Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 403.
Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 403.
Dural/Öğüz, 2011, s. 140, Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 190.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 190; Dural/Öğüz, 2011, s. 140.
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1.6.2.1. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Haller (Hukuka Uygunluk Nedenleri)
TMK m.24/f.2’ye göre kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran
durumlar şunlardır; a) kişilik hakkı zedelenin rızası, b) daha üstün nitelikteki özel yarar,
c) daha üstün nitelikteki kamusal yarar, d) kanunun verdiği yetkinin kullanılması.

1.6.2.1.1. Kişilik Hakkına Müdahale Edilenin Rızası
Rıza, hukuka ve ahlaka uygun olması koşulu ile müdahalenin hukuka aykırılığını kaldırır.
Hukuka ve ahlaka uygun olmayan rıza, TBK m. 26 ve 27 hükümleri uyarınca
geçersizdir.193 Böyle bir rıza, müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmasa da
TBK m. 52 uyarınca müdahale sebebi ile hükmedilecek tazminatın indirilmesine194 veya
tamamen kaldırılmasına neden olabilir. Kimi yazarlara göre195 TMK m. 24/f.2’de
herhangi bir koşul belirtilmeden genel olarak rızanın hukuka uygunluk sebebi olarak
sayılması hatalıdır. Zira herhangi bir şart belirtmeden rızanın hukuka aykırılığı
kaldıracağı yönündeki hüküm, TMK m. 23 hükmü ile çelişmektedir. Ancak bizim de
katıldığımız görüşe göre TMK m. 24/f.2 hükmü TMK m.23 hükmüne aykırılık teşkil
etmez ve m.24/f.2 hükmü yorumlanırken, m.23 hükmünün nazara alınması gerekir. Bu
iki maddenin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, ancak hukuka ve ahlaka uygun bir
rızanın kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracağı sonucuna
kolayca varılacaktır. Dolayısı ile TMK m.24/f.2’de rızanın hiçbir şart öngörülmeden
hukuka uygunluk sebepleri arasında sayılması, TMK m. 23 hükmü sayesinde herhangi
bir sakınca yaratmayacaktır.196 Diğer yandan rızanın hukuka uygunluk yaratabilmesi için,
başka sebeplerle de hükümsüz olmaması gerekir. Örneğin rıza beyanı ehliyetsizlik veya
irade sakatlığı gibi nedenlerle hükümsüz olması halinde, bu rızaya dayalı olarak
gerçekleştirilen müdahale hukuka aykırı sayılacaktır.197
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Helvacı, 2012, s. 141; Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 401; Erman, 2016, s. 167.
Dural/Öğüz, 2011, s. 141; Öztan, 2017, s. 284.
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Arpacı, 2000, s. 149; Tekinay, 1992, s. 259 Hatemi, 2001, s. 104- 105.
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Kişinin vücut bütünlüğü ve sağlığına ilişkin müdahalelerde rıza, özel mevzuat hükümleri
ile düzenlenmiştir. Örneğin tıbbi müdahaleye rıza, 1219 saylı Tababet ve Şuabati
San'atlarinin Tarzi İcrasina Dair Kanun ve Hasta Hakları Yönetmeliği’nde, organ ve doku
nakline ilişkin rıza ise TMK m.23/f.3 ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’da ele alınmıştır.198 Bunun gibi özel
yasal düzenlemelerin bulunması ve bu düzenlemelerle rızanın yazılı olmasının şart
koşulması halinde, yazılık şeklinde uyulmadan verilen rıza geçerli değildir.199
Kişilik hakkına müdahale için verilen rıza açık olabileceği gibi örtülü de olabilir.200
Rızanın zımnen verilip verilmediğinin tespitinde güven prensibi uygulanacaktır. Örneğin
özel hayatına dair basına açıklama yapan kimse, bu açıklamaların yayınlanmasına rıza
göstermiş sayılacağından, daha sonra, salt bu açıklamaların yayımlanması nedeni ile özel
hayatının yahut şeref ve haysiyetinin ihlal edildiği iddiasında bulunamayacaktır. Benzer
şekilde radyo muhabirine röportaj veren kişi, sesinin yayınlanacağına, foto muhabirine
poz veren kişi çekilen fotoğrafların yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır.201
Kişilik hakkına müdahaleye verilen rızanın geçerli olabilmesi için rıza, müdahaleden
önce veya en geç müdahale anında verilmiş olmalıdır. Ayrıca verilen rıza her zaman geri
alınabilir.202 Ancak Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca tıbbi müdahaleye verilen rızanın
müdahale başladıktan sonra geri alınması yalnızca tıbben bir sakınca bulunmaması
halinde mümkündür.203
Kişilik hakkına müdahale ihtimalinin yüksek olduğu bir ortamda bulunan kişi, bu
müdahaleye rıza göstermiş sayılır. Burada rıza spesifik bir müdahaleye değil, belli bir
çerçevede gerçekleştirilecek olası müdahalelere yöneliktir. Kişinin boks, güreş, futbol
gibi spor müsabakalarına katılması halinde durum böyledir. Fakat bu durumda rızanın
hukuka aykırılığı ortadan kaldırabilmesi için müdahalenin spor müsabakasının kuralları
198
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içerisinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.204 Örneğin bir boks müsabakasında
boksörlerden birinin diğerine yumruk atması hukuka uygunken, bir futbol maçında rakip
takımın oyuncusunun yumruklanması hukuka aykırıdır. Benzer şekilde bir gösteri
yürüyüşüne katılan kişi, bu yürüyüş esnasında fotoğraflarının çekilmesine ve
kullanılmasına rıza göstermiş sayılır.205
Fiil ehliyetine sahip kişiler tarafından verilen rıza, hukuka ve ahlaka uygun olduğu
müddetçe geçerlidir. Dolayısıyla tam ehliyetlilerin ve sınırlı ehliyetlilerin verdiği rıza
geçerlidir. Sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsizler açısından durum farklılık arz eder.
Kural olarak ayırt etme gücünü haiz küçükler ve kısıtlılar tek başlarına ve geçerli şekilde
rıza beyanında bulunabilirler. Zira kişilik hakkına müdahaleye rıza göstermek, şahsa sıkı
sıkıya bağlı haklardandır.206 Ancak küçük ya da kısıtlı, saldırının tüm sonuçlarını
öngörebilecek yeterliliğe sahip değilse, rızanın geçerli olabilmesi için kanuni
temsilcisinin onayı gerekir.207 Küçük veya kısıtlı gayrimümeyyiz ise, onun yerine kanuni
temsilcisi rıza beyanında bulunur.208

1.6.2.1.2. Üstün Özel Yarar
Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran daha üstün özel yarar, kişilik hakkına müdahale edilen
kişiye ait olabileceği gibi müdahalede bulunana veya bir üçüncü kişiye de ait olabilir.209
Örneğin yaşadığı şok nedeni ile tıbbi müdahaleye rıza gösteremeyecek olan kişiye
doktorun müdahalede bulunması210, veya ameliyat esnasında bilinci kapalı olan kişinin
ameliyat sırasında fark edilen bir durum nedeni ile müdahalenin daha geniş kapsamlı
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yapılması halinde, kişilik hakkına müdahalede bulunulanın üstün nitelikteki özel yararı
söz konusudur.211
Bununla birlikte kişinin açıkça rızasının olmadığını bildirdiği bir tıbbi müdahalenin, onun
üstün yararı dikkate alınarak gerçekleştirilmesinin hukuka aykırı olup olmadığı
tartışmalıdır. Hasta Hakları Yönetmeliği madde 22 kimseye rızası alınmadan tıbbi
müdahalede bulunulamayacağı düzenlenmiş, ancak kanun tarafından düzenlenen
istisnalar saklı tutulmuştur. TMK m. 23 hükmü ve yukarıda hayat hakkı üzerine
yaptığımız açıklamalar birlikte nazara alındığında, kimsenin yaşam hakkından feragat
edemeyeceği, dolayısı ile hayati tehlikenin varlığı halinde hastanın rızası bulunmasa da
tıbbi müdahalede bulunulabileceği ve bu müdahalenin hukuka uygun olacağı sonucuna
varılır. Zira HHY m. 24, rızanın ancak kişinin hayatı veya hayati organlarından birini
tehlikeye sokan acil bir durum bulunmaması halinde geri alınabileceğini düzenlemiş olup,
yaptığımız çıkarımla bağdaşmaktadır.212
Kişilik hakkına müdahalenin failin veya üçüncü şahsın üstün yararı nedeni ile hukuka
uygun kabul edilmesi, meşru müdafaa (haklı savunma) halinde söz konusudur. Meşru
müdafaa, TBK m. 64’te düzenlenmiştir.213 Failin üstün nitelikteki özel yararının hukuka
aykırılığı ortadan kaldırdığı hallerden biri, İktisadi Bütünlük Üzerindeki Haklar başlığı
altında değindiğimiz ticari boykot uygulamalarıdır.214 Kötüye kullanılmaması koşulu ile
hak arama özgürlüğü de (AY m.36) failin üstün yararı nedeni ile hukuka aykırılığı ortadan
kaldırır.215 Yargıtay’a göre hak arama hürriyeti kullanılırken ileri sürülen olguların
tamamı yanlış ise, bu olguların şikâyet konusu yapılması kişilik hakkına saldırı teşkil
eder.216 Burada hak arama hürriyeti ile kişilik hakkı arasında bir denge kurulmalıdır.
Yargıtay, şikâyet hakkının kullanılmasının kişilik hakkına saldırı niteliğinde olup
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olmadığının tespitinde, orta düzeyde bir kişinin somut olayda nasıl davranacağını kıstas
olarak kabul etmiştir.217
Bazı yazarlar218, özel nitelikteki üstün yararın kişilik hakkına müdahalenin hukuka
uygunluk nedenlerinden biri olarak sayılmasını eleştirmiş, hüküm nedeni ile birtakım
fikir aykırılıklarının yaşanabileceği, hükmün yanlış anlaşılması veya kötüye kullanılması
neticesinde kişilik hakkına müdahale karşısında başka kişi veya kişi gruplarının çıkarının
üstün tutulabileceği yönünde fikir beyan etmişlerdir. Dural ve Öğüz’e göre madde
hükmünün bu yönü ile eleştirilmesi uygun değildir. Çünkü hükümde “daha üstün” ibaresi
kullanılmıştır. Burada sözü edilen, mülkiyet hakkından veya bir alacak hakkından doğan
yarar değildir. Zira hiçbir yarar kişilik hakkından daha üstün değildir. Hükmün, kanunda
kişilik hakkının düzenlendiği bölümde yer alması dikkate alındığında, hukuka uygunluk
sebebi olacak üstün özel yararın da kişilik hakkı ile ilgili olması gerekmektedir. Özel
yararın ancak başka bir kişilik hakkından kaynaklanması halinde daha üstün nitelikte
olabileceği ve kişilik hakkına müdahale için hukuka uygunluk sebebi teşkil edebileceği
kabul edilmelidir.219

1.6.2.1.3. Üstün Kamusal Yarar
TMK m.24/f.2 uyarınca üstün nitelikte kamu yararı da kişilik hakkına müdahalenin
hukuka aykırılığını kaldıran sebeplerdendir. Doğrudan kanun tarafından tanınan bir yetki
ile kişilik hakkına müdahale edilmesinde, çoğu zaman üstün bir kamusal yarar
mevcuttur.220 Örneğin bir suçtan hüküm giyen kişinin hapse konulmasında221, trafik
polislerince sürücülere alkol testi yapılmasında üstün bir kamusal yarar vardır.222
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etmesinin uygun görüleceği diğer bir anlatımla orta düzeydeki kişinin de somut olaydaki gibi
davranacağı ve bu çerçevenin içinde kalan şikayet hakkının yerinde kullanıldığı kabul edilmelidir. Aksi
halde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine
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Bu konu, kitle iletişim araçları kullanılarak kişilik hakkına müdahale edilmesi açısından
özellik arz ettiğinden223, konuya dair ayrıntılı açıklamalara kişilik hakkının medya
aracılığı ile ihlaline ilişkin kısımda yer verilecektir.

1.6.2.1.4. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması
TMK m.24/f.2’ye göre “kanunun verdiği yetki”den kasıt, kamu hukuku mevzuatıyla
kamu görevlilerine ve kurumlarına tanınan yetkilerdir. Kamu görevlilerinin ve
kurumlarının bu yetkilerini kullanmaları neticesinde bir kimsenin kişilik hakkına
müdahale etmeleri halinde, söz konusu müdahale kural olarak hukuka uygun sayılacak
ve kişilik hakkının ihlali olarak nitelendirilmeyecektir.224 Kanunun verdiği yetki ile
kişilik hakkına yapılan müdahalelerin hukuka uygun olacağı hususuna, Anayasa m.19/f.2,
m.20/f.2, m.21 ve m.22 hükümleri örnek gösterilebilir. Anayasa m.19’da kişi hürriyetine,
madde 20’de özel hayatın gizliliğine, madde 21’de konut dokunulmazlığına, madde 22’de
haberleşme hürriyetine birtakım sınırlar getirilebileceği düzenlenmiştir.225 Mahkeme
kararı ile bir şirketin ticari defterlerinin incelenmesi veya kişinin telefonlarının
dinlenmesi, kişinin gözaltına alınması, kanunun verdiği yetkinin kullanılmasına örnek
gösterilebilir.226
Kanunun verdiği yetkinin kullanılmasının hukuka uygunluk sebebi sayılabilmesi için,
yetkinin kullanılmasına ilişkin maddi ve şekli şartların kanunda kesin bir şekilde
belirtilmiş olması ve yetkinin kanundaki şartlara uyularak kullanılmış olması
gerekmektedir. Aksi halde kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığı ortadan
kalkmaz.227
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Kanun tarafından yetkilendirilen kişinin yetkili olduğu konuda bir üst makamın emri
uyarınca hareket etmesi, bu kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Örneğin kişi, üst
makamın emrine uyarak kanun verdiği yetkiyi kullanmaz veya yetkiye aykırı davranırsa
bu davranışından sorumlu tutulacaktır.228

1.6.2.2. Kişilik Hakkına Saldırı Nedeni ile Açılabilecek Davalar
Kişilik hakkının ihlali halinde açılacak davalar TMK m. 25’de düzenlenmiştir. Madde
hükmü şöyledir:
“2. Davalar
Madde 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan
saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının
hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi
ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.
Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı
dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre
kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez;
mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının
yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.”
Hüküm uyarınca kişilik hakkının korunması için açılabilecek davalar; “saldırıya son
verilmesi davası, saldırı tehlikesinin önlenmesi davası, saldırının hukuka aykırılığının
tespiti davası, maddi tazminat davası, manevi tazminat davası ve saldırıdan elde edilen
kazancın verilmesi davasıdır.”
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 213.
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Mülga Medeni Kanun madde 24’te kişilik hakkının korunması için tecavüzün önlenmesi,
maddi tazminat ve manevi tazminat davaları olmak üzere üç tür dava öngörülmüştü.229
Ancak doktrinde bu davalardan başka tecavüzün önlenmesi ve tecavüzün hukuka
aykırılığının tespiti davalarının da açılabileceği kabul edilmişti.230 Daha sonra
04.05.1988’de, 3444 sayılı Kanun ile Mülga Medeni Kanun’a eklenen 24/a maddesi;
kişiliğin korunması amacıyla, tecavüze son verilmesi ve tecavüz tehlikesine son verilmesi
davaları ile tecavüzün hukuka aykırılığının tespiti davalarının açılabileceğini belirtmiştir,
Madde 24/a, tecavüzden elde edilen kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre talep
edilebileceğini de düzenlemiş, ayrıca yetkili mahkemeye ilişkin yeni bir hüküm
getirmiştir.231 Yürürlükteki Medeni Kanun’un 25’inci maddesi ise, Mülga Kanun’un 24/a
maddesi ile benzer hükümler içermekte olup, herhangi bir yenilik getirmemiştir.232
Kişilik hakkının korunması amacı ile açılabilecek bu davalarda, kişilik hakkı saldırı
tehlikesinde olan veya saldırıya uğrayan kişi davacı sıfatına sahiptir. Bu kişi, gerçek kişi
olabileceği gibi yukarıda izah edildiği gibi tüzel kişi de olabilir.233
İsviçre doktrininde, bir tüzel kişinin, üyelerinin kişilik haklarına gerçekleşen
müdahalelere karşı dava açabileceği kabul edilmiştir.234 Federal Mahkeme bu konuya
ilişkin kararlarında, mesleki bir derneğin üyelerinin kişilik haklarının ihlal edilmesi
halinde, dernek tüzüğünde bu yönde bir düzenleme bulunması ve üyelerin kendilerinin
dava açma haklarının bulunması şartı ile derneğin, müdahalenin durdurulması için dava
açabileceğini belirtmiştir.235 Ancak dernekler üyeleri adına maddi ve manevi tazminat
davası açamazlar.236 Konu Türk Hukuku açısından incelendiğinde ilk akla gelen Hukuk
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Egger/Çernis, 1947, s. 305; Özsunay, 1979, s. 153; Arpacı, 2000, s. 149; Zevkliler/Acabey/Gökyayla,
2000, s. 474 vd.
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Özsunay, 1979, s. 153; Arpacı, 2000, s. 149; Zevkliler/Acabey/Gökyayla, 2000, s. 474 vd.;
Egger/Çernis, 1947, s. 305; Akıntürk, 1996, 122- 123.
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“Türk Kanunu Medenisinin Yürülükten Kaldırılmış Hükümleri”, Mevzuat Bilgi Sistemi, erişim tarihi:
06.04.2019, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.743.pdf; Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s.
395.
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 214.
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 215.
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Honsell/Vogt/Wiegant’tan, Tercier’den, Grossen’den ve Bucher (Andreas)’tan aktaran
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 215. Helvacı, 2001, s.153.
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BGE 121 III 167 ve BGE 103 II 294 (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 251).
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Muhakemeleri Kanunu’nun 113’üncü maddesidir. Buna göre “Dernekler ve diğer tüzel
kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri
kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya
hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal
edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir.” Hüküm, dernekler veya diğer tüzel
kişilerin kendi statüleri ile sınırlı olmak kaydıyla, üyelerinin haklarını korumak amacıyla
tespit237, hukuka aykırılığın giderilmesi yahut geleceğe yönelik ihlallerin önlenmesi
davaları açabileceğini düzenlemiştir. Dolayısı ile dernekler veya diğer tüzel kişiler,
üyelerinin kişilik haklarını korumaları amacı ile tespit, müdahalenin durdurulması ve
saldırı tehlikesinin önlenmesi davalarını açabilirler.
Yukarıda Kişilik Hakkının Özellikleri başlığı altında da değindiğimiz üzere kişilik hakları
kural olarak mirasçılara intikal etmezler.238 Bu nedenle ölen kişinin mirasçıları, bu kişinin
kişisel varlıklarını koruma amacı ile dava açamazlar.239 Ancak istisna olarak bazı kişisel
varlıkların korunması için mirasçıların değil ölen kişinin yakınlarının dava açabileceği,
ancak tazminat talebinde bulunamayacaklarını kabul eden görüşler de vardır.240 Diğer
yandan birtakım kişilik haklarının paraya çevrilebileceği ve bu nedenle mirasçılara intikal
edeceği ve mirasçıların bu haklara saldırılması halinde koruyucu davaları ve tazminat
davalarını açabileceği kabul edilmektedir.241
Miras bırakanın kişiliğine yapılan saldırı, mirasçıların da kişilik hakkının ihlali
niteliğinde ise mirasçılar bu nedenle kendi adlarına dava açabilirler. Ayrıca mirasçılar,
murisin ölümünden önce açtığı davayı sürdürebilirler.242 Mirasçıların, miras bırakanın
kişilik hakkına karşı haksız müdahaleler nedeni ile maddi tazminat davası açabilecekleri
de kabul edilmektedir. Zira parasal değeri olan kişilik varlıkları mirasçılara geçecek onlar
da bu parasal talepleri dava yoluyla ileri sürebileceklerdir.243 FSEK m.85 ve 86’da
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Y22HD T. 25.10.2017 E.2017/40952 K. 2017/22871, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 156.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 23.
Akkanat, 2004, s.87; Serozan/Engin, 2012, s. 110.
Serozan/Engin, 2012, s. 110- 112; Serozan, 2006, s. 559.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 216.
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mektup, resim ve portrelere ilişkin özel hükümlere yer verilmiş, murisin bu kişisel
varlıklarına yapılan saldırılara karşı yalnızca mirasçıların değil FSEK m.19/f.1’de sayılan
kişilerin (vasiyeti tenfiz memurunun; bu tayin edilmemişse sırasiyle sağ kalan eşi ile
çocuklarının ve mansup mirasçılarının, ana – babasının ve kardeşlerinin) de koruyucu
davaları ve tazminat davalarını açabileceği düzenlenmiştir.244
Sınırlı ehliyetsizler (ayırt etme gücünü haiz küçükler veya kısıtlılar), kanuni
temsilcilerinin iznine ihtiyaç duymadan kişilik haklarını koruyan davaları açabilirler.245
Kanuni temsilcileri ise ancak bunların açık veya örtülü rızası ile bu davaları
açabileceklerdir.246 Tam ehliyetsizler açısından bu davaların, kanuni temsilcileri aracılığı
ile açılabileceği kabul edilmektedir.247
Yansıma yoluyla zarar gören kişilerin kişilik haklarını koruyan davaları açıp açamayacağı
hususunda Yargıtay bir kararında, toplumda söylenen sözler sebebi ile yansıma yoluyla
zarar gören kişilerin dava açabileceği yönünde karar vermiş olsa da248, daha sonra aksi
yönde bir içtihadı birleştirme kararı verilmiş, kararda “Bu noktada dikkat edilmesi
gereken başka bir husus ise ölüm ve ağır bedensel zararlar dışında başkaca kişilik
hakkına saldırı nedeniyle yansıma yoluyla zarar tazminine Kanun’un izin vermemiş
olmasıdır (6098 sayılı TBK m.56/2). Bu durumda hukuka aykırılık bağının bulunmaması
sebebiyle hiç kimsenin, bir başkasının onur ve saygınlığına, özel hayatının gizliliğine
veya sırlarına yönelik bir saldırıdan dolayı yansıma yoluyla manevi zarar gördüğü
iddiasıyla tazminat istemesine olanak bulunmamaktadır. Görülmektedir ki eylem
doğrudan kendisine yöneltilmeyen kişinin bu eylemden dolayı uğradığı yansıma
zararlarının tazmini, bunu mümkün kılan açık bir düzenleme bulunmadıkça söz konusu
olmayacaktır.” ifadeleri kullanılmıştır.249 Dolayısıyla, ölüm ve ağır bedensel zarar halleri
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dışında kişilik hakkına hukuka aykırı müdahaleler nedeni ile yansıma yoluyla zararın
tazmini istenemez.
Kişilik hakkını koruyan davalarda davalı, kişilik hakkına hukuka aykırı müdahalede
bulunan kişi veya onun mirasçılarıdır.250 Mirasçılar bu davalarda zorunlu değil ihtiyari
dava arkadaşı sıfatını taşırlar. Davacı, davasını istediği mirasçıya karşı ikame edebilir.251

