
F. GÜ VEN LİK, TE LİF HAK LA RI VE HU KUK 

KONUYA HAZIRLIK

1. Önemli dosyaları yedeklemenin önemini sınıf arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Bilgisayar virüsleri hangi yollarla yayılır? Araştırınız.

1. Gü ven lik 

Bil gi sa yar da kul la nı lan me ka nik ak sam içe ren en önem li do na nım bi rim le rin den bi ri sa bit disk ler dir. Sa bit disk ler
de bü yük mik tar da gün cel ve ri ler ile prog ram lar bu lu nur. Bu ne den le sa bit disk le rin arı za lan ma risk le ri, kul la nı cı la rı, 
ge li şen tek no lo ji ye rağ men hâ len en di şe len dir me ye de vam et mek te dir. Çün kü sa bit dis kin arı za lan ma sı so nu cu hem 
ve ri ve prog ram lar za rar gö re cek hem de bil gi sa yar di ğer do na nım bi rim le ri  sağ lam ol ma la rı na rağ men ça lış tı rı la ma
ya cak tır. Bil gi sa ya rın bu önem li do na nım bi ri mi nin için de ki bil gi ler bir yan dan ve rim li bir şe kil de kul la nıl ma lı di ğer 
yan dan da baş ka la rı na kar şı ko ru na bil me li dir.

Bir sis tem de ki kont ro lün ye ter li dü zey de olup ol ma dı ğı nı be lir le me ye im kân ta nı yan baş lı ca öl çüt ler den bi ri, 
ve rinin (bilgi) öne midir. Da ha önem li bil gi le ri ko ru mak için, önem siz olan la ra gö re, da ha faz la pa ra öden me si ge re
ke bi lir. Her ku rum ile her en düst ri da lın da ki bil gi le rin önem ve kri tik li ği ay nı de ğil dir. Ko ru na cak ve kont rol edi le cek 
bil gi nin de ğe ri, onu ko ru mak ve kont rol et mek için kul la nı la cak sis tem le rin ma li ye tin den da ha yük sek ol ma lı dır. 

a. Dos ya la rın Ta şı na bi lir Ka yıt Or tam la rı na Ye dek len me si

Ve ri gü ven li ği nin sağ la na bil me sin de ki ya pıl ma sı ge re ken en öne m li fa ali yet, ye dek alın ma sı dır. Bil gi sa yar da 
önem li ve ri le rin ye de ği nin alın ma sı bir bil gi sa yar kul la nı cı sı nın en önem li gö re vi dir. Ye dek al ma iş le mi  dos ya la rın 
kop ya la rı nın oluş tu rul ma sı ile ya pı la bi le ce ği gi bi kul la nı lan prog ra mın oto ma tik ye dek al ma me nü le ri kul la nı la rak da 
ya pı la bi lir. Ye dek al ma iş le min de ye de ğin kul la nı lan bil gi sa ya rın dı şın da ki bir or ta ma alın ma sı uy gun olur. Çün kü her
han gi bir prob lem ile kar şı la şıl dı ğın da kul la nı lan bil gi sa ya rda alı nan ye dek dos ya sı na da ula şı la ma ya bi lir. Ye dek dos
ya lar ta şı na bi lir bir ka yıt or ta mı na alın ma lı dır. Bu ka yıt or tam la rı CDROM, DVDROM, USB sa bit disk, USB flash disk, 
zip disk vb. ola bi lir. Yedekleme işlemi, genelde İnternet servis sağlayıcılar tarafından sağlanan ve bulut adı verilen 
ortak olanlara da yapılabilir.

b. Elekt rik Ke sin ti sin de Ve ri Kay bı

Bil gi sa ya rı oluş tu ran do na nım bi rim le ri nden RAM bel le ğin sürekli 
bil gi sak la ma ka bi li ye ti nin ol ma dı ğın dan da ha ön ce ki ko nu lar da bah
se dil miş ti. İş te bu bi ri m elekt rik ke sin ti le ri kar şı sın da içe ri sin de bu lu
nan tüm ve ri le ri kay be de r. Elekt rik ke sin ti le ri ne kar şı alı na bi le cek bir 
ön lem ke sin ti siz güç kay na ğı (UPS) kul la nı mı dır. Bu ci haz ile bil gi sa
yar da ve ri ka yıp la rı ön len ebil mek te dir. Ban ka cı lık baş ta ol mak üze re 
birçok alan da bu ci haz lar kul la nıl mak ta dır. 

