
                             BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI 

 

 

GENEL GEREKÇE 

 

Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin 

kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum 

daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla 

bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. KKTC de teknolojik gelişimin ve bilgi 

toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu 

nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” 

hazırlanmıştır.       

 

 

MADDE GEREKÇELERİ 

 

 

Madde  1. 

 

Madde  2. 

 

Madde  3. 

 

 

Madde  4. 

 

 

Madde  5. 

 

 

Madde  6. 

 

 

 

Madde  7. 

 

 

Madde  8. 

 

 

Madde  9. 

 

Madde  10. 

Yasanın 1’inci maddesi ile  “Kısa İsim” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 2’nci maddesi ile “Tefsir” düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 3’üncü maddesi ile “Amaç ve Kapsam” 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 4’üncü maddesi ile “Yasadışı Erişim” 

düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 5’inci maddesi ile “Bilişim Sistemine Yasadışı 

Müdahale” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 6’ncı maddesi ile “Bilişim Sistemini  Engelleme, 

Bilişim Sistemini veya Verisini Bozma, Yok Etme veya 

Değiştirme” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 7’nci maddesi ile “Bilişim Verisi Üzerinde Sahtecilik”  

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 8’inci maddesi ile “Cihazların ve Verinin Kötüye 

Kullanımı” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 9’uncu maddesi ile “Fikri Hakların Bilişim Sistemleri 

Aracılığıyla İhlali” düzenlenmektedir. 

Yasanın 10’uncu maddesi ile “Bilgisayar Programı veya 



 

 

 

Madde 11. 

 

 

Madde 12. 

 

 

 

Madde 13. 

 

 

Madde 14. 

 

 

Madde 15. 

 

 

Madde 16. 

 

 

Madde 17. 

 

 

Madde 18. 

 

 

Madde 19. 

 

 

 

Madde 20. 

 

 

Madde 21. 

 

 

Madde 22. 

 

 

 

Madde 23. 

Veritabanı Üzerindeki Hakların Bilişim Sistemleri Aracılığıyla 

İhlali” düzenlenmektedir. 

  

Yasanın 11’inci maddesi ile “Koruyucu Programı Etkisiz 

Kılma” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 12’nci maddesi ile “Bilişim Sistemlerinde, 

Bilgisayarlarda, Bilgisayar  Programlarında  Arama, 

Kopyalama ve Elkoyma” düzenlenmektedir.  

  

Yasanın 13’üncü maddesi ile “Bilgilendirme  Yükümlülüğü” 

düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 14’üncü maddesi ile “İçerik Sağlayıcının 

Sorumlulukları” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 15’inci maddesi ile “Yer Sağlayıcının 

Yükümlülükleri” düzenlenmektedir.   

 

Yasanın 16’ncı maddesi ile  “Erişim Sağlayıcının 

Yükümlülükleri” düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 17’nci maddesi ile “Toplu Kullanım Sağlayıcının 

Yükümlülükleri” düzenlenmiştir. 

 

Yasanın 18’inci maddesi ile “Erişimin   Engellenmesi Kararı ve 

Yerine Getirilmesi” düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 19’uncu maddesi ile “Erişimin  Engellenmesi Kararı 

Verilmesine ve Yerine Getirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın  20’nci maddesi ile “İçeriğin Yayından Kaldırılması” 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 21’inci maddesi ile “İdari Para Cezaları ve İdari 

Yaptırımlar” düzenlenmektedir.  

 

Yasanın 22’nci maddesi ile “Suç ve Cezalar” 

düzenlenmektedir. 

 

 

Yasanın 23’üncü maddesi ile “Bilişim Sistemi Aracılığıyla  



 

 

Madde 24. 

 

 

Geçici    1. 

Madde  

 

 

Geçici    2.  

Madde 

 

Geçici    3.  

Madde 

 

 

Madde 25. 

 

 

Madde 26. 

İşlenen Suçlar” düzenlenmektedir. 

 

 Yasanın 24’üncü maddesi ile “Tüzük Yapma Yetkisi”  

düzenlenmektedir.  

 

Yasanın Geçici 1’inci maddesi ile “Yer Sağlayıcılarının  

Yetkililerinin veya Vekillerinin İletişim Adreslerinin 

Bildirilmesi” düzenlenmektedir. 

 

Yasanın Geçici 2’nci maddesi ile “Tüzüklerin Yayımlanması” 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın Geçici 3’üncü maddesi  ile  “Halen Faaliyet  İcra Eden 

Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcılarının İzinleri 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 25’inci maddesi ile “Yürütme Yetkisi” 

düzenlenmektedir. 

 

Yasanın 26’ncı maddesi ile “Yürürlüğe Giriş” 

düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



     BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI 

 

            Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasa’yı 

yapar:  

 

Kısa İsim       1. 

 

 

 

 

 

Tefsir             2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Yasa, Bilişim Suçları Yasası olarak isimlendirilir. 

 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Kurallar 

 

Bu Yasada, metin başka türlü gerektirmedikçe; 

“Bakanlık”, İletişim işleri ile görevli  Bakanlığını anlatır. 

“Bilgisayar Programı”, Bir bilişim sisteminin özel bir işlem 

veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene 

konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin 

oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını anlatır.  

“Bilişim Sistemi”, Bir veya birden fazlası, belirli bir 

bilgisayar programı çerçevesinde otomatik  olarak veri 

işleyebilen bir cihazı veya birbirine bağlı veya birbiriyle 

ilişkili bir dizi cihazı anlatır.  