1.6.2.2.1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası
Bu dava kişiliğe saldırının başlamadığı ancak saldırı tehlikesinin mevcut olduğu durumda
açılır. Davayla amaçlanan kişiliğin saldırıya uğrama tehlikesinin henüz saldırı
başlamadan bertaraf edilmesidir.252 Dava neticesinde davalının, davacının kişilik hakkına
hukuka aykırı müdahalede bulunmaktan kaçınmasına hükmedilir.253
Önleme davasının açılması için saldırı tehlikesi oluşturan kişinin kusurlu olması
gerekmeyeceği gibi 254 muhtemel bir zarar tehlikesinin mevcut olması da şart değildir.255
Bu dava, kişiliğe karşı alelade bir saldırı tehlikesinin varlığı halinde değil ancak ciddi256
ve yakın bir tehlikenin varlığı halinde açılabilir.257 İsviçre Medeni Kanunu’nun 28-a
maddesinde ciddi ve yakın tehlike anlamında “imminent” ve “drohend” kelimeleri
kullanılmış, Türk Medeni Kanunu madde 25’de bu yönde ifadelere yer verilmemiştir.
Buna rağmen davanın şartı olarak ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığı aranır.258
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Önleme davası saldırı tehlikesi var olduğu sürece açılabilir. Örneğin kişilik hakkına
saldırı teşkil edecek bir kitabın basılıyor olduğunu öğrenen kişi, kitabın basımını ve
satışını durdurmak için önleme davası açabilir. Ancak saldırı tehlikesinin son bulması
halinde önleme davası açılamaz. Örnek olayda kitabın basılmasından ve satılmasından
vazgeçilmesi halinde, saldırı tehlikesi son bulacak ve önleme davası açılamayacaktır.
Ayrıca saldırının vuku bulması halinde de önleme davasını açma imkânı ortadan kalkar
ve artık önleme değil durdurma davası açılabilir. Örneğin kişilik hakkına saldırı
niteliğinde ifadeler içeren kitabın basılması ve piyasaya sürülmesi durumunda artık
önleme değil durdurma davası açılmalıdır.259 Önleme davası derdest iken müdahalenin
gerçekleşmesi halinde Oğuzman, Seliçi ve Oktay Özdemir’e göre hâkim davayı
reddedecektir.260 Ancak kanaatimizce, önleme davası sürerken saldırının gerçekleştiğini
öğrenen davacı, HMK’nın ıslah kurumundan yararlanarak davadaki talebini tamamen
değiştirebilecek (HMK m.176 vd.), durdurma ve veya tazminat taleplerinde
bulunabilecek ve HMK m. 145 uyarınca saldırının gerçekleştiğini ispatlayan delilleri
mahkemenin nazarına sunabilecektir.
Önleme davasını saldırı tehlikesi altında olan kişi açabilir. Tehlike altında olan kişi tam
ehliyetsiz ise, davayı yasal temsilcisi açar. Dava saldırı tehlikesi oluşturan kişi veya
kişilere karşı açılır. Dava hakkı devredilemez ve mirasçılara geçmez. Fakat tehlikenin
mirasçıları da etkilemesi halinde mirasçılar kendileri adına dava açabilirler.261
Önleme davası neticesinde hâkim davalının bir veya birden çok davranışta bulunmasını
yasaklar, davalının bu davranışlardan kaçınmasına karar verir. Ancak kaçınılacak yasak
davranış belirli olmalıdır. Diğer bir deyişle genel bir davranış yasağına hükmedilemez.
Çünkü genel olarak bir davranışın yasaklanması, davalının özgürlüğünü TMK m.23’e
aykırı olarak aşırı sınırlandıracaktır. 262 Önleme davası neticesinde verilen kararın cebri
icrası kural olarak mümkün değildir.263
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Mahkemenin önleme kararına karşın saldırının gerçekleştirilmesi halinde, şartları
mevcutsa saldırının durdurulması davası, tespit davası ve tazminat davaları
açılabilecektir. Mahkemenin önleme kararına rağmen saldırıda bulunulması, failin
tazminat davalarında kusurlu sayılmasında etkilidir.264

1.6.2.2.2. Saldırıya Son Verilmesi Davası
Mülga Medeni Kanun’da tecavüzün men’i olarak adlandırılan bu davaya doktrinde
tecavüzün (saldırının) durdurulması davası denilmektedir.265 Saldırıya son verilmesi
davası, kişilik varlıklarından herhangi birine saldırıda bulunulması halinde açılabilir.266
Ancak bu dava daha çok şeref ve haysiyetin, özel hayatın ve ticari ve mesleki değerlerin
korunmasında pratik önem kazanır. Zira bu değerlere saldırılar, tek bir anda
gerçekleşmekten ziyade, bir sürece yayılır niteliktedir. Diğer yandan vücut tamlığı gibi
değerlere yapılan saldırılar genelde anlıktır ve gerçekleşmekle son bulur. Bu nedenle bu
değerlerin saldırıya uğramasının durdurulması davasına sık rastlanmaz. Nadir rastlanan
vücut tamlığı değerinin sürekli saldırıya uğraması haline örnek olarak, bir kimsenin
vücudu üzerinde sürekli deneyler yapılması, bir kimsenin fiziki özgürlüğü kısıtlanarak
bir yerde bulunmaya veya bulunmamaya zorlanması verilebilir.267
Durdurma davası, ancak saldırının devam ediyor olması halinde açılabilir.268 Örneğin
kişinin fotoğrafının bir vitrinde sergileniyor olması veya kişisel bilgilerin bir bilgi
bankasında yer alıyor olması gibi. Saldırı sona erdikten sonra etkisi devam ediyor olsa da
durdurma davası açılamaz, ancak saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası ve şartları
mevcutsa tazminat davası açılabilir. Örneğin kişilik hakkına haksız müdahale teşkil eden
bir yazının yayımlanması halinde, saldırı yazının yayımlanması ile son bulur. Yayının
etkisi devam ediyor ise yayının hukuka aykırı saldırı teşkil ettiğinin tespiti ve bu tespit
kararının yayınlanması talebinde bulunulabilir. Ayrıca şartları varsa tazminat davası da
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açılabilir. Saldırının devam ediyor olması, geniş anlamda değerlendirilmeli, saldırı
niteliğindeki olgunun failin iktidarında kaldığı sürece saldırının devam ettiği ve durdurma
davası açılabileceği, olgu üzerinde failin iktidarının son bulması ancak saldırının etkisini
sürdürmesi halinde ise tespit ve kararın yayımlanmasının talep edilebileceği kabul
edilmelidir.269
Durdurma davasının açılması için aranan tek koşul kişilik hakkına hukuka aykırı bir
müdahalenin var olmasıdır. Ayrıca kişiliğine saldırıda bulunulanın zararının doğması270
veya failin kusurlu olması gerekmez.271 Durdurma davası saldırı devam ettiği müddetçe
açılabilir ve bu saldırı sürdüğü sürece zamanaşımı veya hak düşürücü süreye uğramaz.272
Saldırı sona erdirilmesinin ardından etkileri devam edecek nitelikte ise, saldırının
durdurulması davasında verilen kararın üçüncü kişilere bildirilmesi veya yayımlanması
talep edilebilir. Zira durdurma davasında da kişilik hakkına müdahalenin haksız saldırı
niteliğinde olduğuna karar verilecektir. Bu durumda kararın özellikle tespit kısmının
yayımlanması talep edilerek saldırının etkisi bertaraf edilebilir. Ayrıca şartları oluşmuşsa
tazminat davası da açılabilir.273
Saldırı sona ermiş ve ancak tekrarlanma tehlikesi mevcut ise, saldırının durdurulması
davası değil, saldırının önlenmesi davası açılabilir.274 Devam eden saldırıya son verilmesi
talebi, niteliği itibari ile bir nevi saldırının devamının önlenmesi talebidir.275 Tekrar eden
fiillerle gerçekleştirilen saldırılarda yeni bir saldırı tehlikesinin önlenmesi talebi, aslında
saldırının tamamının durdurulması talebi niteliğindedir.276
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s. 151; Erman, 2016, s. 168.
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 219.
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Erman, 2016, s. 168.
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Kimi zaman saldırının durdurulması talebi, saldırının önlenmesi talep edilmemiş olsa
bile, ileride gerçekleşmesi muhtemel bir saldırı tehlikesinin önlenmesi sonucunu
kendiliğinden doğurur. Örneğin kişilik varlıklarına saldırı niteliğindeki bir fotoğrafın
silinmesi, bu fotoğrafın yayımlanması tehlikesini de bertaraf eder. Ancak bazen kişilik
hakkının korunması için saldırının durdurulması talebi tek başına yeterli olmaz ve
bununla birlikte saldırının önlenmesi de talep edilmelidir. Örneğin kişilik hakkına haksız
müdahale teşkil eden ve birden çok ciltten oluşan bir kitabın piyasa sürülmüş cildinin
toplatılması saldırının durdurulması talebi ile, piyasa sürülmemiş ciltlerinin dağıtımının
engellenmesi ise önleme talebi ile mümkündür. Bu durumda kişilik hakkının tam olarak
korunabilmesi için hem durdurma hem de önleme taleplerinde bulunulmalıdır. Bu
taleplerin birlikte ileri sürülmesi mümkündür.277
Saldırıya son verilmesi davasını, kişilik varlığı tecavüze uğrayan kişi açacaktır. Bu kişi
tam ehliyetsiz ise davayı onun yerine yasal temsilcisi açabilir. Saldırının durdurulması
davası başkasına devredilmez ve mirasçılara intikal etmez. Ancak süren saldırının
mirasçıların kişilik haklarına da müdahale teşkil etmesi halinde mirasçılar kendi adlarına
kendi kişilik haklarına korumak amacı ile dava açabilirler.278 Örneğin murisin cesedine
yapılan saldırı mirasçıların kişilik varlığını ihlal teşkil edebilir.279
Bir fiil ile birden çok kişinin kişilik hakkına haksız müdahalede bulunulmuş ise, kişiliği
saldırıya uğrayanlar faile karşı birlikte dava açabilecekleri gibi ayrı ayrı da dava
açabilirler. Kişilik hakkı saldırıya uğrayanlardan birinin açtığı durdurma davasının kabul
edilmesi durumundan pratikte diğerleri de yararlanacaktır. Ancak davanın reddedilmesi
halinde, diğerlerinin dava açma hakkına halel gelmez. Saldırı birden çok kişi tarafından
gerçekleştiriliyor ise dava bu kişilerden birine, birkaçına veya tamamına karşı
açılabilecektir.280
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Saldırının durdurulması davasında hâkim, kişilik hakkına haksız bir müdahalenin
varlığını ve bu müdahalenin devam ediyor olduğunu tespit ederse davayı kabul edecek ve
davalının saldırıya son vermesine hükmedecektir. Davalının kesinleşen karara uymaması
halinde İcra İflas Kanunu madde 30’a dayanılarak ilamlı icra takibi başlatılabilir ve İİK
m. 343 uyarınca kişi hapisle tazyik edilebilir.281

1.6.2.2.3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası
Kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığının tespiti davası, hukukumuzdaki tespit
davasının (genel tespit davası) özel bir türü olarak TMK m. 25’de düzenlenmiştir. Bu
dava, saldırının son bulması ve ancak etkilerinin devam ediyor olması halinde
açılabilir.282Ayrıca failin kusurlu olması yahut kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişinin
zarar görmüş olması gerekmez. 283
Kişiliğe karşı gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahalenin varlığı, özellikle müdahalenin
kitle iletişim araçları yoluyla gerçekleştirilmesi halinde herkes tarafından öğrenilmiş olur.
Bu durumda kişilik hakkına saldırıda bulunulan gerçek veya tüzel kişinin faile karşı açtığı
davayı kazanması, müdahalenin herkesçe bilinmesi nedeni ile oluşan etkiyi tek başına
ortadan kaldırmaya yetmez. Zira müdahale herkesçe bilinebilirken, dava sonucu yalnızca
taraflarca bilinecektir. Müdahalenin toplum nezdindeki etkisinin bertaraf edilebilmesi
için tespit davası ile birlikte TMK m.25’e dayanarak kararın yayınlanması talep
edilebilir.284
TMK m.25/f.2 hükmü “Davacı bunlarla birlikte” ibaresi ile başladığından ve birinci
fıkrada önleme, durdurma ve tespit davalarına yer verildiğinden, kararın yayınlanması
yahut üçüncü kişilere bildirilmesi sadece tespit davasında değil önleme ve durdurma
davasında da talep edilebilecektir.285 Ancak bu yönde bir talep söz konusu değilse, hâkim
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kararın yayınlanması veya üçüncü kişilere bildirilmesine re’sen karar veremez.286 Talep
üzerine kararın yayınlanmasına karar verilmesi halinde ayrıca bu yayının nerede ve nasıl
yapılacağına da hükmedilmelidir. Yayının basın yoluyla yapılması mecburiyeti
bulunmamaktadır. Örneğin afiş asılması veya el ilanı dağıtılması suretiyle de
gerçekleştirilebilir.287
Tazminat davalarında da öncelikle hukuka aykırı bir saldırının varlığı tespit edilir. Ancak
tespit davasında yalnızca hukuka aykırılığın tespiti talep edilmektedir. Tespit davasında,
bununla beraber kararın yayınlanması veya ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi talep
edilebilir. Manevi tazminat davalarında ise TBK m.58/f.2 uyarınca hâkimin re’sen
saldırıyı kınayan bir karar vermesi ve bunun yayınlanmasına hükmetmesi mümkündür.
Burada

mahkemenin

dava

neticesinde

verdiği

karar

değil

kınama

kararı

yayımlanmaktadır. Kararının yayımlanmasından farklı olarak hâkim kınamanın
yayımlanmasına kendiliğinden karar verebilecektir. TMK m.25/f.2’ye göre kararın
bildirilmesi veya yayınlanmasına hükmedilebilmesi için kişilik hakkına karşı hukuka
aykırı bir müdahalenin gerçekleştirilmiş olması yeterli iken, TBK m.58/f.2’ye göre
kınamanın yayımlanmasına hükmedilebilmesi için manevi tazminatın ileride anlatılacak
olan tüm şartlarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.288
Saldırının hukuka aykırılığının tespiti kararının yayınlanması cevap hakkının kullanıldığı
anlamına gelmez. Cevap hakkı, basın yoluyla kişilik hakkının ihlaline ilişkin
açıklamalarımızda ayrıntılı olarak yer verileceği üzere, verilen kararın değil, kişilik hakkı
saldırıya uğrayan kişinin saldırıya karşı cevabının ve düzeltmesinin, saldırının yapıldığı
kitle iletişim aracında yayınlanmasıdır. Ancak TMK m.25/f.2 uyarınca, mahkeme
kararının saldırının yapıldığı yerde yayımlanması zorunluluğu olmadığı gibi, kararın
yayınlanmasını talep hakkı cevap hakkının aksine kitle iletişim araçları ile yapılan
ihlallerle de sınırlı değildir.289
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1.6.2.2.4. Maddi Tazminat Davası
Kişilik hakkına hukuka aykırı müdahalede bulunulan kişi, saldırı nedeni ile malvarlığında
zarar meydana gelmesi halinde ve maddi tazminat davasının şartları mevcutsa, saldırana
karşı maddi tazminat davası açabilir. Kişilik hakkına tecavüz halinde maddi tazminat
davası açılabileceği genel olarak TMK m.25’te düzenlenmiştir. Ayrıca belli kişilik
varlıklarının ihlali halinde maddi tazminat istenebileceğine ilişkin özel kanun hükümleri
de bulunmaktadır. Adın haksız kullanılmasına ilişkin TMK m.26/f.2, nişanın
bozulmasına ilişkin TMK m.120, boşanmaya ilişkin TMK m.174, TBK’nın ölüm ve
bedensel zarara ilişkin 53, 54’üncü maddeleri ve TTK’nın haksız rekabeti düzenleyen
56’ıncı maddesi; kişilik hakkına tecavüz sebebi ile maddi tazminat talep edileceği
yönündeki özel hükümlere örnektir.290 Özel hüküm bulunan hallerde doğrudan özel
hüküm uygulanır. Somut olaya dair özel bir hükmün bulunmadığı hallerde ise TMK m.25
ile TBK’nın haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen 49’uncu maddesi ve devamı maddeleri
uygulama alanı bulur.291
Durdurma, önleme ve tespit davalarının açılması için kişilik hakkına hukuka aykırı
müdahalede bulunulmuş olması yeterlidir. Ancak maddi tazminat davasının açılabilmesi
için hukuka aykırı müdahalenin mevcudiyetine ek olarak maddi zararın, saldırı ile zarar
arasında uygun illiyet bağının ve kusurun varlığı aranır. Ancak kusursuz sorumluluk
hallerinde kusur şartı aranmaz.292 TBK’nın 66’ıncı maddesinde düzenlenen adam
çalıştıranın sorumluluğu ve KYTK m.85’de yer alan motorlu taşıt işletenin sorumluluğu
kusursuz sorumluluk hallerine örnektir.293
Kişilik hakkına saldırının sebebi borca aykırılık teşkil eden bir davranışsa, maddi
tazminat istemine TBK m.112 ve devamı hükümleri uygulanır.294 Maddi tazminat
davasının şartlarının varlığını ispat yükü davacı üzerinde iken, saldırının borca aykırılık
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teşkil eden bir davranışla gerçekleştirilmiş olmasında kusur karinesi uygulanır ve
tazminat talebinde bulunan davacı, davalının kusurunu kanıtlamak zorunda değildir.
Aksine borçlu kusursuzluğunu ispatla mükelleftir.295
Hukuka aykırı müdahalenin haksız fiil olması halinde maddi tazminat talebi için
zamanaşımı TBK m.72 hükmüne göre belirlenirken, fiilin borca aykırılık teşkil etmesi
halinde zamanaşımı TBK m.146’ya göre hesaplanır.296 Maddi tazminat davasını
saldırıdan zarar gören kişi, bu kişi tam ehliyetsizse onun yasal temsilcisi ikame eder.
Maddi tazminat talep hakkı başkasına devredilebilir ve miras yoluyla intikal eder. Maddi
tazminat davası; durdurma davası, tespit davası, manevi tazminat davası ve kazancın
iadesi davaları ile beraber açılabilir. Ancak henüz saldırı vuku bulmamış olacağından
saldırının önlenmesi davası ile birlikte maddi tazminat talep edilemez.297

1.6.2.2.5. Manevi Tazminat Davası
Kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi, bu saldırı nedeni ile acı, elem ve ıstırap çekmişse
diğer bir deyişle manevi bir zararı oluşmuşsa, bunun karşılığında saldırıda bulunandan
manevi tazminat talep edebilir.298 Yargıtay’a göre “Manevi zarar, mal varlığına
dokunmayan, yaşam, sağlık, namus, sır, aile mahremiyeti gibi mal varlığı harici
varlıklarda meydana gelen azalma olup, bu zarar manevi tazminatla giderilmeye,
azaltılmaya çalışılmıştır.”299
Manevi tazminat genel olarak TBK m.58’ de düzenlenmiş olup, manevi tazminat talebine
ilişkin özel bir hüküm mevcut değilse (TMK m.26/f.2, m. 143/f.2, m.158/f.2 gibi) TBK
m. 58 hükmü uygulanır.300 TBK m. 58 hükmü şöyledir:
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“3. Kişilik hakkının zedelenmesi
MADDE 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi
zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.
Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir
veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu
kararın yayımlanmasına hükmedebilir.”
TBK m. 58 hükmü uyarınca, manevi tazminat olarak sadece bir miktar para talep
edilebilir. Ancak hâkim para ile tanzim yerine başka bir giderim şekline hükmedebilir.
Maddi tazminat davalarında önce maddi zarar tespit edilir ve arından tazminat miktarı
belirlenirken (TBK m. 50 – 51) manevi tazminat davasında iki aşamalı bir belirlemeden
söz edilemez. Hâkim somut olayın tüm özelliklerini birlikte değerlendirecek ve manevi
tazminat olarak ödenmesi gereken miktarı belirleyecektir.301 Ancak hâkim davacının
talebi ile bağlı olduğundan, daha fazla bir tazminat takdir etmiş olsa dahi talep edilen
miktardan fazlasına hükmedemez.302
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, hâkimin manevi tazminat miktarını neye
göre takdir edeceği konusunda şu ifadeleri kullanmıştır: “Hükmedilecek bu para, zarara
uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu
olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın
karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre
belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin
duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.”303 Benzer ifadeler
Yargıtay’ın bir ok kararında da yer almaktadır.304 Manevi tazminat miktarı çok düşük
takdir edilmemeli aynı zamanda saldırı iyi ki gerçekleşmiş dedirtecek kadar yüksek de
belirlenmemelidir.305
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TBK m.58’de Mülga Borçlar Kanunu’nun 49’uncu maddesinden farklı olarak kusur
kavramına yer verilmemesi, manevi tazminat istemi açısından kusursuz sorumluluk
prensibinin benimsendiği, manevi tazminat taleplerinde kusur şartının aranmayacağı
şeklinde yorumlanmamalıdır.306 Tıpkı maddi tazminat talebinde olduğu gibi manevi
tazminata hükmedilebilmesi için de kusur, zarar ile fiil arasında uygun illiyet bağı
bulunmalı, ayrıca manevi bir zarar doğmuş olmalıdır. Kişiliğe saldırı teşkil eden
davranışın borca aykırılık niteliğinde olması halinde ise TBK m.112 hükmü
uygulanacaktır.307 Manevi tazminat davasında kusur da dahil manevi tazminat şartlarının
varlığına ilişkin ispat yükü davacıdadır. Kusurun ispatı açısından maddi tazminata ilişkin
yapılan açıklamalar burada da geçerlidir. Manevi tazminat davasında zarar ve fiil ile zarar
arasındaki nedensellik bağının ispatı, hayatın olağan akışı içerisinde dava konusu
saldırının manevi zarar doğurmaya elverişli olduğu yönünde hâkimde bir kanaat
oluşturulmasıyla mümkündür. 308
Manevi tazminat davasını, kişilik hakkına yapılan hukuka aykırı müdahale nedeni ile
zarar gören kişi açabilir. Bu kişinin tam ehliyetsiz olması halinde davayı kanuni temsilcisi
açar. Manevi zarara uğrayan kişi ayırt etme gücünü haiz küçük veya kısıtlı ise, bu kişi
yasal temsilcisinin iznine ihtiyaç duymadan manevi tazminat davası açabilir.309 Dava
TBK m.72’de düzenlenen zamanaşımına tabidir.310
TMK m.25/f.4 uyarınca manevi tazminat talebi karşı tarafın kabul etmesi şartı ile
devredilebilir. Yine aynı hüküm uyarınca manevi tazminat talebinin mirasçılara
geçebilmesi için murisin sağlığında ileri sürülmüş olması gerekmektedir.