c. Dos ya la ra Dı şa rı dan Eri şil me si nin En gel len me si

Bil gi sa yar la rın bir ağ or ta mın da kul la nıl ma sı sı ra sın da bir bir i ara sın da dos ya alış ve ri şi ya pa bil me le ri ve bir bir i nin 
dos ya la rı na eriş me le ri müm kün dür. Dı şa rı dan bir baş ka ki şi nin dos ya la ra eri şi mi nin ön len me si için pay la şı ma su nu
lan kla sör le rin sı nır lan dı rıl ma sı ve bu sı nır lan dır ma nın şif re ile ko run ma sı ge rek mek te dir. Yok sa sa bit dis kin tü mü ne 
ve ri le cek şif re siz bir pay la şım da, baş ka bir bil gi sa yar kul la nı cı sı, ağ or ta mı nı kul la na rak bil gi sa yar içe ri sin de is te di ği 
dos ya ya eri şip o dos ya yı kop ya la yıp si le bil me im kâ nı bu la cak tır. İn ter net or ta mın da baş ka bil gi sa yar lar da ki bil gi le re 
izin siz eri şil me si ama cıy la oluş tu ru lan ve bir çe şit vi rüs olan tro jan la r için de ge rek li ön lem ler alın ma lı dır.
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 Bil gi sa yar kul la nı cı sı yap tı ğı ça lış ma-
la rı ya sık ara lık lar ile ka yıt or tam la rı na 
kay det me lidir. 



ç. Giz li lik Hak kı

Han gi ne den le olur sa ol sun bir baş ka sı nın bil gi sa ya rın da ki bil gi le re izinsiz ula şı la maz. O ki şi nin bil gi sa ya rın da bir 
ha sa ra yol aç mak ya da dos ya la rı nı ele ge çi re rek kö tü ye kul lan mak ka nun la rı mı za gö re ya sak tır. Bir baş ka sı nın bil gi
sa yar sis te mi ne eri şim, sa bo taj ve en gel le me ler de suç teş kil et mek te dir. Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için 
İnternet ortamından kişisel bilgi alışverişi yapılmaması, banka ve kredi kartı bilgilerinin güvenli olmayan sitelerde 
kullanılmaması gerekir.

Ki şi le re kar şı iş le nen bil gi sa yar suç la rı şöy le ta nım lan mak ta dır: 

• Ki şi le rin rı za la rı ol mak sı zın ve ya ka nun la rın ön gör dü ğü şe kil ve usul le re uyul mak sı zın ki şi sel ve ri le rin bil gi sa yar 
sis tem le ri ne yer leş ti ril me si ne ne den ol mak,

• Ka nu na uy gun ola rak bi li şim sis tem le ri ne yer leş ti ril mek ve ya iş len mek le be ra ber ko run ma la rı için ge rek li gü ven-
lik ted bir le ri nin alın ma ma sı ne de ni ile ki şi sel ve ri le rin baş ka sı nın eli ne geç me si ne ve ya bo zul ma sı na ya da za rar gör
me si ne ne den ol mak,

• Ka nu nun ön gör dü ğü hâl ler dı şın da, ki şi le rin ah la ki ni te lik le ri, si ya sal, fel se fi ve ya din sel gö rüş le ri ni, ır ki kö ken le-
ri ni, sen di kal bağ lan tı la rı nı, cin sel ya şam la rı nı ve ya sağ lık du rum la rı nı ki şi sel ve ri ola rak sis te me yer leş tir mek,

• Ki şi sel ve ri le ri yet ki siz ki şi le re ver mek, çe şit li özel mak sat lar la kul lan mak, ele ge çir mek.