“Bilişim Verisi”, Bir bilişim sisteminin belli bir işlevi yerine 

getirmesini sağlayan bilgisayar programları da dahil olmak 

üzere, bir bilişim sisteminde işlenmeye uygun nitelikteki her 

türlü bilgi ve konsepti anlatır. 

“Erişim Sağlayıcı”, Kullanıcılarına internet ortamına erişim 

olanağı sağlayan elektronik haberleşme hizmet sağlayıcılarını 

anlatır. 

“Fikir ve Sanat Eseri”, Üzerindeki haklar ile bu hakların 

kapsamlarının belirlenmesinde 28 Eylül 1979 tarihinde 

değiştirilmiş Edebiyat Ve Sanat Eserlerinin Korunmasına 

Dair Bern Sözleşmesi ile 20 Aralık 1996 tarihli WIPO Telif 

Hakları Andlaşması dikkate alınarak; ifade şekli ne olursa 

olsun, edebiyat, bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve 

diğer yazılar; konferanslar, kitaplar, vaazlar ve benzer 

nitelikteki diğer eserler; dramatik veya dramatik müzik 

eserleri, koreografik eserler ve gösteri eğlenceleri; sözlü veya 

sözsüz müzikal kompozisyonlar; sinema tekniğine benzer bir 

yöntemle ifade edilen sinema eserleri; çizim, sulu ve yağlı 

boya resim, mimarlık, heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma 

eserler, fotograf tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen 

fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri; resimlendirmeler, 

haritalar, planlar, krokiler ve coğrafya topoğrafya, mimarî 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veya bilimsel üç boyutlu eserler gibi bütün ürünleri anlatır . 

 “Fonogram Yapımcısı”, 1961 tarihli İcracı Sanatçılar, 

Fonogram Yapımcıları Ve Yayın Kuruluşlarının 

Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi ile 20 Aralık 1996 

tarihli  WIPO İcralar Ve Fonogramlar Andlaşması dikkate 

alınarak, bir icradaki seslerin veya diğer seslerin veya diğer 

ses temsillerinin ilk tespitine ilişkin girişimde bulunan kişiyi 

anlatır .   

“IP Adresi”, İnterneti veya TCP/IP protokolünü kullanan 

diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ 

üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak veya 

birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adresi anlatır. 

“İcracı Sanatçı”, 1961 tarihli İcracı Sanatçılar, Fonogram 

Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 

Roma Sözleşmesi ile 20 Aralık 1996 tarihli  WIPO İcralar ve 

Fonogramlar Andlaşması dikkate alınarak fikir ve sanat 

eserlerini herhangi bir şekilde yorumlayan, tanıtan, söyleyen, 

oynayan veya icra eden aktörler, şarkıcılar, müzisyenler, 

dansçılar ve diğer kişileri anlatır. 

“İçerik Sağlayıcı”, İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara 

sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve 

sağlayan gerçek veya tüzel kişileri anlatır. 

“İnternet Ortamı”, Haberleşme ile kişisel veya kurumsal 

bilişim sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet 

üzerinde oluşturulan ortamı anlatır. 

“İnternet Ortamında Yapılan Yayın”, İnternet ortamında yer 

alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri 

anlatır. 

“Kurul”, Elektronik Haberleşme Yasası tahtında kurulan 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun Yönetim 

Kurulu’nu anlatır. 

“Kurum” Elektronik Haberleşme Yasası tahtında kurulan 

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nu anlatır. 

“Toplu Kullanım Sağlayıcı”, Kişilere belli bir yerde ve belli 

bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek 

veya tüzel kişileri anlatır.  

“Trafik Bilgisi”, İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü 

erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan 

hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi 

değerleri anlatır. 

“Yayın”, İnternet ortamında yapılan yayını anlatır. 

“Yer Sağlayıcı”, Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri 

sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlatır. 



Amaç   ve            3. 

Kapsam 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim                4. 

Yasadışı          

Erişim  

 

Bilişim                5. 

Sistemine 

Yasadışı      

Müdahale 

 

 

 

Bilişim                6.  

Sistemini 

Engelleme, Bilişim 

Sistemini veya 

Verisini Bozma, 

Yok Etme veya 

Değiştirme 

 

Bilişim                7. 

Verisi Üzerinde 

Sahtecilik 

 

Bu Yasanın amacı ve kapsamı; bilişim sistemlerinin, 

ağlarının ve verilerinin gizliliğine, doğruluğuna ve 

ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetler ile bu sistem, ağ ve 

verilerin kötü amaçlı kullanımının ve suç işlenmesinin 

engellenmesi; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı 

ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve 

sorumluluklarının düzenlenmesi; tüm bu faaliyetler 

kapsamında suç oluşturan eylemler ve cezai niteliklerinin 

belirlenmesi, söz konusu suçlarla etkili biçimde mücadele 

edilmesine  ve suçların kovuşturulmasına ilişkin esas ve 

usullerin düzenlenmesidir.  

 

 

 

İKİNCİ KISIM 

Bilişim Sistemine ve Verisine Yönelik İhlaller ile  

Bilişim Sistemlerinin ve Verisinin Gizliliğine, 

Bütünlüğüne ve Kullanımına Yönelik İhlaller İle İlgili 

Kurallar 

 

 Bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına, hukuka 

aykırı olarak girmek yasaktır.  