306
307
308
309
310

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 231; Dural/Öğüz, 2011, s. 150.
Dural/Öğüz, 2011, s. 150.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 233- 224.
Tercier’den aktaran Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 231; Serozan, 2017, s. 478.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 233.
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1.6.2.2.6. Saldırıdan Elde Edilen Kazancın Verilmesi Davası
TMK m. 25/f.3 hükmü ile düzenlenen bu dava, kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişinin
elde edemeyeceği veya elde etmek istemediği bir kazancın fail tarafından elde edilmesi
durumunda açılabilecektir. Söz konusu davayı maddi tazminat davasından ayıran unsur
bu kazancın kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişi tarafından elde edilemeyecek olmasıdır.
Zira saldırıya uğrayan kişinin elde edebileceği bir kazanç, kişilik hakkına haksız
müdahale eden kişi tarafından elde edilmiş olsa idi mahrum kalınan bir kâr söz konusu
olacak, bu da maddi zarar teşkil edecekti. Ancak vekâletsiz iş görme hükümlerine
dayanılarak açılacak olan kazancın verilmesi davasında talep edilen kazanç, mağdur
tarafından elde edilemeyecek olan ve failin saldırı sebebi ile elde ettiği kazançtır. Örneğin
kişinin özel hayatı ile ilgili bir yazının veya fotoğrafın bir dergide yayımlanması
neticesinde elde edilen kazanç bu dava ile talep edilebilecektir.311 Ancak kişi hayatını
kaleme aldığı kitabını basıma hazır hale getirmiş ancak kitap başkası tarafından çalınarak
basılmış ve piyasada satılmış ise, bundan elde edilen gelirin iadesi ancak maddi tazminat
talebi ile mümkündür. Zira burada mahrum kalınan kazanç söz konusudur.312
TMK m. 25, saldırı nedeniyle elde edilen kazancın vekaletsiz iş görme hükümlerine göre
verilmesinin talep edileceğini düzenlemiştir. Kişilik hakkına saldırıda bulunan kendi
menfaatini gözeterek hareket ettiğinden burada gerçek olmayan vekaletsiz iş görme söz
konusudur ve TBK m. 530 hükmü uygulanır.313

1.6.2.2.7. Kişilik Hakkını Koruyan Davalarda Yetkili Mahkeme
TMK m. 25/f.5 bu maddeye dayanılarak açılacak davalarda yetkili mahkemeyi
düzenlemiştir. Buna göre saldırıya son verilmesi, saldırı tehlikesinin önlenmesi ve
saldırının hukuka aykırılığının tespiti davalarında yetkili mahkeme koruma talep eden
davacının yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Maddi, manevi

311
312
313

Dural/Öğüz, 2011, s. 147- 148; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 233- 234.
Dural/Öğüz, 2011, s. 148.
Dural/Öğüz, 2011, s. 148; Arpacı, 1993, s. 153; Erman, 2016, s. 170; Acabey, 2013, 47- 48.
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tazminat davaları ve kazancın verilmesi davaları durdurma ve tespit davalarıyla birlikte
açıldığında yine davacının ve davalının yerleşim yerleri mahkemeleri yetkili olacaktır. 314
Oğuzman’a göre maddi, manevi tazminat ve kazancın verilmesi davalarının diğer
davalardan ayrı açılması halinde Hukuk Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yetkili
mahkeme tayin edilir ve TMK m.25/f.5 hükmü uygulanmaz.315 Ancak Yargıtay aksi
yönde görüş benimsemiş, kişilik hakkının ihlali nedeni ile açılacak tazminat davalarında
hem TMK m.25/f.5’de sayılan hem de HMK’da sayılan mahkemelerin yetkili olacağı
yönünde kararlar vermiştir.316
TMK m. 25/f.5 bir kesin yetki kuralı olmayıp davalar HMK’ya göre genel yetkili
mahkemede de açılabilir.317

314
315
316

317

Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 235; Dural/Öğüz, 2011, s. 154.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 235.
YHGK T. 13.02.2008 E. 2008/4-127, K. 2008/130, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com); YHGK T.22.02.2016, E. 2014/4-213, K. 2016/70, (Kazancı İçtihat ve Bilgi
Bankası: www.kazanci.com).
Dural/Öğüz, 2011, s. 154; Erman, 2016, s. 171.
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2. BÖLÜM: İNTERNET ORTAMI VE İNTERNET ORTAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ
İnternet, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı318 bir proje olan
ARPANET319 ile ortaya çıkmış; bu proje ile askeri verilerin aktarılması hedeflenmiştir.320
Ardından ortak bir ağ protokolü oluşturulmuş, dünyanın başka yerlerindeki
bilgisayarların veri alışverişinde bulunabilmeleri için TCP321 ve IP322 protokolleri
geliştirilmiştir.323 1992 yılında ise, (www)324 standardı ve (http)325 protokolleri
kullanılmaya başlanmıştır.326
Türkiye’de ilk internet bağlantısı 1993 yılında ODTÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.327
Türkiye’deki ilk web siteleri yine 1993 yılında Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ tarafından
oluşturulmuştur.328 Ardından 1996 yılında, ULAKBİM tarafından eğitim ve araştırma
kurumlarının birbirlerine bağlanması amacıyla Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET)
kurulmuştur.329 1995 ve 1996 yılında internet, kamuoyunun gündeminde mühim bir yer
edinmiştir.330 1999 yılında ise Türk Telekom’un TTNet projesi ile bireysel ve kurumsal
olarak internete ulaşım imkanı daha da geliştirilmiştir.331
İnterneti kontrol eden yetkili bir makam bulunmamaktadır. Ancak ulusal ve uluslararası
işbirliği ile internet üzerinde kontrol ve yönetim sağlanmaktadır.332 Ülkemizde internete
ilişkin çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlıkla ilişkili
318

Y. Erdoğan, 2012, s. 31; Saka, 2019, s. 4.
Açılımı “Advanced Research Projects Authority Net”tir.
320
Gök, 2012 s. 5; Saka, 2019 s.4
321
Açılımı “Transmission Control Protocol”dür.
322
Açılımı “Internet Protocol”dür.
323
Kaya, 2010, s.5.
324
Açılımı “World Wide Web”tir.
325
Açılımı “Hyper Text Transfer Protocol”dür.
326
Kaya, 2010, s.8.
327
Kaya, 2010, s. 7.
328
Saka, 2019, s8.
329
Günaydın, 2010, s. 42.
330
Özgit/Çağıltay, 1996, s. 25.; İlk defa 1995 yalında internet üzerinden seçim sonuçları ve ÖSYM sınav
sonuçları yayınlanmıştır (Saka, 2019, s. 9)
331
Sayımer, 2008, s. 34.
332
Kaya, 2010, s. 9.
319
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bir kurum olarak kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kuruluş kanunu olan
2813 sayılı kanun ve 5651 sayılı kanundan kaynaklanan görevleri yerine getirir, internet
ortamında yapılan yayınların içeriklerini inceler ve ileride üzerinde durulacağı üzere 5651
sayılı yasa kapsamında bazı içeriklere erişimi engeller.
Teknolojik gelişmeler neticesinde, günlük hayatımızın olmazsa olmaz bir unsuru haline
gelen internet; her ne kadar birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştırsa da diğer yandan
hayatımıza kolayca müdahale edilebilmesi için zemin oluşturmaktadır.333 İnternet
ortamında veri paylaşımının kontrolsüz olarak yapılabilmesi ve paylaşımın kısa sürede
pek çok insana ulaşabilmesi, bu ortamda gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlallerinin daha
vahim neticeler doğurabilmesine neden olmaktadır. Kişilerin özel hayatları ile onur ve
itibarlarının internet ortamında sıkça ihlal edildiği görülmektedir. Teknolojideki hızlı
gelişmeler neticesinde zamanla ihlalin gerçekleşme şekilleri değişmekte, ancak ilgili
mevzuat bu gelişmeleri geriden takip etmektedir.334 İnternet ortamına ilişkin mevzuat
yetersiz olsa da kişilik hakları, başta TMK ve TBK olmak üzere birçok yasal düzenleme
ile korunmaktadır. İhlalin internet ortamında gerçekleştirilmiş olması halinde de
muhakkak ki bu koruyucu hükümler uygulama alanı bulacaktır.335 Dolayısı ile kişilik
haklarının korunmasına dair yukarıda yaptığımız açıklamalar internet ortamında kişilik
haklarının korunması için de geçerlidir. Burada yalnızca internet ortamına özgü hususlara
değinilecektir. Öncelikle genel olarak internet ortamı ve bu ortamda kişilik hakları
ihlalinin tipik olarak meydana gelme şekilleri üzerinde durulacak, daha sonra ise özellik
arz etmesi nedeniyle medya yolu ile kişilik haklarının ihlali anlatılacak ve son olarak da
internet medyası ve bu yolla gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlalleri incelenecektir.

2.1. GENEL OLARAK
Mevzuatımızda doğrudan internet ortamına ilişkin tek kanun, 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla

333

Söyler, 2014, s. 172.
Sayımer, 2008, s. 65.
335
Durak, 2014, s. 105-106.
334
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Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun336’dur. Bu kanunun 2’inci maddesinde internet
ortamı, “haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve
kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı ifade eder. Aynı madde internet
ortamında yapılan yayını internet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin
ulaşabileceği veriler” olarak tanımlar.

2.1.1.

İnternet Aktörleri

İnternet ortamını ve bu ortam kullanılarak gerçekleştirilen ihlallerden doğan sorumluluğu
daha iyi kavramak için, internet aktörleri ve bu aktörlerin işlevleri hakkında bilgi sahibi
olmak gerekir. İnternet aktörleri; internet erişim sağlayıcılar, internet içerik sağlayıcılar,
internet yer sağlayıcılar, internet toplu kullanım sağlayıcılar ve kullanıcıdır.337
İnternet erişim sağlayıcılar “kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan
her türlü gerçek veya tüzel kişiler”dir.338 Erişim sağlayıcılar yalnızca verinin ortama
aktarılmasını sağlarlar.339 İnternet erişim sağlayıcılara örnek olarak; TTNET, Turkcell
Superonline ve TürkNet verilebilir. Türkiye’de erişim sağlayıcı olabilmek için
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara
Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte340 (“Faaliyet
Yönetmeliği”) belirtilen şartları sağlayarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan
izin belgesi alınmalıdır. Erişim sağlayıcıların yükümlülükleri 5651 Sayılı Kanun’un
6’ıncı maddesinde düzenlenmiştir.

336

337
338
339
340

Güncel mevzuat metni için bknz.: “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, Mevzuat Bilgi Sistemi, erişim
tarihi: 07.04.2019, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf.
Doğu, 2017, s. 23- 27.
5651 Sayılı Kanun m.2/f.1-e.
Günaydın, 2010, s. 29.
Güncel mevzuat metni için bknz.: “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer
Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Mevzuat
Bilgi
Sistemi,
erişim
tarihi:
07.04.2019,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11679&MevzuatIliski=0.
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İçerik sağlayıcılar ise “internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi
veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler”dir.341 Örneğin
şahsına ait bir internet sitesi olan ve sitedeki içerikleri kendisi düzenleyip yayınlayan kişi
içerik sağlayıcıdır.342 Yer sağlayıcılar “hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri
sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler”dir.343 Yer sağlayıcı olabilmek için de
Faaliyet Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak ve BTK’dan izin almak
gerekmektedir.344 Örneğin www.blogger.com kişilerin kendi blog sitelerini kurmaları ve
burada yayın yapmalarına olanak sağlar. Dolayısı ile www.blogger.com bir yer sağlayıcı
iken, buradan yararlanarak kendi içeriklerini internet ortamında paylaşan kullanıcı, içerik
sağlayıcıdır. Youtube, Ekşisözlük, Facebook gibi internet siteleri de yer sağlayıcılara
örnek olarak verilebilir. Yer sağlayıcıların yükümlülükleri 5651 sayılı Kanunun 5’inci
maddesinde düzenlenmiştir.
Kimi zaman yer sağlayıcılar ile içerik sağlayıcılar aynı olabilir. Bu durum içerik
sağlayıcıların teknik kapasitelerinin güçlü olması nedeni ile ayrı bir yer sağlayıcıya
ihtiyaç duymadıklarında karşımıza çıkar. Örneğin teknolojik altyapısı güçlü olan birçok
üniversite, resmî web sitelerini kendi sunucularında tutarlar. Dolayısıyla hem yer
sağlayıcı hem de içerik sağlayıcı konumundadırlar.345
İnternet ortamının bir diğer aktörü toplu kullanım sağlayıcılardır. Toplu kullanım
sağlayıcılar “kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı
sağlayan” gerçek veya tüzel kişilerdir.346 Örnek vermek gerekirse, bir otelin konaklayan
müşterilerine sunduğu internet hizmeti, bir üniversitenin öğrencilerine sunduğu internet
hizmeti yahut şehirlerarası bir terminalin yolculara sunduğu internet hizmeti bu
kategoridedir. Bu kullanım hizmetini bir bedel karşılığında sunanlar, örneğin internet
kafeler, “ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar” olarak adlandırılır. İnternet
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343
344
345
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5651 Sayılı Kanun m.2/f.1-f.
Doğu, 2017, s. 23.
5651 Sayılı Kanun m.2/f.1-m.
Doğu, 2017, s. 24.
Doğu, 2017, s. 24.
5651 Sayılı Kanun m.2/f.1-i.

65
toplu kullanım sağlayıcılarının ve ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcıların
sorumlulukları Yönetmelik347le düzenlenmiştir.348
Kullanıcılar ise telefon, bilgisayar ve benzeri araçlarla internete bağlanan kişilerdir.
Kullanıcılar ya bir bedel karşılığında erişim sağlayıcı ile abonelik ilişkisi kurarak ya da
bir toplu kullanım sağlayıcının sunduğu hizmetten yararlanarak internete bağlanırlar.349
5651 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te kullanıcı, “aboneliği olup
olmamasına bakılmaksızın internet ortamından yararlanan gerçek veya tüzel kişi” olarak
tanımlanmıştır. İnternet kullanıcılarının internet ortamındaki içerikler nedeni ile herhangi
bir sorumluluğu yoktur. Örneğin haber okuyan, araştırma yapan, sınav sonucuna bakan
bir kişi yalnızca kullanıcı sıfatını haizdir ve söz konusu içeriklerden sorumlu tutulamaz.
Ancak okuduğu gazete haberinin altına yorum yaparak içerik oluşturan kullanıcı, artık
içerik sağlayıcı sıfatına da sahip olacak ve oluşturduğu içerikten sorumlu
tutulabilecektir.350

2.1.2.

İnternet Ortamına Özgü Araçlarla Kişilik Hakkının İhlali

İnternet ortamında kişilik hakkının ihlali farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bunlar; alan
adları yoluyla351, elektronik posta yoluyla352, spam gönderme yoluyla ve web
sitelerindeki yayınlar yoluyla kişilik haklarının ihlalidir.353

347

Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre internet toplu erişim sağlayıcılarının sorumlulukları şunlardır: “
a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini
kullanmak. b) Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile
saklamak. c) Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj
servisi (sms) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurmak” (“İnternet Toplu
Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik”, Mevzuat Bilgi Sistemi, erişim tarihi: 07.04.2019,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23501&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc
h=%C4%B0nternet%20Toplu%20Kullan%C4%B1m%20Sa%C4%9Flay%C4%B1c%C4%B1lar%C4
%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.).
348
Doğu, 2017, s.24- 25.
349
Söyler, 2014, s. 172.
350
Doğu, 2017, s. 27.
351
Y11HD T. 10.12.2015, E. 2014/19065, K. 2015/13291, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
352
Y4HD T. 27.05.2013, E. 2012/11414, K. 2013/9931, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
353
Doğu, 2017, s. 28- 49.
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2.1.2.1. Alan Adları Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
Alan adı, bir internet sitesine ulaşabilmek için kullanılan adrestir. Her internet sitesinin
bir adresi bulunur ve bu adresler Internet Protokol (IP) adresi olarak adlandırılır. IP
adresleri 123.45.35.122 gibi aralarında nokta bulunan dört sayıdan oluşur.354 Ancak
internet sitesine ulaşabilmek için bu adreslerin akılda tutulması ve eksiksiz şekilde
yazılması gerekmektedir. Bu zorluğun aşılması amacıyla her IP adresi için bir alan adı
kullanılmaktadır.355 Alan adları, internetin kullanılmaya başlandığı dönemde internet
sitelerine erişim için bir kolaylık olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla ticari olarak bir
şirketin tanınması sağlayan bir kimlik niteliğine bürünmüştür.356
Alan adları, internet sitesi sahibi gerçek veya tüzel kişi ile özdeşleştirilmektedir. İlgili kişi
veya kurum hakkında bilgi edinmek isteyenler, alan adlarını kullanarak bunlara ait
internet sitelerine ulaşırlar. Aynı durum ticari siteler için de geçerlidir. Marka
niteliğindeki adlar birden çok ülkede korunabilirken bunların tek işlemle tüm dünyada
korunması mümkün değildir. Diğer yandan alan adı sahibi, alan adını yalnızca bir kere
tescil ettirerek bu adı dünyanın her yerinde kullanabilir. Bu nedenle alan adlarının ticari
değeri yüksektir.357
Kişilik haklarının korunmasına ilişkin genel hükümlerin yanında, birtakım kişisel
varlıkların korunmasına ilişkin özel hükümler de bulunmaktadır. Adın korunmasını
düzenleyen TMK m. 26 hükmü bu özel düzenlemelerden biridir. Bir kişinin adının,
kişinin rızası olmaksızın bir internet sitesinin alan adında kullanılması, kişilik hakkının
ihlali niteliğindedir.