d. Bil gi sa ya rın Ko run ma sı ve Şif re len me si 

Bil gi sa yar la rı her tür lü kö tü ni yet li ki şi le rin eri şi min den ko ru mak 

ve giz li li ği ni sağ la mak için şif re len me si en uy gun çö züm dür. Çok 

de ği şik şif re le me tek nik le ri ile ki şi le rin bil gi sa ya rı aç ma la rı bi le 

en gel le ne bi lir. Açı lış ta ça lı şan se tup prog ra mı na (BIOS) yer leş ti ri len 

şif re ile o bil gi sa ya rı kul lan ma yet ki si ol ma yan ki şi ler bil gi sa ya rı açıp prog ram la rı kul la na maz lar. Bu nun dı şın da dos

ya la ra, kla sör le re de de ği şik tek nik ler le şif re ve ri le bil mek te dir. Farklı kullanıcaların kullandığı bilgisayarlarda her kul

lanıcıya basit olmayan farklı şifreler verilmelidir.

2. Bil gi sa yar Vi rüs le ri 

a. Vi rüs le rin Ta nı tı mı ve Çe şit le ri

Ça ğı mız da bil gi sa yar tek no lo ji si hız la ge liş mek te dir. Bil gi sa yar la rın bu tek no lo jik ge liş me si nin ya nın da, bil gi sa yar 
prog ram la rı da ha da bü yük bir ge liş me gös ter miş tir. Bil gi sa yar lar ön ce le ri sa de ce bir he sap ma ki ne si ve ya bir dak ti lo 
ma ki ne si gi bi kul la nıl mış tır. An cak gü nü müz de, ge liş ti ri len birçok prog ram sa ye sin de, her alan da kul la nı mı ka çı nıl
maz bir ma ki ne hâ li ne gel miş tir.

Bü tün bu olum lu ge liş me le rin ya nın da, bil gi sa yar la rın kul la nı mı nı olum suz yön de et ki le ye bi le cek ba zı prog ram la r 
da bil gi sa yar dün ya sı na gir miş tir. Bir bilgisayardan diğerine yayılmak ve bilgisayarın çalışmasına müdahale etmek 
amacıyla tasarlanmış küçük programlara virüs denir. Bir virüs, bilgisayardaki verileri bozabilir veya silebilir, kendisini 
diğer bilgisayarlara yaymak için kullanıcının eposta programını kullanabilir, hatta sabit diskteki her şeyi silebilir.

Birçok virüs çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 

1. Dosya virüsleri: Çalıştırılabilir programlara bulaşır ve kendilerini bunlardan diğer dosyalara kopyalar. Dosya 
virüsleri, virüsten etkilenmiş dosyaların alışverişi sonucu hızla yayılır. 

2. BOOT sektör virüsleri: Bu tür virüsler BOOT Record adı verilen küçük yükleyici programa geçer. BOOT Record’a 
bulaşmış virüs, bilgisayarın işletim komutlarının kontrolünü ile geçirir, her açılışında aktif hâle gelir ve bilgisayara 
takılan tüm bellek birimlerine kolayca sistemin bulaşır. 
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Bilgilerinizin güvenliği için kullandığı-
nız bilgisayarda mutlaka şifre kullanınız.



3. Trojan: Yerleştiği bilgisayarda yapılan işlemleri izlemek ya da bunlara müdahale etmek için tasarlanmış “exe” 
uzantılı yazılımlardır. 

4. Makro virüsler: Kelime işlemci, veri tabanı, elektronik tablolama programları gibi makro içeren yazılımlarla 
oluşturulmuş dosyalara bulaşan virüslerdir. 

5. Ağ virüsleri: Ağ üzerinde paylaşılan kaynaklar, sürücüler ya da klasörler üzerinden yayılan virüslerdir. 

6. Sentineller: Oldukça gelişkin virüs tipi olan bu yazılımlar, bulaştığı bilgisayarın uzaktan kullanma yetkisine 
sahip olmak amacıyla üretilmiştir. 

7. Polimorfik virüsler: Her bulaşmada kendisini değiştiren virüslerdir. Değişiklik rastgele yapıldığından, antivirüs 
programları tarafından tespit edilmesi de güçtür. 