 

 

Kamuya açık olmayan bilişim verisinin iletimi sırasında, 

bilişim sisteminden elektromanyetik dalgalar yayılması da 

dahil olmak üzere, teknik yöntemler kullanarak başka bir 

bilişim sistemi veya verisinin bulunduğu bilişim sistemi 

üzerinden veri iletimine hukuka aykırı olarak müdahale 

etmek yasaktır.   

 

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak 

yasaktır. kimse suç işlemiş sayılır . 

 

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek, 

değiştirmek veya erişilmez kılmak,  sisteme veri 

yerleştirmek, var olan verileri başka bir yere göndermek 

yasaktır. 

 

(1) Hukuka aykırı şekilde üzerinde işlem yaparak orjinal 

bilişim verisiymiş gibi kullanılması amacıyla ve başkalarını 

aldatacak şekilde bilişim verisini değiştirmek, silmek, 

erişilemez kılmak veya bu veriye yeni veriler ilave etmek, bu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihazların            8. 

 ve Verinin Kötüye 

Kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikri                    9. 

Hakların Bilişim 

Sistemleri 

Aracılığıyla İhlali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 10.  

Programı veya 

Veritabanı 

Üzerindeki 

Hakların Bilişim 

Sistemleri 

Aracılığıyla İhlali  

verinin doğrudan doğruya okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte 

olması aranmaksızın, yasaktır. 

 

(2) Hukuka aykırı şekilde üzerinde işlem yapılmaksızın,  

orjinal bilişim verisi görünümüne sahip sahte veri yaratılması 

amacıyla ve başkalarını aldatacak şekilde bilişim verisi 

oluşturmak, bu verilerin doğrudan doğruya okunabilir ve 

anlaşılabilir nitelikte olması aranmaksızın yasaktır. 

  

Bilgisayar programları da dahil olmak üzere, bu Yasanın 

21’inci maddesinin (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü 

fıkralarında düzenlenen suçlardan herhangi birinin 

işlenmesine yarayan cihazları ile bir bilişim sisteminin 

tamamına veya bir kısmına erişim sağlayan şifreleri, erişim 

kodlarını veya benzeri verileri  yukarıda sözü edilen suçların 

işlenmesi veya işlenmesinin sağlanması amacıyla üretmek, 

satmak, ithal etmek veya herhangi bir şekilde dağıtmak, 

yaymak veya aynı amaçla elde bulundurmak yasaktır.  

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Fikri Haklara, Bilgisayar Programı ve Veritabanı 

Üzerindeki Haklara Yönelik İhlaller İle İlgili Kurallar 

 

Bir fikir ve sanat eseri üzerindeki hakları veya icracı 

sanatçıların icraları üzerindeki hakları veya fonogram 

yapımcılarının fonogramları üzerindeki hakları, hak sahibi 

kişilerin izni olmaksızın bilişim sistemleri aracılığıyla; 

işleyerek, çoğaltarak, değiştirerek, dağıtarak, kamuya 

ileterek, yayımlayarak veya hukuka aykırı olarak işlenen 

veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerini, icracı sanatçıların 

icralarını veya fonogram yapımcılarının fonogramlarını satışa  

arz ederek, satarak, kiralayarak veya ödünç vermek suretiyle 

veya başka şekilde yayarak, ticari amaçla satın alarak, ithal 

veya ihraç ederek, kişisel kullanım amacı dışında elinde 

bulundurarak veya  depolayarak ihlal etmek yasaktır.  

 

1) Bir bilgisayar programını hak sahibi kişilerin yazılı izni 

olmaksızın bilişim sistemleri aracılığıyla; işleyen, çoğaltan, 

değiştiren, dağıtan, umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka 

aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan bilgisayar programını 

satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle 

ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya 

ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran 



 

 

 

 

 

 

Koruyucu  11. 

Programı  

Etkisiz Kılma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim  12. 

Sistemlerinde, 

Bilgisayarlarda, 

Bilgisayar 

Programlarında 

Arama, Kopyalama 

ve Elkoyma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya da depolayan kimse suç işlemiş sayılır. 

 

2) Birinci fıkrada yer alan suça konu eylemlerin veri tabanı 

üzerindeki hakları ihlal eder şekilde gerçekleştirilmesi 

halinde birinci fıkra için öngörülen cezaya hükmolunur.  

 

 Bir bilgisayar programının veya veri tabanının hukuka aykırı 

olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş 

ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya 

teknik donanımları üretmek, satışa arz etmek, satmak veya 

kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak yasaktır.  

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Bilişim Sisteminde, Bilgisayarda, Bilgisayar 

Programlarında Arama, Kopyalama ve El koyma İle İlgili 

Kurallar  

(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette 

delil elde etme imkanının bulunmaması halinde,  şüphelinin 

kullandığı bilişim sistemi, bilgisayar ve bilgisayar 

programları ile bu sistemlerde bulunan bilişim verilerinde 

arama yapılmasına, bilişim verilerinden kopya çıkarılmasına, 

bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine ancak 

yetkili mahkeme tarafından karar verilebilir.  

(2) Bilişim sistemi, bilgisayar ve bilgisayar programlarına 

şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya 

gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde şifrenin 

çözülebilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, ilgili 

cihazlara ancak yetkili mahkeme kararıyla el konulabilir. 

Şifrenin çözülmesi ve gerekli kopyaların alınması halinde, el 

konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. El koyma 

işlemi sırasında, sistemdeki bütün bilişim verilerinin 

yedeklemesi yapılır. İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya 

çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus 

tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. 