354
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Bayram, M. H., 2011 s.41.
Gültekiner, 2013, s.448.; Bu IP adresinden başka, alan adına sahip olmayan ve pasif konumda bulunan
bir kullanıcının internete bağlanması halinde, internet sağlayan modem tarafından kullanıcıya verilen
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Alan adları yurtiçinden tr uzantılı olarak alınabileceği gibi yurt dışından tr uzantısız
olarak da temin edilebilmektedir.358 İnternet Alan Adları Yönetmeliğine359 göre tr uzantılı
alan adları ODTÜ’den temin edilmektedir.360361 Alan adı, ilgili kurum ile alan adını talep
eden arasında bir tescil sözleşmesi ile oluşturulur. Sözleşme sona erince alan adı da
ortadan kalkar ve bu adın başka biri tarafından tescili mümkün hale gelir.362
İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin 22’inci maddesine göre alan adı sahibi ilgili
mevzuata uymakla ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmemekle mükelleftir. Ayrıca alan
adı sahipleri; “başvuru, yenileme, iptal gibi alan adları ile ilgili işlemlerin yapılmasına
aracılık eden kayıt kuruluşlarına” (KK)363 doğru bilgi vermeli, verilen bilgilerdeki
değişiklikleri de derhal bildirmelidir.
İnternet Alan Adları Yönetmeliğinin ekine göre, alan adları a.b.tr veya a.tr şeklinde
belirlenir. (a) Yönetmelik hükümlerine göre alan adı almak isteyen kişiler tarafından
serbestçe belirlenir. (b) ise alt alan adı olarak nitelendirilir ve Yönetmelikteki alt adlardan
biridir. Örneğin (com), (gov), (tv), (net), (edu) gibi ibareler alt alan adlarını oluşturur.
Alan adları en az iki en fazla altmış karakter uzunluğunda olabilir ve bu karakterler yalnız
harf, rakam ve tire işaretinden oluşabilir. Ayrıca tire işareti alan adının ilk karakteri
olamaz (Yönetmelik madde 6).
Ad kişiliği oluşturan önemli değerlerden biridir. Zira ad yalnızca kişiyi diğerlerinden
ayırmak ve başkalarına tanıtmakla kalmaz, ayrıca kişiyi tıpkı resim ve seste olduğu gibi
dış dünyaya yansıtır. Ad üzerindeki hak, münferit bir kişilik hakkı (özel kişilik hakkı)
teşkil eder ve bu nedenle Medeni Kanun’un kişilik haklarının korunmasına ilişkin
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Gültekiner, 2013, s. 448.
“İnternet Alan Adları Yönetmeliği”, Mevzuat Bilgi Sistemi, erişim tarihi: 07.04.2019,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14416&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc
h=alan%20adlar%C4%B1%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.
Hatipoğlu, 2014, s. 62.
Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5809 sayılı Kanuna dayanarak, internet alan adı tahsisi görevini
BTK’ya vermiştir. Bunun üzerine ODTÜ ve BTK söz konusu yetki devrinin onayı için IANA/ICANN’a
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protokolde iki yıllık bir geçiş süreci öngörüldüğü bu süre zarfında alan adlarının ODTÜ’den alınmaya
devam edileceği belirtilmiştir.
Okan, 2011, s. 192.
İnternet Alan Adları Yönetmeliği madde 3
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hükümleri adın korunması için de uygulanır. Ayrıca ad, taşıdığı toplumsal değer nedeni
ile, TMK m. 26 hükmü ile de korunur. Medeni Kanun’un koruması kapsamındaki ad,
gerçek ve tüzel kişilerin dar anlamda adları değildir. Diğer bir deyişle bütün adlar (lakap,
ticaret unvanı, marka gibi) TMK tarafından sağlanan korumadan yararlanırlar.364 Bu
bağlamda alan adları da geniş anlamda ad kavramına dahil olduğundan, Medeni
Kanun’un kişilik haklarının ve adın korunmasına dair hükümleri, alan adları için de
uygulanır.365
Kişilik hakkının TMK’nın genel hükümleri ile korunmasına ilişkin yukarıda ayrıntılı
açıklamalara yer verildiğinden burada tekrardan kaçınılacak ve TMK m. 26 hükmü
üzerinde durulacaktır. Adın korunmasına ilişkin özel hüküm niteliğindeki TMK m.26
hükmü şöyledir.
“III. Ad üzerindeki hak
1. Adın korunması
Madde 26- Adının kullanılması çekişmeli olan kişi, hakkının tespitini dava
edebilir.
Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu
ise ayrıca maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği
gerektiriyorsa manevî tazminat ödenmesini isteyebilir.”
TMK m. 26 adın kullanılmasının çekişmeli olduğu ve adın haksız olarak kullanıldığı
halleri düzenlemiştir. Buna göre adın kullanılmasının çekişmeli olduğu hallerde bu adın
kullanılmasına kişi veya kuruluşlar itiraz edebilir. Bu durumda adı kullanma hakkı
olmadığı iddia edilen kişi, tespit davası açarak hâkimden bu adı kullanmaya hakkı
olduğunun tespitini talep eder.366 Diğer yandan adı kullanmaya hakkı olmayan kişinin adı
kendi ismi olarak veya bir eşya için kullanması, adın haksız kullanımıdır.367 Örneğin bir
kişinin tanınmış başka birinin soyadını kullanarak toplumda yer edinmeye çalışması, bir
kimsenin kavgalı olduğu başka kişinin adına köpeğine vermesi, tanınmış bir futbolcunun
364
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Akipek/Akıntürk/Ateş, 2016, s. 433- 434; Dural/Öğüz, 2011, s. 166.
Oğuz, 2012, s. 68.
Dural/Öğüz, 2011, s. 166-167.
Grossen’den aktaran Dural/Öğüz, 2011, s.166; Egger/Çernis, 1947, s. 321- 322; Özsunay, 1979, s. 204;
İmre, 2010, s.452.
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adının bir spor dergisine verilmesi gibi.368 Adın haksız kullanılması halinde durdurma
davası, önleme davası ve diğer şartlar da mevcutsa maddi ve manevi tazminat davaları
açılabilir. Durdurma ve önleme davalarının açılabilmesi için haksız kullanımın varlığı
yeterli olup, ayrıca kusur veya zarar şartı aranmaz.369 Adın haksız kullanılmasının toplum
tarafından

öğrenilmiş

olması

halinde,

durdurma

davası

ile birlikte kararın

yayımlanmasının da talep edilebileceğini kabul etmek gerekir.370
İzni olmadan kendi adının bir internet sitesinin alan adında kullanıldığını öğrenen kişi,
TMK m. 24, m.25 ve m.26/f.2 hükümlerine dayanarak adının korunmasını talep edebilir.
Ayrıca tüzel kişilere ait adın korunmasına ilişkin Alan Adları Yönetmeliği madde 25’de
özel bir düzenleme öngörümüştür. Buna göre “a) İhtilaf konusu alan adının, sahip olunan
ya da ticarette kullanılan marka, ticaret unvanı, işletme adı ya da diğer tanıtıcı işaretlerle
benzer ya da aynı olması ve b) Alan adını tahsis ettiren tarafın bu alan adı ile ilgili yasal
bir hakkı ya da bağlantısının olmaması ve c) Bu alan adının alan adı sahibi tarafından
kötü niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanılması” halinde hakkı ihlal edildiğini iddia eden
kişi Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılarına başvurabilir. Uyuşmazlık Çözüm Hizmet
Sağlayıcılar (UÇHS) alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkları hakemler vasıtasıyla çözüme
kavuşturan kamu kurumu niteliğinde meslek kurulışları, üniversiteler veya uluslararası
kuruluşlardır. UÇHS’ler ilgili şikâyetin karara bağlanması için bir hakem veya hakem
kurulu görevlendirir. Yönetmelik madde 25’e dayanılarak yapılan başvuru üzerine;
“şikâyetçi tarafın talebi doğrultusunda alan adlarının iptaline, şikâyetçi tarafa devrine
veya şikâyetçi tarafın talebinin reddine karar verir.” (Alan Adları Yönetmeliği madde
27). Ancak uygulamada henüz UÇHS’ler aracılığı ile alan adları uyuşmazlıklarının
çözümüne başlanmamıştır. UÇHS’lerin kuruluş ve işleyişine dair BTK tarafından bir
tebliğ taslağı hazırlanmıştır371 ancak bu konuda yürürlükte bulunan bir ikincil düzenleme
henüz mevcut değildir.
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Alan adının ihlalinin yurt dışından gerçekleştirilmesi halinde uluslararası hukuk kuralları
uygulama alanı bulur. Ancak zararın oluştuğu yerin Türkiye olması halinde MÖHUK
m.34 uyarınca Türk Hukuku uygulanacaktır.372
Bazı uzantılara sahip alan adları (com, net, org gibi) çok cüzi bedeller ödenerek elde
edilebilmekte, bu alan adlarının oluşturulması esnasında herhangi bir fikri mülkiyet
hakkının ihlal edilip edilmediği kontrol edilmemektedir. Bu şekilde kolayca alan adı alan
art niyetli kişiler bu adların gerçek sahiplerine alan adlarını fahiş bedellerle satmayı teklif
etmekte veya ünlü isimlerin yahut markaların tanınmışlıklarını kullanarak kendi
ürünlerini tanıtmakta veya tanınmış isimleri içeren alan adlarında müstehcen içerikler
paylaşarak bu isimlerin itibarını zedelemektedirler.373 Alan adının alınmasında üçüncü
kişilerin haklarının zedelenip zedelenmediği kontrol edilmeksizin işlem yapılmakta,
yalnızca bu alan adının hali hazırda kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmekte ve
kullanılmadığı tespit edilen alan adları ilk gelen ilk alır prensibine göre oluşturularak adı
talep edene tahsis edilmektedir. Bu nedenle alan adlarının tesisinde kişilik hakkı ihlalleri
söz konusu olmaktadır.374
Alan adı ile kişilik hakkı ihlallerine; kişiye ait marka veya unvanın başkası tarafından
alan adında kullanılması375, ünlü bir kişinin veya tanınmış bir markanın adına çok benzer
ifadelerin alan adlarında kullanılması376 veya bilerek başkasına ait bir adın yazımında bir
harf hatası yapılarak bu ibarenin alana adı olarak tescil edilmesi örnek olarak
verilebilir377. Bu gibi durumlarda TMK’nın kişiliğin korunması ve adın korunmasına
ilişkin hükümlerine başvurulabileceği gibi ticaret unvanının, işletme adının, markanın
korunmasına ilişkin özel hükümlerden (TTK m.39- 53, 6769 sayılı Kanun), veya haksız
rekabete ilişkin düzenlemelerden (TBK m. 57, TTK m. 54- 63) de yararlanılabilir.378
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Başkasına ait marka, ticaret unvanı ve işletme adının alan adında kullanılmasıyla kişilik
hakkının

ihlali

halinde

yukarıda

değinilen

mevzuatlara

dayanılarak

Türk

Mahkemeleri’nde dava açılabileceği gibi, alternatif bir başvuru yolu da mevcuttur. Bu
bağlamda değinilmesi gereken önemli bir kurum ICANN, Türkçe açılımıyla İnternet
Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’dur. ICANN milletlerarası platformda, IP adresi alan
tahsisi görevini yerine getiren özel-kamuya açık ortaklık yapısına sahip bir kurumdur.
ICANN’ın teknik faaliyetlerinin yanı sıra “Mali işlemler, İnternet içeriğinin kontrolü,
istenmeyen ticari e-postaları (spam) ve veri korumasıyla ilgili kurallar gibi İnternet
kullanıcılarını ilgilendiren diğer sorunlar” konusunda çalışmaları da bulunmaktadır.379
Alan adları tescili ile; başkalarının marka, işletme adı, ticaret unvanı veya isminin
kullanılarak kişilik hakkının ihlal edilmesi ve tescil edilen alan adlarının ad sahiplerine
yüksek meblağlar karşılığı satılmak istenmesi durumlarına karşı ICANN 1999 yılında
UDRP (“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”) adıyla bir politika
yayımlayarak bu sorunların çözümüne ilişkin tahkim kuralları öngörmüş bu kurallar için
uygulanacak tahkim usulünü ise RUDRP (“Rules for Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy”) adlı dokümanda düzenlemiştir.380 UDRP, ICANN’dan alan adı almak
isteyen kişilerin alan adı almalarına ilişkin sözleşmeye ek niteliğindedir. Diğer bir ifade
ile ICANN’ın akredite kuruluşlarından alan adı alan kişiler381 UDRP hükümlerine
uymayı peşinen kabul ederler.382 RUDRP, ICANN tarafından onaylanan birden çok
tahkim kuruluşu383 tarafından uygulanmakta olup, bunlardan biri de WIPO384 (Dünya
Fikri Mülkiyet Örgütü)’dur.385 Dolayısıyla, başkası tarafından ICANN’a kötüniyetli
olarak tescil ettirilen alan adı nedeni ile hakkı ihlal edilen ve özellikle marka hakkı
tecavüze uğrayan kişiler, dava açmak yerine doğrudan WIPO’ya başvurarak ilgili tahkim
prosedürünü başlatabilirler.386
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Bu konuda Sabancı Holding tarafından WIPO’ya bir başvuru gerçekleştirilmiş ve karara
bağlanmıştır. Yapılan başvuruda, gidasa.com alan adının, Sabancı Holding’e iadesi talep
edilmiştir. İadesi talep edilen ad, başvurudan önce, ICANN’ın akredite kuruluşlarından
olan Tucows tarafından, Amerika’nın Indiana Üniversitesi’nde doktora yapan Türk bir
mühendislik öğrencisine verilmiştir. Karar tarihinde, SA ibaresi Sabancı Holdingin
logosunda bulunan ve Türkiye ve Avrupa Birliğinde marka olarak tescil edilen bir
ibaredir. Yine aynı tarihte holdingin Gıdasa San. ve Tic. A.Ş. (Gıdasa Sabancı) adında
Türkiye’ye ve dünyaya gıda maddesi satan bir şirketi bulunmaktadır. Mart 2003 yılında
Sabancı Holding tarafından gidasa.com alan adının tescil edilmesine karar verilmiş ancak
söz konusu alan adının hali hazırda kullanıldığı ve bu ad ile ulaşılan internet sitesinde
alan adının satılık olduğu, bu alan adını almak isteyen kişilerin tekliflerini adresine mail
yolu ile ulaştırmaları gerektiği yönünde açıklamalar bulunduğu görülmüştür. Sabancı
Holding avukatları tarafından cikibas@indiana.edu mail adresine, söz konusu alan adı ile
Sabancı’nın marka hakkını ihlal edildiği ve alan adının Sabancı Holding’e verilmesi
gerektiği belirtilmiş ancak karşılıklı yazışmalar neticesinde bir sonuç alınamamış,
Holding tarafından WIPO’ya başvurulmuştur. Kararda, alan adı sahibinin, alan adını
satılığa çıkartmasının UDRP madde 4 uyarınca kötü niyet göstergesi olduğu, Sabancı’nın
SA logosunun dünyaca tanındığı, alan adı sahibinin daha önce Türkiye’de yaşıyor olması
nedeni ile bundan haberdar olduğu belirtilmiş ve alan adı sahibinin bu adı meşru şekilde
kullanması için herhangi bir makul sebebinin bulunmadığına ve bu nedenle alan adının
Sabancı Holding’e iadesine karar verilmiştir.387
Yine WIPO’ya yapılan bir başvuru neticesinde alınan kararda, akbank.com alan adının
herhangi bir siteye yönlendirilmemiş olsa da bir kişi tarafından alınmış olmasının adın
rezerve edilmesi olduğu belirtilmiş, bu durum kötüniyetli kullanım teşkil ettiğinden alan
adının Akbank’a devredilmesine karar verilmiştir.388
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Yargıtay, korunan bir markaya benzerlik taşıyan ve bu nedenle karıştırılma ihtimali
bulunan bir alan adının kötüniyet taşıdığı gerekçesiyle karşı yana verilmesi yönünde
WIPO kararına karşın, söz konusu alan adı üzerindeki hakkın tespiti için Fikri ve Sınai
Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk derece mahkemesi tarafından
reddedilmesi ve ret kararının temyiz edilmesi üzerine, temyiz taleplerini reddetmiş ve ilk
derece mahkemesi tarafından verilen kararı onamıştır. Onanan ilk derece mahkemesi
kararında “… alan adlarının sınırötesi etkinliği nedeniyle taraflar arasındaki
uyuşmazlığın WIPO hakem kararıyla çözümünde hukuka aykırılık bulunmamaktadır”
ifadelerine yer verilmiştir.389
Marka hakkı hem alan adlarında hem de facebook, twitter gibi sosyal medya sitelerinde
kullanılmak suretiyle de ihlal edilebilmektedir. Tescil edilmiş başka bir marka ile iltibas
yaratacak şekilde tescil edilen bir markanın sicilden terkinini talep edildiği bir davada
davacı; iltibas yaratacak markanın terkinine ek olarak bu markaya ilişkin internet sitesine
ait alan adının iptalini, iltibas yaratacak markanın kullanılmasının haksız rekabet teşkil
etiğinin tespitini ve davalının haksız rekabet teşkil eden tüm davranışlardan (internet
sitesinde alan adı olarak kullanmaktan, markayı twitter, facebook ve linkedin isimli
sosyal ağlarda kullanmaktan, markayı poşet, broşür gibi tanıtım araçlarında
kullanmaktan) men edilmesine karar verilmesini ve verilen kararın gazetede ilanına karar
verilmesini talep etmiştir. Dava ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve
Yargıtay ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.390

2.1.2.2. Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
İnternet teknolojisinin kullanıcılarına sunduğu imkanlardan biri de elektronik posta
sistemleridir.391 İnternet kullanıcıları e-posta sistemleri ile kendi mesajlarını karşı tarafa
gönderebildikleri gibi, bu mesajlara ekledikleri ses, görüntü, belge gibi ek dokümanları
389
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da karşı tarafa iletebilirler.392 İnternet kullanıcıları, çok sayıda internet sitesinin ücretsiz
elektronik posta hizmetinden yararlanarak, bir veya daha fazla elektronik posta adresi
alabilirler. E-posta adresleri bireysel olarak kullanılmanın yanı sıra kamu kurumları ve
özel