8  Keylogger: Yerleştiği bilgisayardaki klavye kayıtlarını başka bilgisayardan izleyebilmek için tasarlanmış virüs
lerdir. 

b. Bil gi sa yar Sis tem le ri ne Bu laş ma sı

Bil gi sa yar vi rüs le ri ki şi sel bil gi sa yar lar da da ha yay gın dır. Bu nun ne de ni, ki şi sel bil gi sa yar kul la nı cı la rı nın, bir bir le

rin den sık ça prog ram alış ve ri şi yap ma la rı  ve güncel antivirüs programlarını kullanmamalıdır. Bil gi sa yar vi rüs le ri 

ge nel lik le USB bellek ve CDROM’la rın fark lı bil gi sa yar lar da kul la nıl ma sı sı ra sın da, ta şı yı cı prog ra mın ça lış tı rıl ma sı 

yo luy la ya da İnternetten bu la şır. Vi rüs le rin ak tif hâ le ge le bil me si için ça lış tı rı la bi len (EXE, COM, BAT uzan tı lı) prog ram

la ra bu laş ma sı ge re kir. Vi rüs bu la şan bir prog ram ça lış tı rıl dı ğın da, vi rüs bel le ğe ta şın mış olur. Böy le ce bil gi sa ya rın 

bel le ği ne yer leş miş vi rüs, ça lış tı rı lan her prog ra ma bu la şa bi lir ve ya yıl ma im kâ nı bu lur. 

c. Dos ya İn dir me de ki Teh li ke ler

İnternet’ te ge zen (sörf ya pan) bil gi sa yar kul la nı cı sı nın dik kat li ol ma sı ge re ken en önem li ko nu bil me di ği bir baş ka 
bil gi sa yar dan ken di bil gi sa ya rı na in di re ce ği dos ya lar dır. Çün kü bu dos ya la rın gü ven li olup ol ma dı ğı bi lin me di ği ve ya 
bir prog ram ile test edil me di ği du rum lar da bilgisayara virüs ya da trojan bulaşabilir.

İnternet’ ten dos ya in di rir ken bil gi sa yar gü ven li ği açı sın dan bir so run la kar şı laş ma mak için aşa ğı da ki hu sus la ra 
dik kat edil me li dir:

1. İnternet’ ten müm kün ol du ğu ka dar üreticisi bi lin me yen dos ya lar in di ril me me li dir. Eğer il ginç ye ni bir prog ram 
kul la nıl mak is te nir se ön ce lik le baş ka la rı nın o program hakkında düşüncelerini öğrenmek için İn ter net ve ha ber grup
la rı  araş tı rıl ma lı dır. 

2. Tro janla rın, vi rüs ler gi bi prog ram la ra iliş ti ri le bi le ce ği  unu tul ma ma lı dır. Prog ra m  bi ri nin ki şi sel say fa sın dan de ğil, 
ya pım cı nın say fa sın dan in di ril me li dir.

3. Vi rüs süz ol du ğun dan emin olun ma yan bir dos ya in di ri le cek olur sa  her ih ti ma le kar şı ikin ci bir ko ru ma önlemi 
alınması şart tır. Bil gi sa ya ra tro jan lara kar şı ko ru ma sağ la ya bi len ve sık gün cel le nen bir an tivi rüs prog ra mı yük len me
li dir.

4. Tro jan ko ru ma sı sağ la yan bir an tivi rüs prog ra mı  te min edi le me di ği n de bil gi sa ya ra bir tro jan de dek tö rü yük
len me li dir. Hac kerla rın sis te me ulaş ma la rı nı en gel le yen tro jan’la rın da dı şa rı ve ri gön der me le ri ni ön le yen prog ram lar 
kul la nıl ma lı dır. 

5. İn ter net’te ge re ken den faz la sı  pay laş ıl ma ma lı dır. İh ti ya ç ol ma dık ça dos ya ve ya zı cı pay la şı mı (Fi le and Prin ter 
sha ring) prog ram la rı yük len me me li dir. 