(3) El koyma işlemi sırasında yedeklemesi yapılan bilişim 

verilerinin tamamının veya bir kısmının şüpheliye veya 

vekiline teslim edilmesi durumunda bu veriler kullanılarak 

suç işlenebileceğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması 

halinde şüpheliye veya vekiline el koyma işlemi yapılan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme  13. 

Yükümlülüğü 

 

 

İçerik  14. 

Sağlayıcının 

Sorumlulukları 

 

 

 

 

 

 

 

Yer 15. 

Sağlayıcının 

Yükümlülükleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verilerin kopyası yerine bu kopyanın içindeki verilerin 

matematiksel bir işlemden geçirilmesi sonucu elde edilen 

bütünsellik değerini içeren elektronik veri teslim edilir. 

(4)Bilişim sistemi, bilgisayar ve bilişim verilerine el 

koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir 

kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan verilerin listesi ve 

öz değeri şüpheliye veya vekiline teslim edilerek, bu husus 

tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. 

BEŞİNCİ KISIM 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 

İçerik, Yer, Erişim ve Toplu Kullanım Sağlayıcılarının 

Yükümlülük ve Sorumlulukları 

 

İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, bu Yasa uyarınca yapılması 

öngörülen Tüzük ile düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde 

tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında 

kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak 

bulundurmakla yükümlüdürler. 

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu 

her türlü içerikten sorumludur. 

(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten 

sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı 

sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu 

içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel 

hükümlere göre sorumludur. 

 

(1) 1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya 

hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını 

araştırmakla yükümlü değildir. 

(2)Yer  sağlayıcı,  yer  sağladığı  hukuka aykırı içerikten,  bu  

Yasanın 18’inci,  19’uncu  ve 20’nci  maddelerine göre 

haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkan bulunduğu 

ölçüde, hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla veya 

hukuka aykırı içeriğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

erişimi engellemekle yükümlüdür. 

(3) Yer sağlayıcı, suç oluşturan veya hak ihlaline sebebiyet 

veren içeriğin kaldırılması konusunda ilgili kişilerin 

elektronik olarak uyarıda bulunabilecekleri, internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erişim 16. 

Sağlayıcının 

Yükümlülükleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu           17. 

Kullanım 

Sağlayıcının 

Yükümlülükleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortamından erişilebilir bir uyar – kaldır sistemini kurmakla 

yükümlüdür. 

(4) Yurt dışında yerleşik olan yer sağlayıcı, Kurul tarafından 

bu Yasanın 18’inci ve 19’uncu maddelerine göre kendisine 

yapılacak bildirimlerin iletilmesi ve kendisiyle iletişimin 

sağlanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

ikamet eden yetkilisinin veya vekilinin iletişim bilgilerini 

Kurula bildirmekle yükümlüdür.   

  

Erişim sağlayıcı; 

(1)Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı 

içerikten, bu Yasanın kurallarına uygun olarak Kurum 

tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak 

engelleme imkanı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriğe 

erişimi engellemekle yükümlüdür. 

Ancak erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin 

içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve 

sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle 

yükümlü değildir. 

(2) Sağladığı hizmetlere ilişkin, bu Yasa uyarınca yapılması 

öngörülen Tüzükle  belirlenen trafik bilgilerini yine bu Yasa 

uyarınca yapılması öngörülen Tüzükle  belirlenen altı aydan 

az ve iki yıldan fazla olmayan süre kadar saklamakla ve bu 

bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla 

yükümlüdür. 

(3) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu 

Kurula, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve 

trafik bilgilerine ilişkin kayıtları bu Yasa uyarınca yapılması 

öngörülen Tüzükte düzenlenen esas ve usullere uygun olarak 

Kurula teslim etmekle yükümlüdür. 

(1) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcı, Kaymakamlıktan 

izin belgesi almakla yükümlüdür. İzne ilişkin bilgiler otuz 

gün içinde Kaymakamlık tarafından Kurula bildirilir.Toplu 

kullanım sağlayıcı Kaymakamlık tarafından denetlenir.  

(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın toplu 

kullanım sağlayıcı, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi 

önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

ALTINCI KISIM 

Erişimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi ile 

İçeriğin Yayından Kaldırılmasına 



Erişimin  18. 

Engellenmesi 

Kararı ve Yerine 

Getirilmesi  

Fasıl 154 

      3/1962 

    43/1963 

    15/1972 

    20/1974 

    31/1975 

      6/1983 

    22/1989 

    64/1989 

    11/1997 

    20/2004 

    41/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erişimin            19. 

Engellenmesi 

Kararı Verilmesine 

ve Yerine 

Getirilmesine 

 İlişkin Kurallar 

(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları 

oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi bulunan 

yayınların önlenmesi amacıyla, bu Yasanın 19’uncu 

maddesindeki esaslara uygun olarak erişimin engellenmesi 

kararı mahkeme tarafından verilir: 

Ceza Yasası’nda yer alan; 

(A) Zem ve Kadih (Madde 194 - 202) 

(B) İntihara Teşvik (Madde 218) 

(C) Dolandırıcılık (Madde 300) 

(Ç)Genel Olarak Başkasının Kimliğine Bürünme (Madde 

360) 

(2) Mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak verilen 

erişimin engellenmesi kararının birer kopyası, gereği 

yapılmak üzere, Kurula gönderilir. Bu karar, kurul tarafından 

yer sağlayıcıya veya vekiline bildirilerek gereğinin yerine 

getirilmesi istenir.  