şirketler

tarafından

çalışanlarına

tahsis

edilerek

kurumsal

amaçlı

da

kullanılmaktadır.393
E-posta, elektronik taşıyıcılar ile muhatabına gönderilen bir mektuptur. Mektuplar
TMK’nın kişilik hakkına ilişkin hükümleri ile korunan kişisel varlıklardandır. Zira
mektuplar kişisel yazışmalar olduğundan, özel hayata ilişkin bilgiler ihtiva eder. Bu
bağlamda klasik mektup ile e-posta arasında herhangi bir fark olmayıp, e-postalar da
TMK kapsamında korunan değerler arasındadır.394 E-posta sisteminin yapısına
bakıldığında, e-postanın göndericiden alıcıya ulaşana kadar birçok sunucudan (server)
geçtiği ve bu uğrak yerlerindeki kişiler tarafından okunabilmesinin teknik olarak
mümkün olduğu görülecektir. Kişiye ait bir e-postanın izni olmaksızın başkaları
tarafından elde edilmesi, okunması veya kişiye ait e-posta trafiğinin takip edilmesi, kişilik
hakkının ihlali niteliğindedir.395 Kişinin e-posta adresinin şifresi, kişinin özel hayatına
ilişkin bir bilgi olup, bu şifrenin ele geçirilmesi ve e-postalarının okunması, kişilik
hakkına hukuka aykırı müdahale teşkil edecektir.396 Ayrıca gönderilen e-postada; hakaret,
küfür yahut isnat içerikli ifadelere yer verilmesi, e-posta alıcısının kişilik hakkına saldırı
olarak nitelendirilir.397 Ancak e-posta ile gönderilen ifadeler eleştiri sınırını aşmıyorsa,
kişilik hakkının ihlalinden söz edilemez.398
E-posta kullanılarak bir kimsenin özel hayatına ilişkin belge, bilgi, resim, ses, görüntü
kaydı ve sair dokümanların paylaşılması, e-posta ile kişilik hakkının ihlali niteliğindeki
bir başka davranış türüdür. Bu durumda kişilik hakkı ihlal edilen kimse; mahkemeden,
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söz konusu e-postalar sürekli gönderilme halinde ise ihlalin durdurulmasını yahut böyle
bir e-posta gönderilmemiş ancak gönderilmesi olası ise ihlalin önlenmesini, ihlal son
bulmuş ancak etkisi devam ediyorsa ihlalin tespitini talep hakkını haizdir (TMK m.25).399
Çalıştığı kurum tarafından verilmiş e-posta adresini kullanarak bir başkasının kişilik
hakkını ihlal eden kişiye karşı, çalıştığı kurumun itibarını zedelemek sureti ile kişilik
hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat davası açılabilir.400
İşçinin elektronik postalarının ve internet kullanımının, işveren tarafından denetlemesi
durumunda kişilik hakkı ihlalinden söz edilip edilemeyeceği tartışmalı bir husus olup, bu
konuda doğrudan bir yasal düzenleme bulunmaması nedeni ile genel hükümlerden yola
çıkılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Buna göre işçinin elektronik postalarının
ve internet kullanımının denetlenmesi ancak detaylı ve titiz bir denetim politikası
oluşturulması, ölçülü davranılması, işin niteliklerinin gerektirmesi ve işçinin rızasının
alınmış olması halinde hukuka aykırılık teşkil etmeyecektir.401 Bu konuda temel kural,
işçinin kişilik hakkına müdahale edilmemesi olmakla beraber, özel hayatın iş ilişkisi
üzerinde doğrudan bir etkisi olması halinde, işyerinin amacına ulaşılabilmesi için, işçinin
de rızasının alınması şartıyla iş sözleşmelerinde, işçinin özel yaşamı ve haberleşme
özgürlüğüne ilişkin birtakım sınırlamalar getirilebilecektir.402 Yargıtay bir kararında,
işverenin, işçiye tahsis edilen e-posta adresinden yapılan haberleşmeleri denetleme
yetkisi bulunduğunu; bu yazışmaların içeriğinin İş Kanunu uyarınca haklı fesih sebebi
teşkil etmesi halinde işverenin iş akdini derhal feshedebileceğini belirtmiştir.403
Kanaatimizce bir e-posta adresinin işveren tarafından iş amaçlı kullanım için işçiye tesis
edilmiş olması, bu e-posta adresi ile yapılan yazışmaların işveren tarafından
denetlenebilmesi için tek başına yeterli görülmemeli, bu konuda en azından işçinin
rızasının varlığı aranmalıdır.
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İş Kanunu m.75, işverenin, işçinin kişilik hakkı değerlerinden özel yaşamı ve sır alanını
ihlal etmemesi gerektiğini düzenleyen bir özel hükümdür. İK m.75/f.2’ye göre “İşveren,
işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve
gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”
Yargıtay bir kararında, işçinin kişisel elektronik yazışmalarını içeren özlük dosyasının
yeni çalıştığı işverenine gönderilmesini kişilik hakkı ihlali olarak değerlendirmiş ve
manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir. 404
Elektronik posta gönderilmesi yoluyla kişilik hakkı ihlallerinin ispatında birtakım
güçlükler yaşanabilmektedir. Zira ihlal niteliğindeki e-posta saklanmış ve kâğıda basılmış
olsa bile, e-postayı gönderen kişinin kimliğinin saptanması kolay olmamaktadır.405
İnternet servis sağlayıcılar veya e-posta hizmetini sunan servis sağlayıcılar, elektronik
postanın gönderildiği bilgisayarın IP adresini tespit edebilirler.406 Her ne kadar e-postayı
gönderen internet kullanıcısının IP numarası belirlenebilse de truva atları ve benzer
zararlı programlar kullanılarak başka bilgisayarlar aracılığı ile e-posta gönderilmesi
mümkündür. Bu durumda e-postanın gönderildiği IP adresinin kullanıldığı bilgisayarın
tespiti, e-postanın asıl göndericisinin tespitine olanak sağlamamaktadır.407 Zira Yargıtay
bir kararında “Mahkemece iddia, savunma, toplanan kanıtlar, bilirkişi raporu ve tüm
dosya kapsamına göre, 3.8.2004 tarihli teknik bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere
dava konusu e-postaların ilk olarak …@hotmail.com adresinden dağıtılıp dağıtılmadığı
ile bu posta adresinin kim veya kimlere ait olduğunun belirlenemediği, diğer bir ifade ile
e-posta metninin davalılar tarafından oluşturulup internet ortamına aktarıldığı ve
dağıtıldığı hususunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.”
ifadelerine yer vermiştir.408
Yargıtay başka bir kararında ise e-posta gönderilen bilgisayarın IP numarasının farklı bir
bilgisayarın IP numarası olarak gösterilebileceğini, bu durumun özellikle düşük güvenlik
seviyesi kullanılan bilgisayarların IP numaralarının kullanılması ile söz konusu olduğunu
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belirtmiş ve kullanıcıların birtakım güvenlik önlemleri almaları gerektiğine değinmiştir.
Kararda; “Yargılama sırasında görüşüne başvurulan bilirkişiye göre bir e-mail adresine
girilerek başka bir kişi tarafından o adresten herhangi bir yere e-mail göndermek
mümkündür. İnternet ortamındaki her bilgisayarın bir IP ( İnternet Protocol ) numarası
vardır. Kişisel bilgisayarlarda internete bağlanıldığında IP nosu servis sağlayıcı
tarafından verilir. Aynı şekilde bir servis sağlayıcısından internet hizmeti alan bir kişi
başka bir servis sağlayıcısı olmaksızın komşularına da buna dağıtabilir. Bu halde
modemin bağlı olduğu bilgisayarın IP nosu tesbitte çıkar ve bu telefon numarası görülür.
Bunun dışında Heykır olarak tabir ettiğimiz kişiler tarafından da bir e-mail adresine
girilip, e-mail gönderildiğinde e-mail gönderildiği bilgisayarın IP nosunun farklı olarak
gösterilmesinin sağlanması dolayısıyla bağlanan telefon numarasının da farklı olarak
görünmesinin sağlanması mümkün olabilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
davalının internet hattına girilerek üçüncü kişiler tarafından e-mail gönderilmesi
mümkün olmakla birlikte internet güvenlik sisteminin düşük tutulması halinde bu şekilde
bir kullanım söz konusu olabilir. Oysa davalı internet güvenlik sistemini en üst düzeyde
kullanarak bu tür bir kullanıma engel olabilirdi. Davalının kullandığı sistemin üçüncü
şahıslara zarar vermeyecek şekilde bulundurması gerekirken açıklanan şekilde önlem
almamış olması sorumluluğunu gerektirir. Yerel mahkemece açıklanan yönler
gözetilmeksizin davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı
gerektirmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.409 Karardan anlaşılacağı üzere internet
kullanıcılarının güvenlik sistemlerini düşük tutmaları, faili olmadığı davranışlar
nedeniyle sorumlu tutulmaları sonucunu doğurabilecektir. Bunun önlenmesi amacıyla
lisanslı işletim sistemi kullanmak, bilgisayara bir anti-virüs programı yüklemek ve
kullanmak, güvenlik duvarını aktif tutmak, modemi parolalı olarak kullanmak ve
oturumlara parola koymak gibi birtakım tedbirler alınabilir.410

2.1.2.3. Spam Gönderme Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
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İnternet kullanıcısının talebi bulunmamasına karşın411 e-posta adresine gönderilen ve
genellikle reklam412, pazarlama, dolandırıcılık413 amacıyla veya pornografik içerik
sunmak maksadıyla gönderilen e-postalar, spam olarak adlandırılır.414 Spam e-postaların
gönderilmesi neticesinde, kişinin rahatsız edilmeme hakkı ihlal edilmektedir.415
Spam olarak gönderilen e-postaların başlıkları genellikle yanıltıcı içerik taşımakta ve
gerçek elektronik posta alan adı ve IP adresi gizlenmekte, bu nedenle spam alıcısı söz
konusu e-postanın başka bir kişi ya da kurumdan geldiğini düşünerek e-postayı
açmaktadır. Spam e-postaların açılması, alıcı için vakit kaybına ve kimi zaman da
ekonomik kayıplara neden olmaktadır.416 Ayrıca gönderilen bazı spam postalarıyla, bu epostayı açan kişinin phishing sitesi417 olarak adlandırılan, şifre avcılığı ve dolandırıcılık
yapılan sitelere yönlendirildiği de görülmektedir.418 İnternet kullanıcısının aşina olduğu
ve kullandığı sitelere benzer olarak tasarlanan bu sahte siteler; kullanıcının dalgınlığından
faydalanarak kişisel bilgilerini elde etmeyi amaçlar.419
Spam e-postalara karşı AB ülkelerinde ve A.B.D.’de birtakım yasalar çıkarılmıştır.420
Ayrıca bu konuda Avrupa Birliği tarafından da bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir.
200/31 sayılı AB Elektronik Ticaret Direktifinin dibace bölümünde yer alan 30’uncu
paragrafında, üye ülkelerin istenmeyen ticari e-postaların engellenmesi için filtre ve
benzeri önlemler almasının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.421
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23.10.2104 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun422
ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik423 istenmeyen ticari elektronik postalara ilişkin düzenlemeler içermektedir.
Kanun, ticari elektronik iletileri “Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama
makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi
vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen
veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” şeklinde tanımlamıştır. Kanunun 6’ıncı maddesi
şöyledir:
“Ticari elektronik ileti gönderme şartı
MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları
alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik
iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının
iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin
değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay
alınmaz.
(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler
gönderilebilir.”
Dolayısı ile kişilerin yazılı izni alınmaksızın kendilerine ticari e-posta gönderilmesi
yasaya aykırılık teşkil edecektir meğer ki kişi kendisiyle iletişime geçilebilmesi amacı ile
iletişim bilgilerini önceden vermiş olsun veya kişi esnaf yahut tacir olsun. Kanunun amacı
kişinin rızası olmadan ticari elektronik posta gönderilmesini engellemek ve kişilik hakkı
ihlallerinin önüne geçmektir.424 Ticari iletiler gönderilmesi için alıcının onayının ne
şekilde temin edileceği 6563 sayılı Kanun’un 7’inci maddesinde düzenlenmiştir.
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Kişinin internet ortamında elektronik posta adresini yayınlamış olması, spam olarak
adlandırılan e-postaların kendisine gönderilmesini kabul etmiş olduğu şeklinde
yorumlanamaz.425
Kişiye istemediği halde gönderilen birtakım e-postaların içerisinde, kişinin bir daha bu
gibi e-postalar almak istememesi halinde belli bir alana tıklayabileceği belirtilmekte ve
bu alana tıklanması neticesinde kişiye gönderici tarafından benzer e-postalar
gönderilmemektedir. Alıcıya böyle bir seçenek sağlanması olumlu olarak değerlendirilse
de426 en başta kişiye istemediği halde e-posta gönderilmesi durumu kişilik hakkının ihlali
niteliğindedir.427

2.1.2.4. Web Sitelerindeki Yayınlar Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali
İnternet teknolojisindeki gelişmeler neticesinde kişilerin internette veri sağlayıcı olması
diğer bir değişle paylaşımlarda bulunması kolaylaşmıştır. Birçok sitede okuyucuların
kendi düşüncelerini ekleyebilecekleri yorum bölümleri oluşturulmuş, yer sağlayıcıların
çoğalmasıyla teknik bilgiye haiz olmayan sıradan kişiler de kendi web sitelerinden yahut
sosyal medya hesaplarından paylaşım yapabilir hale gelmiştir. Bu gelişmelerin ifade
özgürlüğüne hizmet ettiği söylenebilir. Zira ifade özgürlüğü kişinin serbeste
düşünebilmesini (düşünce özgürlüğünü), düşünce ve kanaatlerinden dolayı toplum
tarafından kınanmamasını ve düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilme428 ve yayma
dokunulmazlığına sahip olmasını kapsar.429
Diğer yandan, internet ortamında çok sayıda kişi tarafından paylaşımda bulunulabilmesi
ve bu paylaşımların kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardan çok daha geniş bir kitleye
kısa sürede ulaşabilmesi; kişilik hakkı ihlallerinin sayısını ve etkisini artırmıştır. Web
sitelerinde kişinin özel yaşamına ait bilgilerin sunulması, hakkında gerçek dışı yayınların
yapılması, kişiyi toplumda küçük düşürücü, aşağılayıcı ya da hakaret içerikli
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paylaşımların yapılması, kişinin rızası alınmadan fotoğraf, ses veya görüntü kaydının
paylaşılması gibi eylemler web sitesi aracılığıyla kişilik hakkının ihlal edilmesine
verilebilecek örneklerdir.430 Ancak tüketicilerin şikâyetlerine yer verilen veya belli bir
hizmetin alınmasını müteakip bu hizmet hakkında düşüncelerin paylaşıldığı internet
sitelerine erişimin, söz konusu şirketlerin ticari itibarının zedelendiği gerekçesi ile
engellenmesi tartışmalı olup; tüketicilerin mal ve hizmete ilişkin yorumlarına yer verilen
bu gibi siteler, Anayasa m.26’da düzenlenen ifade özgürlüğü çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Zira madde hükmü uyarınca “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz,
yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir.”431 İnternet sitelerinde yapılan paylaşımlar maddede yer alan “başka yollarla”
ibaresi kapsamındadır.432
5651 sayılı Kanun, internet ortamında gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlallerinin
engellenmesi amacını taşımaktadır. Kanun ile çözüme kavuşturulmak istenen
hususlardan biri de internet ortamında kişilik hakkı ihlalini gerçekleştiren ve ihlalden
sorumlu olan kişilerin tespitidir. 5651 sayılı Kanun bu amaçla internet aktörlerini
tanımlamış ve sorumluluklarını433 düzenlemiştir. Kanunun belli durumlarda Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na erişim engelleme yetkisi tanımaktadır. Kimi
yazarlar, idari bir kurum olan BTK’nın böyle bir yetki ile donatılmasının Anayasa aykırı
olduğunu savunmaktadır.434
İnternet ortamında gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlali bir web sitesi içinde başka bir link
(bağlantı) vermek sureti ile de yapılabilir. Belli şartların varlığı halinde, web sitesinde
paylaşılan linkte verilen içerik, bu linki paylaşan sitede verilmiş gibi düşünülebilir ve site
içerikten sorumlu tutulabilir. 5651 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 2’inci fıkrasında
bu konu düzenlemiştir. Hükme göre “İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait
içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği
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Fırat, 2015, s. 108, 110.
Gürkaynak/Yılmaz/Kara, 2011, s.5.
Çakmak, 2015, s. 1078.
İçerik sağlayıcının yükümlülüğü madde 4, yer sağlayıcının yükümlülükleri madde 5, erişim sağlayıcının
yükümlülükleri madde 6, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri madde 7’de düzenlenmiştir.
Koç/Koç, 2011, s. 68.
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benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise
genel hükümlere göre sorumludur.”435
İnternet ortamında gerçekleştirilen yayın ile kişilik hakkının ihlal edildiğini ileri süren
kişi 5651 Sayılı Kanun uyarınca Medeni Kanun m.25’e ilave birtakım imkânlara sahiptir.
5651 Sayılı Kanun “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” başlığını
taşıyan 9’uncu maddesi bu ek imkânları içeren maddelerden biri olup, internet
ortamındaki yayınlar nedeniyle genel olarak kişilik hakkının ihlaline karşı koruma
sağlamaktadır. 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinden anlaşılacağı üzere; kişilik
hakkı ihlal edildiğini ileri süren kişi söz konusu içeriğin sağlayıcısına, ona ulaşamıyorsa
yer sağlayıcıya ulaşarak içeriğin internet ortamından kaldırılmasını talep edebilir. Hem
içerik sağlayıcı hem de yer sağlayıcı bu talebin kendilerine iletilmelerinin ardından 24
saat içinde cevap vermekle yükümlüdürler. İddia sahibi, yer sağlayıcı veya içerik
sağlayıcı ile irtibata geçmeden doğrudan sulh ceza hakimliğine de başvurabilir. Kanunda
06.02.2014 tarihinde yapılan değişiklikten önce, içerik sağlayıcıya ulaşmadan doğrudan
hâkimden erişimin engellenmesini talep edilememekteydi. Ancak bizim de yerinde
bulduğumuz bu değişiklikle kişiye, paylaşımların hızla yayıldığı internet ortamında
haklarının korunması adına daha pratik bir koruma sağlanmıştır. Hâkimin erişimin
engellenmesi yönünde karar vermesi halinde bu karar doğrudan Erişim Sağlayıcıları
Birliği’ne iletilir ve gereği yapılır. Hâkimin internet ortamında yapılan paylaşımın kişilik
hakkını ihlal etmediği gerekçesi ile erişimin engellenmesi talebini reddetmesi halinde
talep sahibi, bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nca öngörülen itiraz
yoluna436 gidebilecektir.437
Hâkimin kişilik hakkının ihlali nedeni ile erişimin engellenmesine karar verdiği yayın,
başka bir internet sitesinde yayınlanırsa, kişi doğrudan Birliğe başvurarak erişimin
engellenmesi kararının bu adresler için de uygulanmasını talep edebilecektir (m.9/f.9).
Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2015 tarihli 2011/87 E. 2015/112 K. sayılı kararı438 ile bu
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fıkrada yer alan “veya aynı mahiyetteki yayınların” ibaresi iptal edilmiştir. Oy çokluğu
ile alınan iptal kararının gerekçesinde mahkeme genel olarak ifade özgürlüğünün hem
kanaat sahibi olmayı hem de bu kanaatleri yaymayı da kapsadığına değinmiştir.
Ardından; yayının kişilik hakkını ihlal edip etmediğinin mahkeme tarafından
belirleneceği, Birlik’in yalnızca hâkimin verdiği kararına yerine getirmesi gerektiği, bu
karar yerine getirilirken erişim engeline konu yayının aynen veya bir kısmının başka bir
internet sitesinde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerektiği, bu tespit esnasında
yayında hâkim kararını etkisiz kılmak açamlı yapılan ufak değişikliklerin göz ardı
edilmesi ve bu durumda da aynı yayının var olduğunun kabul edilmesi gerektiği, bunun
dışında “aynı mahiyette” ibaresinin belirsiz olduğu ve bu hususta hâkim kararı olmaksızın
BTK tarafından değerlendirme yapılamayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla “aynı
mahiyette” ibaresi, açık ve net olmadığı, bu nedenle yetkinin sınırlarının belirsiz olduğu
ve kanunilik ilkesinin şartlarını taşımadığı gerekçesi ile Anayasa’nın 2, 13 ve 26’ıncı
maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
5651 Sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine dayanılarak yapılan erişimin engellenmesi
talebinin reddedilmesine ilişkin karar, itiraz yoluna gidilmesi ve itiraz talebinin de
reddedilmesi veya süresi içerisinde itiraz yoluna gidilmemesi üzerine kesinleşmektedir.
Ancak uygulamada kesinleşmiş bir red kararının varlığına rağmen, başka bir Sulh Ceza
Hâkimliğine başvuru yapılması ve daha önce erişim engeli talebinin reddedildiği URL’ler
hakkında daha sonra başvurulan Hâkimlik tarafından erişimin engellenmesi kararının
alınması mümkündür. Zira erişim engeline konu bağlantılar hakkında daha önce
başvuruda bulunulup bulunmadığının kontrolüne imkân tanıyan bir mekanizma
bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu eksikliğin hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkeleri
uyarınca en kısa zamanda giderilmesi ve bu konuda bir denetim sistemin temin edilmesi
gerekmektedir.
5651 Sayılı Kanun m.9/(A) maddesi özel hayata müdahale nedeni ile kişilik hakkının
ihlal edilmesi durumunu ayrıca düzenlemiştir. Hüküm uyarınca kişi, özel hayatının
gizliliğinin ihlali iddiası ile doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
başvurabilecektir. BTK kendisine gelen talebi Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne gönderir ve
Birlik talebi en geç dört saat içinde yerine getirir. Bu karar bir nevi tedbir kararı
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niteliğindedir. Kişi, BTK’ya başvurusunu izleyen 24 saatlik süre zarfında, bu tedbir
kararını Sulh Ceza Hâkimliğine bildirir. Aksi halde karar kendiliğinden kalkar. Kendisine
başvuru yapılan Sulh Ceza Hâkimliği ise başvuru tarihinden itibaren en az 48 saat içinde
özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle kişilik hakkı ihlalinin var olup olmadığına dair
kararını verir ve BTK’ya gönderir. Hâkim, erişim engelinin kaldırılması yönünde karar
verirse, bu karara karşı BTK tarafından itiraz yoluna gidilebilir.
Web sitelerindeki yayınlar yoluyla kişilik hakkı ihlalleri söz konusu yayınları tespiti
açısından da özellik arz etmektedir. Zira internette içerik paylaşmak kolay olduğu gibi bu
içeriğin internet ortamından kaldırılması da bir o kadar kolaydır. Diğer yandan internet
yayını nedeniyle kişilik hakkı ihlal edilen kişiler, her ne kadar internet ortamından
kaldırılmış dahi olsa söz konusu yayın nedeniyle sahip oldukları talep haklarını
mahkemeler kanalıyla ileri sürebilmek için öncelikle bu yayının varlığını ispat etmekle
mükelleftirler. Yayının internet ortamından kaldırılmış olması bu ispat yükünün yerine
getirilmesini zorlaştırmakta ve hatta kimi zaman imkânsız hale getirmektedir. Bu gibi
sakıncaların önlenmesi amacıyla 01.03.2016 tarihinden itibaren Noterler Birliği
tarafından Elektronik Ortamda Verilerin Tespiti, kısa adıyla E-Tespit Hizmeti
verilmektedir. Hizmetin dayanağı 1512 sayılı Noterlik Kanunu 198/A maddesi olup
kişiler Noterler Birliği’nin E Tespit Portal sistemini kullanarak internet ortamında
bulunan bir sayfanın içeriğini kolay ve hızlı bir şekilde tespit ettirebilmekte ve bunu
Mahkemeler nezdinde delil olarak kullanabilmektedir.439

2.2. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE İNTERNET MEDYASI YOLUYLA
KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ
Yukarıda, kişilik hakkına müdahalenin hukuka aykırılığını kaldıran sebeplerden biri olan
üstün kamu yararının, kitle iletişim araçları ile kişilik hakkına müdahale açısından özellik
arz ettiği ve bu nedenle ayrıca üzerinde durulacağından söz edilmişti. Burada kitle iletişim
araçlarının (medyanın) toplumdaki yerine değinilecek ve medya aracılığı ile
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“ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLERİN TESPİTİ (E-TESPİT)”, Türkiye Noterler Birliği, erişim
tarihi: 12.06.2019, https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/TespitHiz.aspx.
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gerçekleştirilen kişilik hakkı ihlallerinde kişilik hakkı ve basın özgürlüğü arasındaki ilişki
irdelenecektir.