6. Bir net work (ağ) üze rin de ça lı şır ken ve dos ya la rı nız dan bir kıs mı nın pay la şı ma açıl ma sı ge re ki yor sa dos ya la rın 
şif re ko ru ma lı ya pıl dı ğın dan emin olun ma lı dır. “ky8xdj33bgyt67” gi bi uzun ve ras tge le bir şif re kul la nıl ma lı ve şif re  
dü zen li ara lık lar la de ğiş ti ril me li dir.

7. Bil gi sa yar gü ven li ği ala nın da ki ge liş me le r ya kın dan ta kip edil me li dir.
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ç. Ko run ma

Bil gi sa ya rı vi rüs ten ko ru ma yol la rı şun lar dır:

1. Bil gi sa ya ra, vi rüs bu laş ma dı ğın dan emin olu nan USB bellek ve ya CDROM ta kıl ma lı dır. Bil gi sa yar lar ara sın da ki 
prog ram alış ve ri şi ni en gel le mek müm kün de ğil dir. Bu ne den le de her han gi bir USB bellek ya da CDROM kul la nı la
ca ğı za man ön ce lik le vi rüs ta ra ma sı ya pıl ma lı dır.

2. Vi rüs te miz le me prog ram la rı kul la nıl ma lı dır. 

3. Sabit diske kurulan ve kendini İnternet üzerinden güncelleyen bir an tivi rüs prog ra mı kul la nıl ma lı dır.

4. Aktif ve güncel bir antivirüs programı olmadan İnternete girilmemelidir.

5. Ori ji nal pa ket prog ram la rın dı şın da prog ram kul la nıl ma ma lı dır.

6. Sa bit dis ke he nüz vi rüs bu laş ma mış ken prog ram la rın ve bil gi le rin ye dek len me si ya pıl ma lı dır. Özel lik le de EXE, 
COM, OVL uzan tı lı dos ya lar ile önem li ve ri le rin ye dek le ri kı sa ara lık lar la alın ma lı dır.

7. Bilgisayara takılan USB belleklerin vi rüs lü olup ol ma dı ğı kont rol edil me li dir.

8. Vi rüs kont ro lü ya pıl ma mış USB bellekler ile ça lış mak zo run da ka lın dı ğın da dis ket te ki bil gi ler, ke sin lik le sa bit 
dis ke kop ya edil me me li dir.

3. Te lif Hak kı 

Bi lin di ği gi bi bir fi kir ve ya sa nat ese ri ni üre ten ki şi nin, bu eser den do ğan hak la rı nın hep si, te lif hak kı ola rak ta nım
lan mak ta dır. Bil gi ça ğın da bil gi top lu mu ile ti şim ala nın da ki ge liş me ler le be ra ber ken di ku ral la rı nı da ya zı lı hâ le ge tir
me ye baş la mış tır. Hâ len kont rol edi le me me nok ta sın da ki ser best lik ve ki şi lik hak la rı, te lif hak la rı gi bi önem li ko nu lar, 
ti ca ri uy gu la ma lar da ki boş luk lar, ver gi len dir me sis te mi gi bi bir çok ge le nek sel hu kuk ko nu la rı, bu ye ni top lum sal 
or ta ma uy gun hâ le ge ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır.

Tür ki ye’de te lif hak kı ile il gi li çok sayıda ya sal dü zen le me bu lun mak ta dır. Bun lar dan en önem li iki ta ne si 1991 yı lın
da Türk Ce za Ka nu nu ’na ek le nen “Bi li şim Ala nın da Suç lar” baş lık lı 525. mad de ve de va mın da de ği şik lik ya pan ka nun 
ile 5846 sa yı ıl Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ka nu nu’nda de ği şik lik ya pan ka nun lar dır.