(3) İnternet ortamında yapılan ve içeriğini cinsel anlamda 

müstehcen bir eyleme, reşit olmayan veya reşit görünmeyen 

bir kişinin katılımını gösteren görüntüler veya gerçeğe yakın 

görüntülerin oluşturduğu hususunda kuvvetli şüphe sebebi 

bulunan yayınların önlenmesi amacıyla bu Yasanın 19’uncu 

maddesindeki esaslara uygun olarak erişimin engellenmesi 

kararı re’sen Kurul tarafından verilir. Bu karar Kurul 

tarafından, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine 

getirilmesi istenir.  

(4) Erişimin engellenmesi kararının gereği bu Yasanın 

19’uncu maddesine uygun olarak derhal ve en geç kararın 

ilgili taraflara bildirilmesinden itibaren yirmidört saat içinde 

yerine getirilir.  

(5) Kurul tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının 

konusunu oluşturan yayını yapanların kimliklerinin 

belirlenmesi halinde, Kurul tarafından, Polis Örgütüne  suç 

duyurusunda bulunulur.  

(6) İşlemlerin yürütülmesi için Kurula gönderilen kararlara 

bu Yasanın 19’uncu maddesindeki kurallar çerçevesinde 

Kurul tarafından itiraz edilebilir. 

 

(1) Bu Yasanın 18’inci (1)’inci ve (3)’üncü fıkralarına  

dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararlarında 

aşağıdaki esaslara uyulur.  

(A) Erişimin engellenmesi kararları orantılılık ilkesine 

uygun olarak verilmelidir. Orantılılık ilkesi, erişimin 



İlişkin Usul ve 

Esaslar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

engellemesi kararı ile sağlanması beklenen yarar ve 

verilmesi ihtimal dahilinde bulunan zarar arasında 

makul bir oranın bulunması, orantısızlık durumunda 

erişimin engellenmesine ilişkin  kararın verilmemesini 

ifade etmektedir. 

(B) Erişimin engellenmesi kararına konu olan hukuka 

aykırı içeriğin; erişimin engellenmesi dışında başka bir 

tedbirle bertaraf edilemeyeceği açık olmalıdır.  

(C) Erişimin engellenmesine ilişkin kararlarda içerik 

sağlayıcıya, ona ulaşılamıyorsa yer sağlayıcıya, kararın 

kendisine tebliğinden itibaren kırk sekiz saat içerisinde 

hukuka aykırı içeriği yayından kaldırması veya yer 

sağlayıcı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları 

içerisinde ikamet etmiyorsa hukuka aykırı içeriğe 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden erişimini 

engellemesi ihtarında bulunulur. İçerik sağlayıcı veya 

yer sağlayıcı kararın kendisine tebliğinden itibaren kırk 

sekiz saat içinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırır 

veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden erişimi 

engellerse erişimin engellenmesi kararı ve sonuçları 

kendiliğinden hükümsüz kalır. 

(2) Bu Yasanın 18’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına 

dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları dışında 

başka hukuki sebebe  dayanarak verilen erişimin 

engellenmesi kararlarında yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) ve 

(C) bentlerindeki  esasların yanında aşağıdaki esaslara da 

uyulur: 

(A) Yasada açıkça belirtilmedikçe temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlandırılması sonucunu doğuracak 

biçimde erişimin engellenmesi kararı verilemez. 

Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma sonucunu 

doğuracak biçimde erişime engellenmesi kararı 

verilmesi için Yasada açıkça bu konuda karar veren 

makama yetki verilmesi ve verilen kararın ölçülülük 

ilkesine uygun olması aranır.  

(B) Erişimin engellenmesi kararı önemli bir zararın 

meydana gelmesini önlemek için verilmelidir. Bir 

tarafın kişisel ihtiyacını karşılarken bir çok kişiye 

zarar vermesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin 

engellenmesi kararı verilemez. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Erişimin engellenmesi kararı ancak gecikmesinde 

sakınca bulunan, erişimin engellenmesine konu olan 

hukuka aykırılığın erişimin engellenmesi dışında 

başka bir tedbirle bertaraf edilemeyeceğinin açık 

olduğu, hukuka aykırı içeriğin yayından kaldırılması 

veya hukuka aykırı içeriğe Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nden erişimin engellenmesinde fiili ve 

hukuki imkansızlıkların bulunması durumunda 

verilebilir.  

(Ç) Erişimin engellenmesi kararına tedbirin     uygulandığı 

internet sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan 

kişiler, Kurul ve tedbirin uygulandığı internet 

sitesini işleten yer sağlayıcı da itiraz edebilir. İtiraz 

edene tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlardan 

dolayı itiraz süresinin geçtiği gerekçesiyle itiraz 

reddedilemez. 

(3) Bu Yasanın  18’inci maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü  

fıkralarına dayanarak verilen erişimin engellenmesi kararları 

ile başka hukuki sebeplere  dayanarak verilen erişimin 

engellenmesi kararlarının yerine getirilmesinde aşağıdaki 

esaslara uyulur: 

(A) Erişimin engellenmesi kararlarının  yerine getirilmesi 

Kurul tarafından icra edilir.  