2.2.1. Medya Kavramı ve Basın Özgürlüğü
Medya kavramı, kitlelerle iletişimi sağlayan bütün basın-yayın organlarını (radyo,
televizyon, gazete ve dergi gibi) kapsar. Dolayısıyla medya aracılığı ile kişilik haklarının
ihlali dendiğinde bu ihlal; dergi, gazete, radyo veya televizyon aracılığıyla
gerçekleştirilmiş olabilir. Gazete, dergi aracılığı ile yapılan habercilik faaliyetine Yazılı
Basın, radyo ve televizyon aracılığıyla gerçekleştirilen habercilik faaliyetlerine ise Sözlü
ve Elektronik Basın denmektedir. Bunların yanı sıra birçok gazete, dergi ve televizyon,
internet sayfaları üzerinden gazetecilik (habercilik) faaliyetleri yürütmektedir. Bu
faaliyetler İnternet Basını olarak adlandırılır.440
Basının441 demokratik hukuk devletlerinde önemli bir yeri vardır. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi bağlamında basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir. Bu
nedenle basın özgürlüğünden söz edebilmek için öncelikle ifade özgürlüğüne değinmek
gerekir.
İfade özgürlüğü, genel olarak kişinin herhangi bir konuda düşünce ve duygularını
serbestçe başkalarına aktarabilmesidir.442 Ancak ifade özgürlüğünü yalnız bu şekilde
tanımlamak onu sınırlandırmak anlamına gelecektir. Zira ifade özgürlüğü, kişinin
serbestçe düşünebilmesini (düşünce özgürlüğünü), düşünce ve kanaatlerinden dolayı
toplum tarafından kınanmamasını ve düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilme ve yayma
dokunulmazlığına sahip olmasını kapsar.443
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İçel, 2017, s. 130.
Bu tezde kullanılan “basın” ibaresi uygun düştüğü ölçüde geniş anlamıyla (gazete, dergi, radyo ve
televizyonu kapsayacak şekilde) anlaşılmalıdır.
Duran, 2006, s. 60.
Kılavuz, 2014, s. 4; Teziç, 1990, s. 33.

86
İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bilgilendirme özgürlüğü gibi kavramlar sıklıkla
birlikte veya birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.444 Bunun nedeni, bu kavramların
birbiri ile sıkı ilişki içerisinde ve iç içe olmasıdır. İfade özgürlüğünün söz konusu
olabilmesi için kişinin öncelikle bir kanaatinin, düşüncesinin mevcut olması
gerekmektedir.445 Düşünce sahibi olabilmek içinse kişinin bilgi kaynaklarına özgürce
ulaşabilmesi gerekir. Ayrıca bilgi kaynaklarına özgürce ulaşabilen kişi, oluşturacağı
düşünce ve kanaat sebebi ile kınanmayacağından veya dışlanmayacağından emin
olmalıdır. Ancak bu sayede hür bir kanaat oluşturabilir. Dolayısıyla bireyin özgürce
düşünebilmesinin temelinde, toplumdaki diğer bireylerin ifade hürriyeti yatar. Zira
kişinin her türlü bilgiye ulaşabilmesi ve neticesinde elde ettiği kanaat sebebi ile toplum
baskısına maruz olmayacağından emin olması ancak demokratik yani ifade özgürlüğünün
var olduğu bir toplumda mümkün olacaktır.446 Dolayısıyla ifade özgürlüğü ve düşünce
özgürlüğü her ne kadar iki farklı kavram olsa da birbirini besleyen ve iç içe geçmiş
olgulardır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre demokratik toplumun temel elementlerinden
biri ifade özgürlüğüdür. Mahkeme, demokratik toplumu karakterize eden ilkeleri
belirlemenin görevi olduğunu belirtmiş, 7 Aralık 1976 tarihli “Handyside v. Birleşik
Krallık” kararında447 ifade özgürlüğü ve demokrasi arasındaki bağı açıklamıştır.
Mahkeme’ye

göre

ifade

özgürlüğü,

demokratik

toplumun

olmazsa

olmaz

dayanaklarından, toplumun ilerlemesi ve bireylerin gelişmesi için gereken temel
şartlardan biridir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin onuncu maddesi, “sadece hoşa
giden veya kişileri incitmeyen yahut önemsenmeyen bilgi ve düşünceler için değil,
devleti veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şoke edici veya rahatsız edici bilgi
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ve düşünceler için de geçerlidir”. Bu, demokratik toplumun vazgeçilmez unsurlarından
“çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirliliğin gereği”dir.448
Demokratik toplumlarda düşünce ve kanaat özgürlüğü neticesinde kamusal hesap sorma
ve eleştiri mekanizması oluşur.449 Zira vatandaşlar yöneticilere karşı eleştirel bir yaklaşım
geliştirirler. Bu da yöneticilerin eylem ve işlemlerinden dolayı denetlenmesi sonucunu
doğurur ve kamu otoriteleri açısından bir oto-kontrol sistemi oluşturur. İfade hürriyeti
neticesinde doğan bu politik hesap verilebilirlik, meşru bir muhalefetin oluşmasını sağlar.
Kendisine alternatif meşru bir muhalefetin varlığı, mevcut iktidarı daha iyiyi yapmaya
yönlendirir.450 Yukarıda da belirttiğimiz üzere ifade özgürlüğü kapsamına basın, radyo
ve televizyon yayıncılığı özgürlüğü de girer. Bu bağlamda medya özgürlüğü hem
düşüncelerin hür bir şekilde ifade edilmesine, hem de kişilerin bilgiye özgürce ulaşması
neticesinde kendi kanaatlerini oluşturmasına ve dolayısıyla düşünce özgürlüğüne hizmet
etmektedir.451
Basın faaliyetleri modern, demokratik ve özgürlükçü hukuk devletlerinde bir kamu görevi
olarak nitelendirilmektedir. Bu görevin kapsamına haber verme, yönetimi denetleme ve
eleştirme, kamuoyunu açıklama ve oluşturma girer.452
Anayasanın 25’inci maddesi düşünce özgürlüğünü, 26’ıncı maddesi ifade özgürlüğünü
ve 28’inci maddesi basın özgürlüğünü düzenler. Madde 26 uyarınca “Herkes, düşünce ve
kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama
ve yayma hakkına sahiptir” Diğer yandan Anayasa’nın 20’inci maddesinde özel hayatın
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“The Court's supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising
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gizliliği düzenlenmiş, 22’inci maddesinde haberleşmenin gizliliği esas kılınmış ve
24’üncü maddesinde kimsenin inanç ve kanaatleri nedeniyle kınanamayacağı
düzenlenmiştir. Tüm bu hukuki düzenlemeler, basının demokratik toplumdaki önemi ve
Türk Medeni Kanunu’nun kişilik haklarını hükme bağlayan 24’üncü ve 25’inci maddeleri
birlikte değerlendirilmelidir. Zira üstün nitelikteki kamu yararı, kişilik hakkına
müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biridir. Bir gazete
haberinde, kitapta, broşürde, radyo veya televizyon yayınında ifade edilen bir düşüncenin
veya bir internet haberinin, yayınlanan bir resmin yahut sesin, dile getirilen bir eleştirinin
veya karikatürün, bir şahsın kişiliğine saldırı niteliği taşıması halinde basın özgürlüğü bu
saldırının hukuka aykırılığını ortadan kaldıracak mıdır? Bu sorunun cevabı her somut
olayda değişecektir. Eğer söz konusu basın faaliyeti kamu yararına hizmet etmekteyse,
diğer bir deyişle toplum yararı söz konusu ise, müdahalenin hukuka aykırılığı ortadan
kalkacaktır.453 Yargıtay içtihatları da kamu yararının bulunması durumunda, kişilik hakkı
karşısında basın özgürlüğüne üstünlük tanınarak kişilik hakkına yapılan müdahalenin
hukuka aykırı sayılmaması yönündedir.454

2.2.2. Basın Özgürlüğü ve Kişilik Hakkının Birbiriyle İlişkisi
Yargıtay yerleşik içtihatlarında, basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki dengeyi,
belli unsurlar kullanarak sağlamıştır. İçtihatlara göre bir basın faaliyeti birtakım unsurları
içerdiği sürece, kişilik hakkına yapılan müdahale hukuka aykırı sayılmayacaktır. Bu
unsurlar: “gerçeklik, kamu yararı, toplumsal ilgi, güncellik ve konu ile ifade arasında
düşünsel bağlılık”tır.455 YHGK’nun 29.05.2002 tarih E. 2002/4-447, K. 2002/465 sayılı
kararında bu unsurlar tek tek işaret edilmiş ve konuya ilişkin geniş açıklamalarda
bulunulmuştur. Bundan sonra verilen Yargıtay kararlarında ise genellikle bu karardan
alıntılar yapılmış ve daha sonra somut olaya ilişkin yorumlara yer verilmiştir.456 Bu
nedenle mezkûr kararın ilgili bölümünü burada vermekte fayda olduğu kanaatindeyiz.
Kararın ilgili bölümleri şu şekildedir:
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 201-202; Dural/Öğüz, 2011, s. 122- 127.
İçel, 2017, s. 319.
455
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 203-204; İçel, 2017, s. 321.
456
İçel, 2017, s. 317- 354.
454
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“Anayasa’nın 28. maddesinde düzenlenen basın özgürlüğünün amacı kamunun
ilgisini çeken olaylarda toplumun bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu nedenle
bazı durumlarda basın özgürlüğü ile kişilik hakları çatışabilir. Bu çatışma
halinde haberin verilmesinde hukuka uygunluk sınırları içinde kalındığı
takdirde basının sorumluluğundan söz edilemez. Bir haberin verilmesinde
gerçeklik kamu yararı, güncellik, öz ile biçim arasında denge kuralları ihlal
edilmemiş ise haberin hukuka uygun olduğu, gerek yargısal kararlarda gerek
bilimsel görüşlerde kabul edilmektedir. Haber verme hakkının sınırlarının
belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan gerçeklik somut gerçeklik
olmayıp haberin verildiği andaki olayın beliriş biçimine uygunluk olarak
anlaşılmaktadır.

Basına

somut

gerçeği

araştırma

gibi

bir

görev

yüklenmemiştir.”
“Basının görevi; geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar
hakkında objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde, halkı aydınlatmak, çeşitli
konularda kamuoyunu düşünceye sevketmek için tartışmalar açmak, onu
toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle
donatmak, yöneticileri eleştirmek ve uyarmak, bireyleri içinde yaşadığı
toplumun ve tüm insanlığın sorunları yönünden bilinçlendirmektir. Anayasa’nın
28. ve 5680 sayılı Basın Yasasının 1. maddesi basın özgürlüğünü düzenlemiş ve
bunun sınırlarını göstermiştir. Basın özgürlüğü kişinin, dünyada ve özellikle
yaşadığı toplumda oluşan ve toplumu ilgilendiren olay ve olgular hakkında bilgi
sahibi olmasını sağlamayı amaçlar (Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Basın Hukuku, 1968 s. 72 ve devamı; Prof. Dr. Kayıhan İçel - Kitle Haberleşme
Hukuku, 1977 s. 50; Prof. Dr. Ergun Özsunay, Gerçek Kişiler, 1980 s. 119 ve
devamı; Yargıtay 4. H.D. 12.4.1979 tarih ve 9042-4935 sayılı ve aynı yöndeki
kararlan)
Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur.
Doğaldır ki, basının bu ayrıcalıklı konumu ve hukuk düzeninin kendisine tanıdığı
özgürlük, tüm özgürlükler gibi, yine hukuk düzenince çizilen sınırlara tabidir.
Basın, yaptığı yayınlarda gerek Anayasa’nın temel hak ve özgürlükler
bölümünde yer alan ve gerek M.K’un 24 ve 25. maddelerinde, ayrıca özel
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yasalarda güvence altına alınmış olan, kişilik haklarına saygı göstermek,
bunlara saldırı niteliği taşıyabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmak
zorundadır.
Bu nedenle, bazı durumlarda basın özgürlüğü ile kişilik hakları çatışabilir. Bu
çatışma halinde haberin verilmesinde hukuka uygunluk sınırı içinde kalındığı
takdirde basımın sorumluluğundan söz edilemez.
Basının, kamu görevi yaparken gözönünde tutulan amaç ile kişilik haklarına
verilen zarar arasında açık bir oransızlık varsa, objektiflikten ayrılıp haber
sınırını aşarak, genişletici ve yanlış yorumlarda bulunarak, gerçek dışı haber
verilir, yersiz şekilde onur kırcı sözler kullanılır, dürüstlük kuralına aykırı
davranılır ve kişisel nedenlerle salt sansasyon yaratmak için yayın yapılırsa bu
hukuka aykırı olur (Prof. Dr. Selim Kaneti, Haksız Fiillerde Hukuka Aykırılık
Unsuru 1964 s. 202 ve devamı; Prof. Dr. M. Ahmet Kılıçoğlu, Şeref Haysiyet ve
Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılarda Hukuksal Sorumluluk, 1993, s. 125 ve
devamı).
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 9.10.1985 gün ve 1985/4-96-790 sayılı kararı
ve 6.3.2002 gün ve 2002/4-115-151 sayılı kararlarında da, bu ilkeler
vurgulanmıştır.
Yayımladığı olayın doğruluğunu ve gerçekliğini araştırmak gazetecinin
görevidir. Bununla birlikte, gazetecinin bir olayı doğru kabul edebilmesi için
arayacağı desteklerin, objektif yönden güven verici ve inandırıcı olmasının
ölçüsü

belirlenirken

yayıncılığın

özel

durumu

gözetilmelidir.

Ancak,

yayımlanacak haber üçüncü kişilere ağır bir zarar verebilecekse, doğruluğun
denetlenmesi görevi, daha katı ölçütlere bağlanmalıdır. Hemen belirtelim ki,
haber verme hakkının sınırlarının belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri
olan gerçeklik, somut gerçeklik olmayıp yayının yapıldığı andaki olayın beliriş
biçimine uygunluk olarak anlaşılmalıdır. Çünkü, basına somut gerçeği
araştırma görevi yüklenmemiştir.
Yayının, ancak, olayın maddi gerçekliği saptandıktan sonra verilebileceği kabul
edilecek olursa, haber verme hakkı sınırlandırılmış olur. Zira maddi gerçeğin
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ortaya çıkarılması zaman alır. Gazeteci de maddi gerçeği araştırmak ve ortaya
çıkarmak göreviyle yükümlü değildir.”457

Yargıtay sıklıkla diğer kararlarında da tekrarladığı bu görüşünü, hukuksal değerlerin
karşılaştırılması teorisine458 dayandırmaktadır. Buna göre hukuk, iki çatışan değeri aynı
anda koruyamaz ve birine üstünlük tanır. Basın özgürlüğü ve kişilik hakkı değerlerinin
çatışmasında üstün yarar kamu yararıdır.459 Yargıtay bir başka kararında bu konuda şu
açıklamalara yer vermiştir:
“… basının özgürlüğü ile kişilerin, kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği,
diğer bir anlatımla, hukuk düzenince koruma altına alınan yararların birbirine
karşı çatışma içinde bulundukları biçiminde bir görünümün var olduğu kanısı
uyanmaktadır.
Halbuki hukuk düzeninin, çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması
düşünülemez. Aksi halde hukukun kendisi, kendi kuralları ile çatışmış olur.
Aslında, yapılan düzenleme, hukukun diğer temel kavramları ile birlikte
incelendiğinde, iki yararın aynı anda ve aynı olayda birbiri ile çatışmadıkları,
somut olaydaki olgular itibariyle koruma altına alınmış bulunan bu iki değerden
birinin diğerine üstün tutulması gerektiği anlaşılacaktır. Bunun sonucunda da,
daha az üstün olan yarar, daha çok üstün tutulması gereken yarar karşısında, o
olayda ve o an için hukuk düzenince korumasız kalmasının uygunluğu kabul
edilecektir.
Bunun için temel ölçüt, kamu yararıdır. Diğer bir anlatımla yayın, salt toplumun
yararı gözetilerek yapılmalıdır. Toplumun çıkarı dışında hiçbir kişisel çıkar,
gerçeklerin yanlış olarak sunulmasına neden olmamalıdır. Haber olduğu biçimi
ile verilmeli ve kişisel katkı yer almamalıdır. Gerek yazılı ve gerekse görsel basın
bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, yayında kamu
yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini ve haber
verilirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Bu ilke ve kurallar
gözetilmeden yapılan yayın hukuka aykırılığı oluşturur ve böylece kişilik hakları
457

YHGK T. 29.05.2002, E. 2002/4-447, K. 2002/465, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası,
www.kazanci.com).
458
Bu teori, “çatışan yararların tartılması ilkesi” olarak da adlanırılmaktadır (Kılıçoğlu, 1989, s. 321.).
459
İçel, 2017, s. 320-321.
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saldırıya uğramış olur. Aksi bir yayının ise, gerek Anayasa ve Basın Yasası ve
gerekse basının genel işlevi karşısında hukuka uygun olduğu, kişilik değerlerine
saldırı teşkil etmediği kabul edilmelidir.
Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O an için
o olay veya konu ile ilgili olan, görünen bilinen herşeyi araştırmak, incelemek
ve olayları olduğu biçimi ile yayınlamalıdır. Bu işlevi ile gerek yazılı ve gerekse
görsel basın, somut gerçeği değil, o anda belirlenen ve var olan ve orta
düzeydeki kişilerce de yayının yapıldığı biçimi ile kabul edilen olguları
yayınlamalıdır. O anda ve görünürde var olup da sonradan, gerçek olmadığı
anlaşılan olayların ve olguların yayınından basın sorumlu tutulmamalıdır.”460
Basın faaliyetinin kişilik hakkını hukuka aykırı şekilde ihlal olarak nitelendirilmemesi
için taşıması gereken unsurlardan biri gerçekliktir.461 Burada bahsi geçen gerçeklik
“somut

gerçeklik

değil;

olayın,

haberin

verildiği

andaki

beliriş

biçimine

uygunluğu”dur.462 Gazeteci bir haberi vermeden kendisinden beklenen özeni göstermeli
ve haberin doğru olup olmadığını araştırmalıdır. Ayrıca bu haber üçüncü kişilere zarar
verme potansiyeline sahipse, haberci, haberin doğruluğunu daha özenli şekilde
araştırmalıdır. Bu kural, haberin başka bir yayından alınması durumunda da geçerlidir.463
Aynı kural, haber verme bakımından olduğu kadar eleştiri ve yorum yapma açısından da
uygulanır. Üzerinde eleştiri veya yorum yapılan haberin de gerçeği yansıtması gerekir.464
Aksinin iddia edilmesi halinde gerçekliği ispat yükü gazetecidedir.465
Aslında doğru olan bir haberin gerçeğe uygun olmayan eklemeler yapılarak yayınlanması
halinde de haber, gerçeğe aykırı sayılacaktır.466 Kural böyle olmakla birlikte Yargıtay’a
göre haberin ayrıntı sayılabilecek bazı unsurlarının gerçeğe aykırılık teşkil etmesi,
haberin gerçekliğini etkilemez.
460
461
462
463
464
465
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YHGK T. 02.07.2003, E. 2003/4-462, K. 2003/466, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
Dural/Öğüz, 2011, s. 123-124; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 204; İçel, 2017, s. 327.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 204; İçel, 2017, s. 327.
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 205-206.
Dural/Öğüz, 2011, s. 125; İçel, 2017, s. 328; Y4HD T. 21.09.2010, E. 2009/10614, K. 2010/9334,
(Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com).
İçel, 2017, s. 328.
İçel, 2017, s. 329; Yine çarpıtılmış yorumlar da haberin gerçekliğini etkiler (Oğuzman/Seliçi/OktayÖzdemir, 2012, s. 210.).
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“Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda;
hukuk düzeninin çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması
düşünülemez. Bu iki değerden birinin diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun
sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha çok üstün tutulması gereken
yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının uygunluğu kabul
edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır. Gerek yazılı ve gerekse
görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını,
kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini
gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine
basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve
görünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından
da basın sorumlu tutulmamalıdır.
Dava konusu edilen H...G...'nin 08.02.2007 günlü sayısında yer alan haberde;
Rus manken O...T...'ya tecavüz girişimi ve yumrukla burnunun kırılması
nedeniyle, savcılık aşamasında estetik ameliyat masrafları karşılığı uzlaştığı ve
saldırıya uğrayan mankenin olaya neden olan Ö... D... hakkındaki şikayetinden
vazgeçtiğini belirtilmiştir. Dosyadaki kanıtlara göre haber görünür gerçeğe
uygundur. Haberde, burun estetiği yerine, göğüslerine silikon estetiği
yaptırması şeklinde verilmiş olması bir ayrıntı olup, davacıya yönelik saldırı
olarak değerlendirilemez. Gerek ceza dosyası, gerekse savcılık evrakı
gözetildiğinde yayının hukuka uygun olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece
davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kısmen kabul edilmiş
olması bozmayı gerektirmiştir”467
Gazeteci bir haberin doğruluğunu kanıtlayan belge ve delillere, en azından yayın
esnasında sahip olmalıdır. Aksi halde, haberin doğruluğu uyuşmazlık konusu
yapıldığında, mahkeme aracılığı ile delil toplanmasının talep edilmesi, haberin gerçek