Bi li şim suç la rı, ka nun la ko run muş ya zı lım la rın izin siz ola rak ço ğal tıl ma sı nı, ya sa  dı şı yön tem ler le el de edi len bil gi
sa yar ya zı lım la rı nın sa tı şı nı, kop ya lan ma sı nı, da ğı tı mı nı ve kul la nı mı nı ifa de eder. Bu suç lar Fi kir ve Sa nat Eser le ri 
Ka nu nu’n da eser ola rak ka bul edi len bil gi sa yar ya zı lım la rı nın, li sans hak la rı na ay kı rı ola rak kul la nıl ma sı nı  da kap sar. 

a. Ya zı lım Te lif Hak kı ve Kop ya la ma

Her han gi bir ya zı lı mı, hak sa hi bi nin iz ni ol ma dan ve te lif hak kı nı öde me den kop ya la mak, li sans sız ola rak kul lan
mak ya da izin ve ri len den faz la sa yı da ço ğalt mak gi bi ey lem ler, ya zı lım te lif hak kı ih la li ola rak ad lan dı rı lır. Ya zı lım kor
san lı ğı (ve ya ya zı lım hır sız lı ğı) ola rak ad lan dı rı lan bu olay so nu cun da üre ti ci ler ve tüm top lum za ra ra uğ ra mak ta dır. 
Bu nun önü ne geç mek için kop ya ya zı lım kul lan ma mak ge re kir. Kop ya ya zı lım, kul la nan açı sın dan da risk ler içer mek
te dir. Bu risk ler şöy le sı ra la na bi lir:

• Vi rüs teh li ke si, bo zuk disk ler ve ha ta lı ya zı lım kul lan ma,

• Ye ter siz do kü man tas yon,

• Li sans lı kul la nı cı la ra ve ri len ürün tek nik des te ğin den yok sun kal ma,

• Li sans lı kul la nı cı la ra sağ la nan ye ni sü rüm le re yük selt me im kâ nı na sa hip ol ma ma.

Bun la ra ek ola rak kop ya ya zı lım lar ile ya zı lım ge liş ti ri ci nin hak la rı nın dı şın da, tüm en düst ri ye za rar ve ril miş olu nur. 
Li san sı sa tın alı nan ya zı lım kul lan ma nın avan taj la rı şun lar dır:

• Vi rüs teh li ke si ne kar şı ko run ma,

• Tek nik des tek gü ven ce sin den ya rar la nma,
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• Doğ ru ve ek sik siz do kü man tas yon reh ber li ğin de ça lı şma,

• İh ti yaç la rı na özel çö züm le re ra hat lık la ula şa bil me,

• Ya zı lı mın dan da ha yük sek ve rim al ma,

• Ya zı lı mı nı dü şük ma li yet le gün cel leş tir me im kâ nı nı sağ la ma,

• Bil gi tek no lo ji le rin de ki ge liş me ler hak kın da sü rek li bil gi len dir il me.

Ya zı lım üre ti ci le ri, ha ya tı çok ko lay laş tı ran bil gi sa yar prog ram la rı nı ge liş tir mek için za man, pa ra ve ça ba har ca mak
ta dır lar. Ya tı rım ve emek le ri nin ürü nü olan ya zı lım la rın be del le ri ni on la ra de ğil de kop ya ya zı lım sa tan la ra ak tar dı ğı mız
da ise ye ni ürün le rin ge liş ti ril me si için ge re ken kay na ğı ku rut muş olu ruz. Oy sa ye ni prog ram lar üret mek için ya zı lım 
ge liş ti ri ci le rin bu kay na ğa ih ti yaç la rı var dır. Kop ya bir bil gi sa yar ya zı lı mı al ın dı ğın da, öde nen pa ra doğ ru dan ya zı lım 
kor sa nı nın ge li ri olur, ya zı lı mın ger çek üre ti ci si ise hak kı nı ala maz.

b. Pay laş ma ve Ödünç Ver me

Li sans lı ya zı lım lar kul la nı cı la rı ta ra fın dan baş ka la rı ile pay la şıl ma sı ve ödünç ve ril me sin de dik kat li dav ra nıl ma sı 
ge re kir. Pay la şı lan ve ya ödünç ve ri len ya zı lım bu sa ye de ço ğal tı lıp kop ya sa yı sı art tı rı la bi lir. Te lif hak la rı na gö re suç teş
kil eden bu ola yın ger çek leş me me si için li sans lı kul la nı cı la rın özen li dav ran ma la rı ge re kir. Li sans lı bir kul la nı cı nın sa hip 
ol du ğu ya zı lı mın kop ya sa yı sı nın art tı rıl ma sı li sans sa hi bi ni de so rum lu kı la cak tır. Lisansların süreleri olduğu da unutul
mamalıdır. Lisanslı kullanım süreleri bittiğinde lisans yenilenmelidir. Aksi hâlde yazılım lisanssız kullanılmış olur.