(B) Kurul tarafından tebliğ edilmeyen erişimin 

engellenmesi kararları herhangi bir işlem yapılmadan, 

gereğinin yapılması için erişim sağlayıcılar tarafından 

Kurula gönderilir.  

(C) Kurul tarafından erişimin sağlayıcılar eliyle icra 

edilecek erişimin engellenmesi kararının URL temelli 

uygulanması esas olup, suçun oluşturduğu zarar göz 

önünde bulundurularak erişimin engellenmesi kararları 

için IP temelli erişimi engelleme yapılabilir.  

(4) Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi 

kararında; 

(A) Kararı veren makamın adı, 

(B) Karar tarihi ile soruşturma numarası veya 

kovuşturmaya  geçilmişse dava numarası, 

(C) Tedbirin hangi suç için istendiği, bu suça ilişkin 

kuvvetli şüphe sebeplerinin neler olduğu, 

(Ç) Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (1)’inci  fıkrasının 

(A) ve (B) bentlerine uyulduğuna dair gerekçeyi, 

(D) Bu Yasanın 19’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçeriğin        20. 

Yayından 

Kaldırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (C) bendine uygun olarak yapılan ihtarı, 

(E) "URL adresi: http://www.abcd.com/abcdefgh.htm" 

şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin bulunduğu 

tam web adresi,  

(F) "www.abcd.com" şeklinde örneklenen, hakkında 

tedbir uygulanacak internet yayınlarının alan adı,  

(G)  Hakkında tedbir uygulanacak internet yayınlarının 

bulunduğu yer sağlayıcıya ait IP adresi, 

  belirtilir. 

(5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmeyen  yer 

sağlayıcılara Kurul tarafından bu Yasanın kapsamında 

yapılacak bildirimler iletişim adreslerini Kurula bildirmekle 

yükümlü olan yetkilileri veya vekilleri aracığıyla yapılır.  

 

(1) Yer verilen içerik nedeniyle haklarının ihlal edildiğini 

iddia eden kişi içerik sağlayıcısına, ulaşamaması halinde yer 

sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından 

kaldırılmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine 

ulaştığı tarihten itibaren 48 saat içinde bu talebi söz konusu 

içeriği yayından kaldırmak veya içeriğe bu Yasanın 15’inci 

maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtildiği biçimde erişimi 

engellemek suretiyle yerine getirir. Bu süre zarfında talep 

yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır. 

 (2) Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün 

içinde mahkemeye başvurarak, içeriğin yayından 

kaldırılmasını isteyebilir. Mahkeme kararına karşı itiraz 

yoluna gidilebilir. 

 3) Kesinleşen mahkeme kararının, yukarıdaki (1)’inci  

fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya 

yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren kırk sekiz saat içinde 

ilgili içerik veya yer sağlayıcı içeriği yayından kaldırır veya 

içeriğe bu Yasanın 15’inci maddesinin (1)’inci  fıkrasında 

belirtildiği biçimde erişimi engeller. 

(4) İçerik veya yer sağlayıcı mahkemenin kararını  yukarıdaki 

(3)’üncü fıkrada belirtilen süre içinde yerine getirmezse, 

mahkeme söz konusu yayınla ilgili bu Yasanın 19’uncu 

maddesinin (2)’nci  fıkrasındaki kurallar çerçevesinde 

hukuka aykırı içerik yayından kaldırılıncaya veya yer 

sağlayıcı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 

hukuka aykırı içeriğe erişim engelleninceye kadar ilgili 

internet sitesine erişimin engellenmesine karar verebilir. 

Mahkemenin bu kararına karşı tedbirin uygulandığı internet 

sitesini meşru hukuki amaçlarla kullanan kişiler ile tedbirin 



 

 

 

 

 

İdari Para           21. 

Cezaları ve İdari  

Yaptırımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48/1977 

  28/1985 

  31/1988 

  31/1991 

  23/1997 

  54/1999 

uygulandığı internet sitesini işleten yer sağlayıcı ve Kurul 

itiraz edebilir.  

 

 

YEDİNCİ KISIM 

İdari Para Cezaları, İdari Yaptırımlar ve  

Suç ve Cezalar ile Tüzük Yapma Yetkisi 

 

(1) Bu Yasa’nın; 

(A) 13’üncü maddesindeki yükümlülüğü yerine getirmeyen  

içerik, yer veya erişim sağlayıcılarına Kurul tarafından 

aylık asgari ücretin yüz elli katına kadar; 

(B) 16’ncı maddesinin (2)’inci ve (3)’üncü  fıkrasındaki 

yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim 

sağlayıcısına Kurul tarafından aylık asgari ücretin yüz 

katına kadar; 

(C) 17’nci maddesindeki yükümlülüklerden birini yerine 

getirmeyen toplu kullanım sağlayıcısına Kaymakamlık 

tarafından aylık asgari ücretin onbeş katına kadar; 

(Ç)   18’inci maddesi uyarınca idari tedbir olarak 

verilen erişimin engellenmesi kararını yerine 

getirmeyen erişim sağlayıcısına Kurul tarafından 

aylık asgari ücretin elli katı kadar; 

İdari para cezası verilir ve tebliğ edilir.  

 

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkranın (Ç) bendi uyarınca Kurul 

tarafından verilen idari para cezasının verildiği andan 

itibaren erişim sağlayıcısı 24 saat içinde erişimin 

engellenmesi kararını yerine getirmezse Kurul tarafından 

yetkilendirmenin iptaline karar verilir. 