467

Y4HD T. 13.10.2008, E. 2008/8907, K. 2008/11665, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
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olduğunu göstermeyecek ve kişilik hakkına saldırının hukuka aykırılığını ortadan
kaldırmayacaktır.468
Yayının kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı teşkil etmemesi için taşıması gereken
unsurlardan ikincisi kamu yararı ve toplumsal ilgidir. Asıl olan, bir kimsenin özel
hayatına dair gerçek bir olayın haberleştirilmesinin hukuka aykırı olmasıdır. Ancak bu
kişinin topluma mal olmuş olması (örneğin sanatçı, sporcu veya siyaset adamı469 olması)
durumunda, kamu yararı ve toplumsal ilginin varlığından söz edilebilecek ve somut
olayın diğer özellikleri de el verdiği müddetçe yayın hukuka aykırılık teşkil
etmeyecektir.470 Yayına konu olayda her ne kadar kamu yararı ve toplumsal ilgi bulunsa
da yapılan yayın kamuyu aydınlatma amacının dışına taşmamalıdır. Bu bağlamda örneğin
kişiyi küçük düşürme amacı taşıyan yayınlar hukuka aykırı niteliktedir.471

468
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470

471

Özek, 1978, s. 240- 241; Y4HD T. 09.12.2002, E. 2002/9344, K. 2002/13808, (Kazancı İçtihat ve Bilgi
Bankası: www.kazanci.com).
Y4HD, T. 10.09.2014, E. 2014/10285, K. 2014/11563, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com): “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında belirtildiği üzere siyasetle
uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır, hatta incitici eleştirilere katlanması gerekir.”
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 207; İçel, 2017, s. 338- 339; Y4HD T. 26.06.2014, E.
2013/16524, K. 2014/10603, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com): “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi basın özgürlüğünde belli ölçüde abartıya ve hatta tahrik yoluna başvurmanın
mümkün olduğuna işaret etmektedir. (Prager ve Oberschlick v. Avusturya, 26 Nisan 1995. § 38, A
serisi, No. 313) Şu durumda, davacının ülkemizde tanınmış bir sanatçı olması, kendisiyle ilgili haberlere
toplumun ilgi göstermesi, davacının görüntüsünden yola çıkılarak estetik ameliyatların tehlikeleri
hakkında hazırlanan haberde kamu yararı bulunması nedenleriyle haber içeriğinin davacının kişilik
haklarına saldırı amacı taşımadığı, kamusal sorumluluk anlayışıyla yayınlandığı, toplumsal bir menfaat
söz konusu olduğu, yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, yayına sınırlama getirmek için meşru
bir amaç ve demokratik toplum yönünden bir gereklilik bulunmadığı sonucuna varılmış olup kararın
bozulması gerekmiştir.”
Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 207; İçel, 2017, s. 334; Y4HD T. 23.12.1993, E. 1993/3762,
K. 1993/15152, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com): “Gerçek bu iken, davalı
gazetenin yukarıda yazılı olduğu üzere, haberi yansıtması davacı kişiyi kendi ülkesinde din düşmanı,
savaş yapmadan masum insanları öldüren Rum halkından daha kötü, zalim, acımasız göstermesi,
haberin sınırları içinde kalınarak verildiği kabul edilemez. Bir kişi, bağımsız bir devletin bakanından
gelen bir teklifin eleştirisini yapmadı diye, bu kadar ağır bir dille suçlanması, hatta hedef
gösterilmesinde haber verme sınırlarının aşıldığı açıktır. Çünkü, davalı yayın organı bu denli ağır olan
sözcükleri kullanmadan da aynı haberi duyuma ve etkinliği sağlama olanağını elde edebilirdi. Haberin
bir veriliş amacı vardır. İşte bu amaç ve sınır içinde kalınarak verilmelidir. Bu sorumluluğu aşan ve
kişinin şeref ve haysiyet ve yaşama hakkını ihlal eden açıklamalar hukuka uygun değildir. Davalı yan,
başka ifadeler ve açıklama biçimi ile davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadan, aynı amaca
ulaşmak veya onun için daha az zarar verici bir yol seçmek suretiyle haberi verebilirdi. Çünkü, kişilik
hakları basın yoluyla ihlal edilenin, kamu yararının zorunlu kıldığından daha fazlasına katlanması ondan
istenemez. Bu nedenle, ilgiliye en az zarar verecek açıklama şeklinin seçilmesi gerekir. Aksi halde
amaçla araç arasındaki orantıdan söz edilemez. Yayının içeriği doğru olsa bile, haberin veriliş biçimi,
o doğrunun dışına çıkarak, aşağılayın ve abartılı ise, yayının hukuka aykırılık sınırları içine girdiğinin
kabulü gerekir.”
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Yargıtay kararlarında yayının hukuka aykırılığının ortadan kalkması için aranan bir diğer
unsur güncelliktir. Zira güncelliği olmayan bir olayın yayınlanması yazının haber niteliği
ile uyuşmaz. Bu nedenle böyle bir yazının yayınlanmasında kamu yararından çok
sübjektif amaçların gözetildiği çıkarımına varılabilir.472
Yayının hukuka uygunluğunu sağlayan dördüncü ve son unsur ise konu ile ifade
arasındaki düşünsel bağlılıktır. Konu ile ilgisiz ifadelerin kullanılması yahut ölçülülük
ilkesinin aşılarak olayın abartılması veya gereğinden geniş tutulması, haberin hukuka
aykırı nitelik taşımasına neden olur.473 Yargıtay bir kararında ölçülülük kriterine şöyle
değinmiştir:
“Basın haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanacağı hakkın özel
hukuk alanında sınırı gerçeklik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik konu
ile ifade arasında düşünsel bağlılık kuralları ile belirlenmiştir. Haber verme
hakkı bu sınırlar içinde kaldığı sürece hukuka uygundur.
Yukarıda sözü edilen sınırlayıcı temel kurallardan sonuncusu, haber gerçeği
yansıtsa bile kullanılacak dil ve ifadenin, yapılacak yorumun, haberin verilişinin
gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunmasını öngörür. Şayet
haberin verilişinde gerekli, yararlı ve ilgili olmayan beyan, tavsif ve
değerlendirmelere gidilecek olursa kişilik hakları ile çatışan basın özgürlüğüne
üstünlük imkansız hale gelir.”474
Öz-biçim dengesine ve ölçülülük ilkesine uyulup uyulmadığı değerlendirilirken,
cımbızlama olarak ifade edilen yazının bir bölümünün yazıdan bağımsız olarak
değerlendirilmesi

uygun

değildir.

Yazının

tamamı

bir

bütün

olarak

değerlendirilmelidir.475 Özle biçim arasında denge bulunmayan yayınlarda genel olarak
472
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Özek, 1978, s. 243.
İçel, 2017, s. 342- 343; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 210.
Y4HD T. 02.04.2001, E. 200/11991, K. 2001/3169, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com).
İçel, 2017, s. 334; YHGK T. 29.05.2002, E. 2002/4-450, K. 2002/460, (Kazancı İçtihat ve Bilgi Bankası:
www.kazanci.com): “Haberin, gerçek olduğu mahkemece de kabul edilmiş, ifadelerde aşma olduğu
belirtilmiştir. Oysa yazının değerlendirilmesinde tek tek kelime ve cümlelerin anlamı değil, bütününden
kastedilenin esas alınması gerekir.” ; YHGK T. 31.01.2001, E. 2000/4-1802, K. 2001/2, (Kazancı İçtihat
ve Bilgi Bankası: www.kazanci.com): “Yayında kullanılan ifade şeklide konunun özelliğine uygun
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kamu yararının varlığından da söz edilememektedir. Zira bu iki kavram birbirini
etkilemekte, öz-biçim dengesinin bozulması ile haberin amacı kamu yararı olmaktan
çıkmaktadır. Yargıtay’ın bir kararında yer alan aşağıdaki ifadeler, bu yorumu destekler
niteliktedir:
“Yerel mahkemece istekler yazıda sert ve öfkeli bir ifade kullanılmakla beraber
davacının kişilik haklarına yönelik bir tecavüz söz konusu olmayıp insan hakları
bağlamında seksüel ayrımcılığın eleştirisi yapılmaktadır. Gerçekten de üyesi
olduğumuz Avrupa Konseyine üye ülkelerde heteroseksüellerinkiyle ilişkin
geleneksel

dışlamayı

radikal

şekilde

elemine

eden

ve

bu

çiftlere

heteroseksüellerinkiyle benzer medeni ve sosyal haklar tanıyan yasaların sayısı
gün geçtikçe artmaktadır. Bunların en yenisi 13 Ekim 1999 de Fransız
Parlamentosunda kabul edilen Pacte civil de la Solidarite yasasıdır.
Seksüel ayrımcılığı yasaklayan benzer bir yasada Avrupa Parlamentosunun
gündeminde bulunmaktadır. Homoseksüellere hukuki himaye getiren tüm bu
yasaların hareket noktasında hukuki planda insan hakları olgusu felsefi ve
sosyal planda ise dogmatik değerleri reddeden rölativist düşüncenin etkisi
vardır. Davaya konu yazıda bu perspektif ve içerikte olup davacının kişilik
haklarını ihlal edici unsurlar taşımadığı" gerekçesiyle red edilmiştir.
Dava konusu yazı, davacı tarafından kaleme alınan 3 - 6 Şubat 1999 günleri C...
Gazetesinde yayımlanan Eşcinsellik cinsler arası eşitsizlik ürünüdür başlıklı bir
incelemenin eleştiridir.
Kişilik haklarına saldırının normatif dayanağı Medeni Kanunun 24 ve Borçlar
Kanununun 49. maddeleridir. Her iki maddenin ortak öğesi hukuka aykırılıktır.
Hukuka aykırılığı hukuka uygun hale getiren öze ilişkin koşullar gerçeklik,
güncellik ve kamu yararıdır. Biçime ilişkin koşul ise anlatım ve sergilenişte

olup, davacının kişilik haklarına zarar veren aşağılayıcı, küçük düşürücü değildir. Yazının tümü birlikte
değerlendirildiğinde müdahil vekillerinin dava sırasındaki bazı somut söz ve davranışlarının eleştiri ve
yorumunun yapılarak, bu davranış biçiminin yanlış olduğu görüşü açıklanmıştır. Güncel olan bir konu
hakkında yapılmış bir yorum ve eleştiri söz konusudur. Bu yapılırken seçilen sözlerde de eleştiri sınırını
aşan bir ifade de yoktur. Diğer bir deyişle özle-biçim arasındaki denge bozulmamıştır.”
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dengeli davranıştır. Bu koşullardan birine aykırı eylem hukuka aykırı olup
tazminatı gerektirebilir.
Basın yoluyla kişilerin düşünceleri eleştirilirken konu bilimsel bir yaklaşımla ele
alınmalı ve yasa ile ahlak kurallarının çerçevesinde kalarak kamu oyunu
bilgilendirmek ve toplumu daha ileriye götürmeye katkıda bulunmaya
çalışılmalıdır. Eleştiri bazen sert kinci ya da küçültücü olabilir. Ancak bu
yapılırken dahi kamu yararı amacı aşılmamalıdır. Anılan sınırı aşan ifadeler
basın özgürlüğünden yararlanamaz. Çünkü bu tür yasalar kamu yararı
amacına değil kin, intikam nefret sansasyon gibi sübjektif amaçlara hizmet
eder.
Davacı, eşcinsellik konusundaki incelemesini kendi ifadesi ile toplumsal ve
ideolojik nedenler doğrultusunda bir tez olarak ileri sürmüştür. Vardığı
sonuçların tartışılması doğaldır.
Bilimsel açıdan eleştirilebilir. Davalı bir anlamda bunu yapmıştır. Ancak davalı
sık sık sübjektif yorumlarla konu dışına çıkarak, davacının kişiliğini hedef
almıştır.
Dava dilekçesinde yer alan sözlerle davacı küçük düşürülmüştür. Özle biçim
arasında denge gözetilmemiştir. Bu durum eylemi hukuka aykırı hale getir ve
tazminatı gerektirir.
Mahkemece, dava konusu yazı hukuki sosyal ve felsefi açıdan yorumlanırken
davacının kişiliğine de saldırı da bulunulduğunun gözden uzak tutularak
davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”
Özetle; ifade özgürlüğünün önemi ve kitle iletişim araçlarının bilgi verme, kamuoyu
oluşturma, eleştirme gibi kamusal görevleri nedeni ile medya aracılığı ile gerçekleştirilen
kişilik hakkı müdahaleleri, diğer müdahalelere nazaran özellik arz eder. Bu sebeple
Yargıtay, kişilik hakkına basın yoluyla gerçekleştirilen müdahalelerin hukuka uygun
sayılabilmesi için belli unsurların varlığını şart koşmuş, bunlardan biri veya birkaçının
eksikliği halinde kişiliğe müdahalenin hukuka aykırı olacağını belirtmiştir. Yargıtay
içtihatlarında varlığı aranan bu unsurlar; “gerçeklik, kamu yararı, toplumsal ilgi,
güncellik ve konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık”tır.
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2.2.3. Kitle İletişim Araçları ile Kişilik Hakkına Hukuka Aykırı Müdahaleden
Sorumlu Olan Kişiler
Yukarıdaki sayılan unsurları taşımayan bir yayın, kişilik hakkına hukuka aykırı müdahale
sayılacaktır. Bu bağlamda mağdur, TMK m.25’de sayılan davalardan biri veya birkaçına
başvurabilecektir. Gazete, dergi gibi basılı kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen kişilik
hakkı ihlallerinde, bu ihlalden kimlerin sorumlu olacağı, Basın Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin sorumluluk ise 6112 ve 2954
sayılı kanunlarda düzenlenmiştir.
Basın Kanunu m.13 uyarınca hukuki sorumluluk şu kişiler üzerinde olacaktır:
“Hukukî sorumluluk
Madde 13- Basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî
zararlardan dolayı süreli yayınlarda, eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa
temsilcisi, süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcı, yayımcının belli olmaması
halinde ise basımcı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Bu hüküm, süreli veya süreli olmayan yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans
sahibi, kiralayan, işleten veya herhangi bir sıfatla yayımlayan, yayımcı gibi hareket
eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında da uygulanır. Tüzel kişi şirketse, anonim
şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde en üst yönetici, şirket ile
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Zararı doğuran fiilin işlenmesinden sonra yayının her ne surette olursa olsun
devredilmesi, başka bir yayınla birleştirilmesi veya sahibi olan gerçek veya tüzel
kişinin herhangi bir surette değişmesi halinde, yayını devir alan, birleşen ve her ne
surette olursa olsun yayın sahibi gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ve anonim
şirketlerde yönetim kurulu başkanı, diğer şirketlerde üst yönetici, bu fiil nedeniyle
hükmedilecek tazminattan birinci ve ikinci fıkrada sayılanlarla birlikte müştereken
ve müteselsilen sorumludur.”
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
m.18/f.6’da kişilik haklarının ihlalinde sorumluluğa ilişkin özel bir hüküm içermektedir.
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Hüküm uyarınca “Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarını ihlâl eden yayın
hizmetlerinden doğan maddi ve manevi zarardan dolayı, medya hizmet sağlayıcı kuruluş
ile birlikte programın yapımcısı müştereken ve müteselsilen sorumludur.” Ayrıca aynı
kanunun 46’ıncı maddesinin ilk fıkrası gereğince “Yayından doğan sorumluluk yayını
yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu müdüre aittir. Bu hüküm yayın
kuruluşunun bu Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” Diğer yandan
2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu 28’inci maddesinde476 TRT ve
personeline ilişkin hukuki sorumluluğu 6112 sayılı kanuna göre çok daha ayrıntılı ve
farklı şekilde düzenlemiştir. Aradaki fark eleştirilmektedir.477
2.1.3.

Düzeltme ve Cevap Hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı, kitle iletişim araçları kullanılarak gerçek dışı açıklamalarla
kişilik hakkının ihlal edilmesi halinde, kişilik hakkı saldırıya uğrayan kişinin aynı medya
aracı ile, açıklama kapsamını geçmeyecek ve karşı saldırı teşkil etmeyecek şekilde gerçek
durumu izah eden beyanının yayımlanmasını isteme hakkıdır.478 Kimi yazarlar, düzeltme
ve

cevap

hakkını,

durdurma

davasının

özel

bir

düzenleniş

biçimi

olarak

değerlendirmişlerdir.479
Basının yaygın ve etkin olarak kullanılması karşısında kişi ve kurumlara bir nevi savunma
imkânı sağlayarak basın ve kişi arasında denge kuran düzeltme ve cevap hakkı, aynı
zamanda kamunun gerçeğe ulaşmasına da hizmet eder. Bu nedenle düzeltme ve cevap
hakkı hem kişilik hakları kapsamında hem de kamuoyu oluşturulmasına katkı şeklinde
değerlendirilmelidir.480
Kişilik hakkının korunmasına ilişkin olduğu için temel bir hak olan cevap ve düzeltme
hakkı 1982 Anayasası’nın 32’inci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir:
476

477
478
479
480

Güncel kanun metni için bknz. “Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu”, Mevzuat Bilgi Sistemi, erişim
tarihi:
25.3.2019,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2954&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
.
İçel, 2017, s. 440.
Kılıçoğlu, 2016, w. 514.
Kılıçoğlu, 1982, 261.
Löffler’den ve Gross’dan aktaran İçel, 2017, s. 211.
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“E. Düzeltme ve cevap hakkı
MADDE 32- Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine
dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde
tanınır ve kanunla düzenlenir.
Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine
hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde
karar verilir.”
Düzeltme ve cevap hakkı kanunla düzenlenir ve ancak kişilik varlıklarından haysiyet ve
şerefin ihlali halinde veya gerçeğe aykırı beyanlar yapılması halinde söz konusu olur.
Düzeltme ve cevabın ilgili kitle iletişim aracında yayımlanmaması üzerine, yayımın
sağlanması için hâkime başvurulabilecektir. Bu durumda hâkim, en geç yedi gün
içerisinde talep hakkında karar vermelidir.
Düzeltme ve cevap hakkı 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14’üncü hükmünde
düzenlenmiştir. Buna göre düzeltme ve cevap hakkı yalnızca süreli yayınlarla
gerçekleştirilen haysiyet ve şeref varlığı ihlallerinde veya gerçek dışı açıklamalarda
mümkündür.481 Basın Kanunu’nun 2’inci maddesinde süreli yayın “belli aralıklarla
yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınları” olarak
tanımlanmıştır. 5187 sayılı kanunun 14’üncü maddesi şöyledir:
“Düzeltme ve cevap
Madde 14- Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya
kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin
yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü
kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap
yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli
yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli
yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili

481

Kılıçoğlu, 2016, s. 515.
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yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak
zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili
yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı
veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı,
düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı
bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması
halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine
aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde
cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın
yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar
verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma
yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam
üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde,
birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın
kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden
itibaren başlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak,
mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık
düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.”
Maddede düzeltme hakkının nasıl kullanılacağı, bu hakkın kullanılması için
yayımlanacak metnin uzunluğu, düzeltme ve cevap hakkının kullanılması için hazırlanan
metnin yayımlanmaması halinde hangi sürede nereye başvurulacağı düzenlenmiştir.
Ayrıca düzeltme ve cevap hakkı sahibinin ölmesi halinde bu hakkın mirasçılara intikal
edeceği ve mirasçılardan biri tarafından kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
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Devlet radyo ve televizyonları tarafından yapılan sesli ve görüntülü yayınları düzenleyen
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 27’inci maddesinde düzeltme ve
cevap hakkına yer vermiştir.482 Özel radyo ve televizyonlarda yapılan yayınlara karşı
düzeltme ve cevap hakkı ise 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun’un 18’inci maddesinde düzenlenmiştir.
İnternet ortamında yapılan yayınlara ilişkin 5651 sayılı Kanunun ise yukarıda değinilen
9’uncu maddesinde düzeltme ve cevap hakkına yer verilmiştir. Ancak 06.02.2014 tarih
6518 sayılı Kanunun 93’üncü maddesi ile, 5651 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi
değiştirilmiş, maddede yer alan cevap hakkına ilişkin ibareler kaldırılmıştır.
Düzeltme ve cevap hakkına ilişkin Anayasa ve ilgili kanunlarda yer alan düzenlemelerden
anlaşılacağı üzere düzeltme ve cevap hakkı şeref ve haysiyet varlıklarının ihlalinde veya
gerçeğe aykırı yayınlar yapılması halinde var olacaktır. Kılıçoğlu’na göre şeref ve
haysiyete müdahale niteliğindeki herhangi bir yayına karşı, cevap ve düzeltme hakkı
kullanılamaz. Ancak şeref ve haysiyete dokunan gerçek dışı bir yayına karşı veya şeref
ve haysiyetin ihlali niteliğinde olmasa dahi gerçeğe aykırı olan yayınlara karşı düzeltme
ve cevap hakkı kullanılabilir. Bu yoruma göre şeref ve haysiyete müdahale edilmiş
olmasına rağmen müdahalede kullanılan ifadeler gerçeği yansıtıyorsa düzeltme ve cevap
hakkı kullanılamayacaktır.483 Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre şeref ve haysiyeti
ihlal eden yayın gerçeğe uygun olsa dahi bu yayına karşı düzeltme ve cevap hakkı
kullanılabilir. Zira Anayasa ve ilgili kanun hükümlerinde “veya” ibaresi kullanılmıştır.
Bu nedenle şeref ve onurun ihlali ile gerçek dışılık şartlarından birinin varlığı halinde,
yayına karşı düzeltme ve cevap hakkı doğacaktır. Dolayısıyla bir yayın, şeref ve haysiyet
varlıklarını ihlal etmemekle beraber gerçeğe aykırı ise, bu yayına karşı da cevap ve
düzeltme hakkı kullanılabilecektir. Diğer yandan yayının objektif nitelikte bir haber
olması veya farklı bir kaynaktan elde edilmesi, bu yayına karşı cevap ve düzeltme
hakkının kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.484
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Kılıçoğlu, 2016, s. 514.
Kılıçoğlu, 2016, s. 524.
İçel, 2017, s. 214- 215.