c. Dos ya la rın Ağ Ka na lıy la Trans fer Edil me si nin So nuç ve Yap tı rım la rı 

Li sans lı film le rin, mü zik le rin, prog ram la rın ve dos ya la rı nın ağa bağ lı bil gi sa yar kul la nı la rak baş ka bir ye re trans fer 
edil me si suç teş kil et mek te dir. Te lif hak la rı açı sın dan dos ya la rın özel prog ram lar kul la nı la rak trans fe ri bi li şim suç la rı 
kap sa mın da de ğer len di ril mek te dir. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bil gi sa yar suç la rı ve İn ter net ara cı lı ğı ile te lif hak la rı na ay kı rı faaliyetleri de kap
samaktadır. Ka nu na gö re, eser le ri izin siz ola rak kul la nan, ço ğal tan, iş le yen ve bun la ra yö ne lik tek nik araç la rı bu lun
du ran, da ğı tan ve bu tip eser ve prog ram la rı çı kar sağ la mak için ya yın la yan lar; ya yın dur dur ma, mad di ve ma ne vi 
taz mi nat la rın ya nı sı ra 71, 72, 73 ve 80. mad de le re gö re, iki yıl dan dört yı la ka dar ha pis ve on bin TL’den el li bin TL’ye 
ka dar pa ra ce za sı ile ce za lan dı rı lır.

Bu ka nun da so rum lu luk özel ola rak dü zen len miş tir. Bu na gö re su çun iş len me si ne en gel ola ma yan iş let me sa hi bi 
ve ya mü dü rü ve her ne su ret te olur sa ol sun iş let me yi fi ilen ida re eden kim se de ce za lan dı rı lır. Bu hu ku ka ay kı rı fi il ler
den do la yı mas raf ve pa ra ce za sın dan tü zel ki şi de so rum lu dur. 

ç. Pay la şım Ya zı lı mı

Dos ya pay la şım ya zı lım la rı bir dos ya nın fark lı kay nak lar dan eş  za man lı ola rak in di ri le bil me si ni sağ la mak ta dır. Böy
le ya zı lım lar bü yük bo yut lu içe rik dos ya la rı nı kü çük par ça cık la ra bö le rek da ha ko lay in di ril me si ni sağ la mak ta dır. Bu 
şe kil de izin siz ola rak dos ya pay la şım ya zı lı mı kul lan mak suç ol du ğun dan ki ta bı nız da bu tür prog ram la rın is mi ve ril
me ye cek tir.

Pay la şım ya zı lım lar ından ba zı la rı nı kul la na rak dos ya pay la şan bir İn ter net kul la nı cı sı na dün ya da ilk kez 2005 yı lın
da Hong Kong’da ha pis ce za sı ve ril miş tir. Bu na rağ men İnternet’in kont ro lü nün zor lu ğu ne de ni ile dos ya pay la şı mı 
prog ram la rı mil yon lar ca ki şi ta ra fın dan kul la nıl mak ta ve her ay yüz ler ce ye ni mü zik al bü mü ve fil m bu ağ lar üze rin
den in di ril mek te dir. Film ve mü zik en düst ri sin de ki fir ma lar, bu ağ lar dan te lif li içe rik le ri üc ret siz ola rak su nan ve in di
ren le ri tes pit ede rek da va aç ma ya de vam et mek te ve çı ka cak ağır ce za lar la cay dı rı cı ol ma ya ça lış mak ta dır. Ül ke ler 
ken di iç hu kuk la rı ve ulus la ra ra sı hu kuk ku ral la rı çer çe ve sin de ko nu nun çö zü mü için ça lış mak ta dır. 
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d. Ka mu ya Açık Ya zı lım 