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkralarda Kurulun ve 

Kaymakamlığın verdiği kararlara karşı Yüksek İdare 

Mahkemesine başvurabilir. İdari para cezaları, Yüksek 

İdare Mahkemesine başvurabilir. İdari para cezaları, 

Yüksek İdare Mahkemesine başvurulmadığı takdirde 

başvurma süresinin son bulduğu tarihten itibaren bir ay 

içinde; Yüksek İdare Mahkemesine başvurulduğu 

takdirde, karar kişi aleyhine ise kesin kararın ilgiye tebliğ 

edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

(4) Kurul ve Kaymakamlık tarafından bu madde uyarınca 

verilen idari para cezaları Kamu Alacakları Tahsili Usulü 

Yasasına göre tahsil edilir. 

(5) Kurul tarafından tahsil edilen idari para cezaları Maliye 



  35/2005 

  54/2009 

  59/2010 

  

 

Suç ve               22. 

Cezalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlığına yatırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

(1)(A)Bu Yasa’nın (4)’üncü maddesinde düzenlenen yasağa 

aykırı olarak, bir bilişim sisteminin tamamına veya bir 

kısmına, hukuka aykırı olarak giren bir kişi suç işlemiş olur 

ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin otuz katına kadar 

para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki 

cezaya birden çarptırılabilir. 

 

  (B) Yukarıdaki (A) bendinde düzenlenen eylemi, bilişim 

verisinin kişisel kullanım amacı dışında elde edilmesi ve 

kullanılması amacıyla yapan bir kişi bir suç işlemiş olur ve 

mahkumiyeti halinde  aylık asgari ücretin kırk katına kadar 

para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki 

cezaya birden çarptırılabilir. 

 

 (C)Yukarıdaki (A) bendinde düzenlenen eylemin yapılması 

nedeniyle sistemin içerdiği verileri yok eden veya değiştiren 

bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık 

asgari ücretin yetmiş beş katına kadar para cezasına veya dört 

yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilir. 

(2) Bu Yasa’nın (5)’inci maddesinde düzenlenen yasağa 

aykırı olarak, kamuya açık olmayan bilişim verisinin iletimi 

sırasında, bilişim sisteminden elektromanyetik dalgalar 

yayılmasını da dahil olmak üzere, teknik yöntemler 

kullanarak başka bir bilişim sistemi veya verisinin bulunduğu 

bilişim sistemi üzerinden veri iletimine hukuka aykırı olarak 

müdahale eden bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti 

halinde aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına 

veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilir. 

(3) (A) Bu Yasa’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasında 

düzenlenen yasağa aykırı olarak, bir bilişim sisteminin 

işleyişini engelleyen veya bozan bir kişi bir suç işlemiş olur 

ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasına 

çarptırılabilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (B) Bu Yasa’nın 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında 

düzenlenen yasağa aykırı olarak, bir bilişim sistemindeki 

verileri  bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, 

sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 

gönderen  bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti 

halinde üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

(C) Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde düzenlenen eylemleri, 

bir banka veya kredi kurumuna veya bir kamu kurum veya 

kuruluşlarına ait bilişim sistemi üzerinde yapan bir kişi bir 

suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis 

cezasına çarptırılabilir. 

(Ç) Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde düzenlenen eylemlerin 

yapılması suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının 

yararına haksız bir çıkar sağlanmasının daha ağır cezayı 

gerektiren başka bir suç oluşturmaması halinde bir suç 

işlemiş olunur ve suç işleyen kişi mahkumiyeti halinde aylık 

asgari ücretin yetmiş beş katına kadar para cezasına veya dört 

yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilir.  

(4) (A) Bu Yasa’nın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında 

düzenlenen yasağa aykırı olarak, hukuka aykırı şekilde 

üzerinde işlem yaparak orjinal bilişim verisiymiş gibi 

kullanılması amacıyla ve başkalarını aldatacak şekilde bilişim 

verisini değiştiren, silen, erişilmez kılan veya bu verilere yeni 

veriler ilave eden bir kişi, bu verilerin doğrudan doğruya 

okunabilir ve anlaşılabilir nitelikte olması aranmaksızın, bir 

suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yedi  yıla kadar 

hapis cezasına çarptırılabilir. 

(B) Bu Yasa’nın 7’nci maddesinin (2)’inci fıkrasında 

düzenlenen yasağa aykırı olarak, hukuka aykırı şekilde 

üzerinde işlem yapılmaksızın, orjinal bilişim verisi 

görünümüne sahip sahte veri yaratılması amacıyla ve 

başkalarını aldatacak şekilde bilişim verisi oluşturan bir kişi,  

bu verilerin doğrudan doğruya okunabilir ve anlaşılabilir 

nitelikte olması aranmaksızın, bir suç işlemiş olur ve 

mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasına 

çarptırılabilir. 

(C) Yukarıdaki (A) ve (B) bentlerinde düzenlenen eylemleri, 

resmi bir makamın düzenleme yetkisinde olan bilişim verisi 

üzerinde yapan bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti 

halinde halinde sekiz  yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

(5) Bu Yasa’nın 8’inci maddesinde düzenlenen yasağa aykırı 

olacak bilgisayar programları da dahil olmak üzere, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralarda 

düzenlenen suçlardan herhangi birinin işlenmesine yarayan 

cihazları ve bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına 

erişim sağlayan şifreler, erişim kodları veya benzeri verileri 

yukarıda sözü edilen suçların işlenmesi veya işlenmesinin 

sağlanması amacıyla üreten, satan, ithal eden veya herhangi 

bir şekilde dağıtan, yayan veya aynı amaçla elde bulunduran 

bir kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık 

asgari ücretin kırk beş katına kadar para cezasına veya iki 

yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilir. 