103
2.2.4. İnternet Haberciliği ve İnternet Haberciliği Yoluyla Kişilik Hakkının
İhlali
İnternet yoluyla kişilik hakkının ihlaline dair bir diğer konu ise internet basını aracılığıyla
yapılan yayınlardır. Yukarıda medya aracılığı ile kişilik hakkının ihlali başlığı altında
değinildiği üzere, belli şartları sağlayan yayınlar, üstün kamu yararı sebebi ile hukuka
uygun kabul edilmekte ve basının demokratik toplumdaki olmazsa olmaz yeri nedeniyle
basına tanınan ifade özgürlüğü, kişilere tanınandan çok daha geniş yorumlanmaktadır.
Aynı sebeplerle internet yolu ile gerçekleştirilecek basın faaliyetlerinin de Basın Kanunu
uyarınca değerlendirilmesi ve Yargıtay içtihatlarında yer alan “gerçeklik, güncellik, özle
biçim arasındaki denge, kamu ilgisi ve yararı” kriterlerine göre incelenmesi uygun
olacaktır.485 Nitekim Yargıtay internet haberciliğine ilişkin verdiği kararlarda, Basın
Kanunu’nu ve bu kanuna ilişkin yerleşik içtihatlarını uygulamıştır.486
Ancak yine de bir hukuki düzenlemenin bulunmaması, birçok alanda kanun boşluğuna
neden olmaktadır. Dolayısıyla 5187 sayılı Basın Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda
internet medyasından bahsedilmesi bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanması amacı ile
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Tasarısı teklifi487
hazırlanmıştır. TBMM resmi internet sitesinde tasarının amacı ve içeriği şöyle
özetlenmiştir: “Tasarı ile internet haber sitelerinde çalışanların (İş Kanunu'ndaki işçi
tarifi kapsamında çalışanlar hariç) 5953 sayılı Kanunun gazeteci tanımını düzenleyen
1’inci maddesi kapsamına alınması, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına
alınması, haber sitesi sahiplerinin ve sorumlularının iletişim bilgilerini içeren iletişim
bölümünün haber sitelerinde bulundurulması zorunluluğunun getirilmesi, haber
sitelerine beyanname verme yükümlülüğü getirilmesi, haber sitelerinin 5651 sayılı
Kanunun içerik sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara yüklemiş olduğu yükümlülükler
kapsamına alınması, haber sitelerinde yer alan bilgilerin altı ay süre ile muhafazasının
485
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zorunlu hale getirilmesi, haber sitelerinde gerçeğe aykırı yayın yapılması durumunda
cevap ve düzeltme hakkının kullandırılması, haber sitelerine ait yükümlülüklere ilişkin
cezai ve hukuki müeyyidelerin belirlenmesi ve ilgililer tarafından dava açılması
durumunda dava süreleri ile başvurulacak mahkemelere ilişkin usulün belirlenmesi
öngörülmektedir.” 488
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Avrupa
Birliği Uyum Komisyonunda ve Adalet Komisyonunda oy çokluğu ile kabul edilmiş,
komisyon görüşmeleri neticesinde birtakım değişikliklere uğramıştır. Tasarı hakkında
AB Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu raporları sunulmuş ancak Anayasa
Komisyonu raporu sunulmamıştır. Tasarı gündemde olup henüz kanunlaşmamıştır.489
Burada, tasarının konumuzla ilgili olan maddeleri incelenerek; komisyon raporlarında,
karşı oy yazılarında ve muhalefet şerhlerinde bu maddeler hakkında yapılan olumlu ve
olumsuz eleştirilere değinilecektir.
Komisyon raporlarından anlaşılacağı üzere söz konusu kanun teklifinin tüm taraflarca
olumlu karşılanan hükmü, internet haber sitelerinde gazetecilik faaliyeti yürüten kişilerin
5953 Sayılı Kanun’un gazeteci tanımına dahil edilmesine dair maddesidir.490 Ayrıca
tasaryla, internet haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına alınması ve süreli yayın
olarak kategorize edilmesi teklif edilmiştir. Bu durum, internet haber sitelerinde yapılan
yayınlara, basının kişilik hakkına müdahalesinde uygulanan kıstasların uygulanacağı,
internet haber sitelerindeki eleştirin ve yorumların diğer internet sitelerine göre daha
geniş kapsamlı olabileceği, bu bağlamda kamu yararı ve ifade özgürlüğü olgularının
dikkate alınacağı sonucunu doğurur. Her ne kadar Yargıtay’ın içtihatları, internet
haberciliği için de medya yolu ile kişilik haklarına müdahaleye dair prensiplerin
uygulanacağı yönünde olsa da tasarı ile bu konuya yasal zemin kazandırılmış olacaktır.

488
489

490

“Kanun
Tasarısının
Metni”,
TBMM,
erişim:
07.07.2019,
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=152090.
Tasarıya ilişkin komisyon raporları için bknz. “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu
Raporları”,
TBMM,
erişim
tarihi:
07.04.2019,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss644.pdf.
“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği
Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporları”, TBMM, erişim tarihi: 07.04.2019,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss644.pdf, s. 9, 18, 31.

105

Ancak

tasarıda,

her

internet

haber

sitesinin

Basın

Kanunu

kapsamında

değerlendirilmeyeceği, bu kapsamda değerlendirilmek isteyen internet haber sitelerinin
5187 sayılı Kanunun 7’inci maddesi uyarınca beyanname vermeleri gerektiği
öngörülmüştür. Bu durum komisyon görüşmelerinde sıkça eleştirilmiş, muhalefet şerhi
ve karşı oy yazılarına konu olmuştur. Zira, Basın Kanunu kapsamında veya internetin
özel durumu gözetilerek başkaca bir kanun çıkarılması yoluyla internet haber siteleri
hakkında yasal bir düzenleme yapılması, tartışmasız bir ihtiyaçtır. Ancak, söz konusu
kanun

tasarısıyla,

internet

haber

sitelerinin

Basın

Kanunu

kapsamında

değerlendirilmelerinin gönüllülük esasına tabi tutulması, isteyen haber sitesinin
beyanname vererek kapsama dahil olması ve diğer haber sitelerinin kapsam dışında
kalmaya devam etmesi, söz konusu ihtiyacın tam olarak karşılanamaması sonucunu
doğuracak, ayrıca internet haber siteleri arasında eşitliği bozacaktır. Dahası, kapsam
dışında kalan internet haber siteleri için mevcut belirsizlik devam edecektir.491
Tasarının eleştirilen ve konumuzla ilgili olan diğer bir noktası ise internet haber sitelerine
ilişkin tanımın muğlak olmasıdır. Basın Kanunu’na eklenmesi teklif edilen fıkraya göre
internet haber sitesi “4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan internet
ortamında haber ya da yorum niteliğinde yazılı, görsel ve işitsel içeriklerin sunumunu
yapan süreli yayın” olarak tanımlanmıştır. Komisyon görüşmelerinde bu tanımın daha
net ve belirgin olması gerektiği, zira birçok gerçek kişinin internet ortamında haber yahut
yorum paylaştıkları ve blog olarak adlandırılan şahsi internet sitelerinin bulunduğu, bu
gibi sitelerin internet haber sitesi olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.492
Kanaatimizce de internet haber sitesi tanımının yoruma mahal vermeyecek ölçüde açık
ve net olması gerekmektedir. Basının toplumdaki önemi nedeni ile kişilik haklarına basın
yolu ile yapılan müdahaleler, belli şartların varlığı halinde, kamu yararının varlığından
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bahisle hukuka uygun sayıldığından, basın kavramına dahil edilen internet haber
sitelerinin tanımının amaçlanandan daha geniş tutulması sakıncalıdır.
Tasarının komisyon görüşmelerinde eleştirilen bir diğer bölümü ise beyanname vermek
suretiyle Basın Kanunu’na tabi olan internet haber sitelerinin 5187 sayılı Basın Kanunu
ile birlikte 5651 sayılı Kanuna tabi olmaya devam edeceği ve her iki kanundan
kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmek zorunda olacağıdır. Bu durumda Basın
Kanunu kapsamındaki bir internet haber sitesinin yükümlülüğü, alelade bir siteden yahut
kapsam dışı bir haber sitesinden daha ağır olacaktır. Daha da önemlisi, 5651 sayılı Kanun
ile düzenlenen ve özellikle 4, 5 ve 6’ıncı maddelerle içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve
erişim sağlayıcı için öngörülen yükümlülüklerin, internet haber sitelerinin yapısı ile
uyuşmadığı ve Basın Kanunu ile basına tanınan ayrıcalıklarla çeliştiği, bunun da ifade
özgürlüğü ilkesini zedelediği belirtilmiştir. Zira Basın Kanunu’nun 12’inci maddesine
göre gazeteci, haber kaynağını açıklamaya zorlanamazken; 5651 sayılı Kanunun 4, 5 ve
6’ıncı maddelerine göre internet aktörleri, BTK tarafından talep edilen bilgileri sunmakla
mükelleftir. Dolayısıyla, BTK tarafından 5651 sayılı kanuna dayanılarak internet haber
sitesinde çalışan bir gazeteciye haber kaynağının sorulması halinde gazeteci, Basın
Kanunu’na göre kaynağını açıklamak zorunda olmasa dahi 5651 sayılı kanuna göre
kendisinden talep edilen bilgiyi BTK’ya sunmak zorunda kalacaktır.493 Bu durum,
komisyon görüşmelerinde özellikle değinilen bir çelişki olup, biz de, internet haber
sitelerinin her iki kanuna tabi olmaları nedeni ile buna benzer farklı çelişkiler veya
boşlukların doğabileceği kanaatindeyiz.
Tasarıya ilişkin görüşmelerde belirtilen bir diğer husus da internet haber sitelerindeki
yayınlar nedeni ile cezai ve hukuki sorumluluğun belirlenebilmesi için sorumluların
kimler olacağının ve sorumluluklarının kapsamının belirgin olarak düzenlenmesi
gerektiğidir.494 Bu konu, internet haber sitelerindeki kişilik hakkına hukuka aykırı saldırı
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teşkil eden yazılar nedeni ile hukuki sorumluluğun kime ait olduğunun belirlenmesi
açısından da önem arz etmektedir.
Taslak ile internet haber sitelerinde yapılan yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı
öngörülmüş, Basın Kanunu’nun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümlenin
eklenmesi teklif edilmiştir: “İnternet haber siteleri için ise düzeltme ve cevap yazısının
yayınlanmaması veya 14 üncü maddede belirtilen şartlara uyulmaksızın yayınlanması
halinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının
bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren iki internet haber sitesinde yayınlanmasına karar
verir.” Düzeltme ve cevap hakkı şeref ve haysiyete saldırı niteliğinde veya gerçeğe aykırı
yayınlara karşı kullanılan ve yalnızca kitle iletişim araçlarına özgü bir haktır. Bu hakkın
internet haber sitelerindeki yayınlara karşı da sağlanmış olması, kişilik hakkının
korunmasının kapsamını genişleten olumlu bir adım olacaktır. Diğer yandan Basın
Kanunu’nun 18’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Düzeltme ve cevap yazısının
yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara
uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından
karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde
yayımlanmasına da karar verir.” Bu fıkrada cevap ve düzeltmenin yayımlanacağı
gazeteler açısından belli bir tiraja ulaşma şartı aranırken, cevap ve düzeltmenin
yayınlanacağı internet haber siteleri için görüntülenme sayısı veya buna benzer bir kriter
öngörülmemiş olması eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca düzeltme ve cevabın
yayımlanmaması halinde yazılı basın için öngörülen para cezası, internet haber siteleri
için öngörülmemiştir.495 Bu durum, kişilik hakkına saldırılara karşı sağlanan korumanın
etkinliğini azaltacaktır.
Tasarıda 5187 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesine şu fıkranın eklenmesi öngörülmüştür:
“İnternet haber sitelerinde; sahibinin, varsa temsilcisinin ve sorumlu müdürün adları ve
adresleri, haber sitesinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi ile yer sağlayıcının adı, adresi
ve ticaret unvanı, kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan
doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.” Madde
495
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gerekçesinde bu düzenlemenin basılı eserlere ilişkin hükümlere paralel olarak getirildiği,
ancak ifade özgürlüğünün korunması açısından içerik sağlayıcı bilgisinin sitede yer
alması zorunluluğunun öngörülmediği belirtilmiştir. Söz konusu ek fıkra ile, internet
haber sitelerinde yapılan yayınlarla kişilik hakkının ihlal edilmesi durumunda hukuken
sorumlu kişilerin tespitinin, Basın Kanunu m.13 uygulanmak yoluyla kolaylaştırılacağı
düşünülebilir. Ancak yine de internet haber sitelerinin kendine has yapısı göz önünde
bulundurulduğunda, bu sitelerdeki yayınlar nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğun
kimlere ait olduğunun ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir.496
Son olarak, tasarı ile 5187 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin başlığının “Teslim ve
muhafaza yükümlülüğü” olarak değiştirilmesi ve maddeye şu fıkra eklenmesi
öngörülmüştür: “İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü
sağlanmış şekilde altı ay süre ile muhafaza ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere
teslim etmeye mecburdur.” Bu fıkra komisyon görüşmelerinde eleştirilere konu olmuş,
özellikle Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda, bilgilerin saklanmasına dair 2006/24
sayılı AB direktifinin “ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve hukukun üstünlüğü gibi
temel prensiplerle çeliştiği” gerekçesi ile Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından
hükümsüz kılındığı hatırlatılmış, tasarı ile öngörülen fıkranın, hükümsüz kılınan AB
direktifi ile benzer yükümlülükler getirdiği dile getirilmiştir.497 Ayrıca Basın Kanununda
yazılı basın için Cumhuriyet Başsavcılığına teslim düzenlenmişken, internet haberciliği
açısından yetkili merciler tabirinin kullanılması belirsiz bulunmuş, bu belirsizliğin
giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.498 Diğer yandan komisyon görüşmelerinde bu fıkranın
amacının yargıya intikal eden olaylar için delil elde edilmesi olduğu ve tasarının
hazırlanması sırasında görüşü alınan internet haber sitelerinin, altı aylık muhafaza
yükümlülüğünün getirdiği mali yükü kaldırabileceklerinin tespit edildiği belirtilmiştir.499
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Basının toplum hayatındaki yeri ve göreviyle, internet ortamının kendine has, hızlı ve
kontrol edilmesi zor yapısı birlikte değerlendirildiğinde; kişilik hakkının etkin olarak
korunması ve aynı zamanda ifade özgürlüğü, kamunun haber alma hakkı ve basının
kamuoyu oluşturma işlevlerinin etkin olarak varlığını sürdürmesinin temin edilmesi
amacı ile, kıta Avrupası hukuk sistemine dahil olan ülkemizde, internet haberciliğinin
yasalarla düzenlenmesi şüphesiz ki elzem bir ihtiyaçtır. Basın Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı bu ihtiyacı karşılamayı
hedeflemektedir. Ancak yukarıda bir kısmına yer verebildiğimiz sebeplerle söz konusu
tasarı eleştirilmiş, eleştiriler doğrultusunda tasarının ilk hali üzerinde bazı değişiklikler
yapılmışsa da bu değişiklikler tasarıya ilişkin eleştirilerin tamamını karşılamamıştır.
Kanaatimizce internet haber sitelerine ilişkin tasarının herhangi bir çelişki veya boşluğa
sebebiyet vermemesi, tüm internet haber sitelerini kapsaması ve kişilik hakkının etkili
şekilde korunması amacı ile internet haber sitelerindeki yayınlar nedeniyle hukuki ve
cezai sorumluluğun kesin şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu sebeple, yalnızca
5187 sayılı Basın Kanunu, 5953 sayılı kanun ve 195 sayılı kanunda değişiklik öngören
on yedi maddelik bir tasarının, ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalacağını
düşünmekteyiz.
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SONUÇ
Kişilik hakkı kişinin kendisinden ayrılamaz, devredilemez ve vazgeçilemez nitelikteki
kişilik değerlerinin korunduğu temel bir haktır.500 Kişi, kendi rızasıyla dahi olsa haklara
ve borçlara sahip olma ehliyetinden vazgeçemez yahut özgürlüklerini hukuka veya ahlaka
aykırı olarak sınırlandıramaz. Diğer yandan kişi, rızası dışında, üçüncü kişiler tarafından
kişiliğine karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı gerek Medeni Kanun’un genel hükümleri
ile gerekse de hakkın içerdiği kişilik değerleri ile ilgili yahut ihlalin gerçekleştirildiği
mecrayla ilgili bir takım özel yasalarla korunur.
Kişilik hakkına karşı gerçekleştirilen ihlaller, teknolojinin ve buna bağlı olarak sosyal
hayatın gelişmesi ve değişmesi ile farklılaşmıştır. Özellikle internetin hayatımızda büyük
bir yer edinmesi ile kişilik hakkı internet ortamında sıkça ihlal edilir olmuştur. Bu ihlaller
kimi zaman internet ortamına özgü araçların kullanılması yoluyla gerçekleştirilmekte ve
çoğunlukla özel hayatın gizliliği ile şeref ve haysiyet değerlerine saldırıda bulunulduğu
görülmektedir. İnternetin hızı nedeniyle verilerin kısa sürede çok sayıda insana
ulaştırılması bu ihlallerin etkisini ve vahametini artırmıştır. İnternet ortamının kendine
özgü niteliği nedeniyle burada gerçekleştirilen hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi ve
kişiliğin daha etkin şekilde korunabilmesi için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Kanun, internet ortamında bilginin hızla yayılma ihtimali
dikkate alınarak, özellikle kişilik hakkı ihlallerinde ihlal teşkil eden yayının kısa sürede
eşirimden kaldırılmasını sağlayan pratik hükümler içermektedir.
Basın; kamuoyu oluşturma, eleştirme ve bilgi sunma gibi görev ve işlevleri nedeni ile
demokratik toplumlar için olmazsa olmazdır. Bu nedenle basın yoluyla kişilik haklarına
gerçekleştirilen müdahaleler belli şartların varlığı halinde hukuka uygun sayılmakta,
kişilik hakkının ihlali olarak değerlendirilmemektedir. Bu değerlendirme, hem kitle
iletişim araçlarını düzenleyen özel kanunlara (Basın Kanunu, Radyo ve Televizyon
Kuruluşları ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gibi) hem de yargısal içtihatlara
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Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir, 2012, s. 155- 156, Serozan, 2017, s. 455; Dural/Öğüz, 2011, s. 97;
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dayanmaktadır. Günümüzde birçok haber kuruluşu, geleneksel yayın organlarının
yanında internet sitelerinde de faaliyet göstermektedir. Her ne kadar Yargıtay içtihatlarına
göre bu internet siteleri de geniş anlamda basın kapsamında değerlendirilse de; internet
haber sitelerinin diğer internet sitelerinden ayrı tutulması, bu sitelerde gazetecilik faaliyeti
gerçekleştiren kişilerin gazeteci statüsüne ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara
kavuşabilmesi, internet haber sitelerindeki yayımlar nedeni ile hukuki ve cezai
sorumluluğu doğacak kişilerin belirlenmesi, bu sitelerde yapılan yayınlara karşı cevap ve
düzeltme

hakkının

kullanılabilmesi

gibi

birçok

yasal

boşluğun

giderilmesi

gerekmektedir. Bu yasa ihtiyacının karşılanması amacıyla, Basın Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı 12.03.2014 tarihinde Meclis
Başkanlığına sunulmuştur. Tasarı komisyonlarda görüşülmüş ve meclis gündemine
alınmıştır. Tasarı her ne kadar internet medyasına ilişkin yasal boşluğu doldurmak amacı
ile hazırlanmış olsa da birçok alanda eksiklikler ve belirsizlikler içermektedir. Özellikle
internet haber sitelerinin hem Basın Kanunu kapsamına dahil edilmesi hem de 5651 sayılı
yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin devam etmesi yönündeki düzenleme oldukça
eleştirilmiş, kimi komisyon üyeleri internet ortamının nevi şahsına münhasır niteliği
gereği ve Basın Kanunu’nun sistematiğinin bozulmaması amacıyla, internet haber siteleri
için ayrı bir kanun çıkarılması gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca, tasarı uyarınca internet
haber sitelerinin Basın Kanunu kapsamına girmelerinin gönüllülük esasına tabi olması,
bu kanun kapsamına girmeyi tercih etmeyen siteler için yasal belirsizlik halinin devam
edeceği şeklinde yorumlanmıştır. Kanaatimizce de ifade özgürlüğünün temini için
mevcudiyetine ihtiyaç duyulan ve basının bir parçası olan internet haber siteleri hakkında
yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Gündemdeki kanun tasarısı bu yöndeki
ihtiyacın bir kısmını karşılamakla birlikte, hâlâ birtakım eksiklikler ve sakınca
oluşturabilecek muğlaklıklar ihtiva etmektedir. Bu eksikliklerin ve belirsizliklerin
giderilmesi gerekmektedir. Aksi halde mevcut sorunlar çözülemeyeceği gibi bu sorunlara
yenileri eklenecektir.
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