Fre ewa re (üc ret siz) ya zı lım lar ola rak ad lan dı rı lan ka mu ya açık ya zı lım lar, li mit siz bir şe kil de her kes ta ra fın dan kul
la nı la bi lir. An cak bu ya zı lım lar, pa ray la üçün cü ki şi le re sa tı la maz. Böy le bir ya zı lım kul la nan ki şi le rin ya zı lım sa hi bi ne 
epos ta ile te şek kür et me si ne za ket ica bı dır. Böy le ce, baş ka fre ewa re prog ram lar yaz ma ko nu sun da ve ay nı prog ra
mın ye ni sü rüm le ri ni ha zır la ma ko nu sun da prog ram cı teş vik edil miş olur. 

e. Kul la nı cı Li sans la rı 

Kul la nı cı ile ürün sa hi bi ara sın da im za la nan li sans söz leş me si ile prog ra mın kul la nı mın dan do ğa cak hak ve 
yü küm lü lük ler be lir len miş olur. Bu bel ge ile kul la nı cı prog ra mın ka nu ni ola rak kul la nı cı sı olur.

Kul la nı cı li sans söz leş me le rin de; ürü nün kop ya lan ma sı, baş ka la rı na ve ril me si, ek ya zı lım hiz met le ri, yük selt me ler, 
fir ma ga ran ti le ri gi bi ko nu lar bu lu nur. Li sans lı bir prog ram bil gi sa ya ra yük le nir ken, kul la nı cı bir ile ti şim pen ce re siy le 
söz leş me hak kın da bil gi len di ri lir. Yük le me iş le mi kul la nı cı nın bu söz leş me yi oku ya rak ka bul et ti ği ni ifa de eden düğ
me yi tık la dı ğın da de vam eder. Bu sa ye de sa tın alın mış olan li sans lı ya zı lım hem fir ma hem de kul la nı cı ta ra fın dan 
onay lan mış olur.

4. Ve ri le rin Ka nun la Ko run ma sı 

Ül ke miz de ve ri le rin ko run ma sı ile il gi li her han gi bir ya sa bu lun ma mak ta dır. An cak Tür ki ye'nin, AB sü re cin de çı kar

ma yı ta ah hüt et ti ği Ki şi sel Ve ri le rin Ko run ma sı Hak kın da Ya sa ta sa rısı Baş ba kan lı ğa sevk edil miş tir. 

Ki şi ye ait her tür lü bil gi yi iş le yen ger çek ve tü zel ki şi le rin uya ca ğı esas la rı dü zen le yen bu ta sa rı nın ha zır la nıl ma sın
da Ana ya sa ’nın özel ha ya tın giz li li ği, ko nut do ku nul maz lı ğı, ha ber leş me hür ri ye ti, Türk Me de ni Ka nu nu ’nun ki şi li ğin 
ko run ma sı, İş Ka nu nu’nun ve Elekt ro nik İm za Ka nu nu’ nun il gi li mad de le ri göz önün de bu lun du rul muş tur. 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Günlük yaşamımızda en çok kullanılan iletişim teknolojisi ürünleri hakkında bilgi veriniz.

2. Bilgisayar çeşitlerini sıralayarak ağ bilgisayarını açıklayınız.

3. Bilgisayarın hızları hakkında bilgi veriniz.

4. ROM ve RAM bellek kavramlarını açıklayarak bunları karşılaştırınız.

5. Taşınabilir depolama araçları hakkında bilgi veriniz.

6. Bilgisayar kullanılırken gözün ekrandan uzaklığı ne kadar olmalıdır?

7. Bilgisayarın elektrik kablolarının güvenliği hakkında bilgi veriniz.

8. Disket kapasiteleriyle ilgili bilgi veriniz.

9. 512 MB kaç KB eder? Hesaplayınız.

10. Elektronik posta kavramını açıklayınız.

11. Orijinal (lisanslı) olmayan programları kullanmanın ne tür sakıncaları olabilir? Anlatınız.

12. İnternet’ten dosya indirmenin sakıncaları hakkında bilgi veriniz.