(6) Bu Yasa’nın 9’uncu maddesinde düzenlenen yasağa 

aykırı olarak, bir fikir ve sanat eseri üzerindeki hakları veya 

icracı sanatçıların icraları üzerindeki hakları veya fonogram 

yapımcılarının fonogramları üzerindeki hakları, hak sahibi 

kişilerin izni olmaksızın bilişim sistemleri aracılığıyla; 

işleyerek, çoğaltarak, değiştirerek, dağıtarak, kamuya 

ileterek, yayımlayarak veya hukuka aykırı olarak işlenen 

veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerini, icracı sanatçıların 

icralarını veya fonogram yapımcılarının fonogramlarını satışa 

arz ederek, satarak, kiralayarak veya ödünç vermek suretiyle 

veya başka şekilde yayarak, ticari amaçla satın alarak, ithal 

veya ihraç ederek, kişisel kullanım amacı dışında elinde 

bulundurarak veya depolayarak ihlal eden bir kişi bir suç 

işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin iki 

yüz katına kadar para cezasına veya beş yıla kadar hapis 

cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(7) Bu Yasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen yasağa 

aykırı olarak, bir bilgisayar programı veya veritabanı 

üzerindeki hakları, hak sahibi kişilerin izni olmaksızın bilişim 

sistemleri aracılığıyla; işleyerek, çoğaltarak, değiştirerek, 

dağıtarak, kamuya ileterek, yayımlayarak veya hukuka aykırı 

olarak işlenen veya çoğaltılan bilgisayar programını veya 

veritabanını satışa arz ederek, satarak, kiralayarak veya ödünç 

vermek suretiyle veya başka şekilde yayarak, ticari amaçla 

satın alarak, ithal veya ihraç ederek, kişisel kullanım amacı 

dışında elinde bulundurarak veya depolayarak ihlal eden bir 

kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari 

ücretin iki yüz katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar 

hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(8) Bu Yasa’nın 11’inci maddesinde düzenlenen yasağa 

aykırı olarak, bir bilgisayar programı veya veritabanının  

hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim          23. 

Sistemi 

Aracılığıyla  

İşlenen Suçlar  
Fasıl 154 

    3/1962 

  43/1963 

  15/1972 

  20/1974 

  31/1975 

    6/1983 

  22/1989 

  64/1989 

  11/1997 

  20/2004 

  41/2007 

 

Tüzük              24. 

Yapma Yetkisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geçici Madde     1. 

Yer  

Sağlayıcılarının 

Yetkililerinin 

oluşturulmuş ilave programı etkisiz kılmaya yönelik program 

veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya 

kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran bir kişi bir 

suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin 

altı katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis 

cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. 

(9) Bu Yasa’nın 18’inci maddesi uyarınca koruma tedbiri 

olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine 

getirmeyen erişim sağlayıcı bir suç işlemiş olur, fiil daha ağır 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde ve 

mahkumiyeti halinde bir yıla kadar hapis cezasına 

çarptırılabilir. 

 

Ceza Yasasında düzenlenen suçların bilişim sistemi  

aracılığıyla işlenmesi ve suç işleyen kişinin mahkumiyeti 

halinde kişinin cezası yarı oranında arttırılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda belirtilen hususlarda  Kurum tarafından hazırlanıp 

Bakanlıkça sunulup  Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi 

Gazetede yayımlanacak Tüzükler yapılır.  

(1) Bilişim sistemlerinde, bilgisayarlarda, bilgisayar 

programlarında  arama, kopyalama ve el koyma tedbirlerine 

ilişkin kurallar.  

 İçerik, yer ve erişim sağlayıcıların tanıtıcı bilgilerinin 

yayınlanmasına ilişkin kurallar. 

(3)Erişim sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin kurallar. 
(4) oplu kullanım sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin 

izin belgesinin verilmesine ve denetimine ilişkin esas ve 

usuller. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Geçici ve Son Kurallar 

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan Kuzey 



Veya Vekillerinin 

İletişim 

Adreslerinin 

Bildirilmesi 

 

Geçici Madde      2. 

Tüzüklerin 

Yayımlanması  

 

Geçici Madde      3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürütme            25. 

Yetkisi 

 

 

Yürürlüğe          26. 

Giriş 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet etmeyen yer 

sağlayıcılara, yetkilileri veya vekilleri aracılığıyla, Kurul 

tarafından bildirimlerin yapılabilmesi için yer sağlayıcıların 

yetkilileri veya vekilleri iletişim adreslerini bu Yasanın 

yürürlüğe girdiği tarihten on beş gün içerisinde Kurula 

bildirirler. 

  

 

Bu Yasa uyarınca yapılması öngörülen Tüzükler bu Yasanın 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça 

hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de 

yayımlanır. 

Halen faaliyet icra eden ticari amaçlı toplu kullanım 

sağlayıcılar, bu Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

altı ay içinde bu Yasanın 17’nci maddesine göre alınması 

gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler. 

 

Bu Yasa, Bayındırlık ve Ulaştırma işleri ile görevli Bakanlık 

tarafından yürütülür.  

 

 

Bu Yasa Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak   

yürürlüğe girer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


