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Özet: Nesnelerin İnterneti birbiri ile veya başka bilgisayar ile bilgi alışverişi yapabilen
aygıtlarla ilgilidir. İnsan hayatını kolaylaştırması açısından faydalı olan bu teknoloji ile ilgili
olarak çeşitli sorunlar gündemdedir. Özellikle güvenlik ve mahremiyetin korunması
konularındaki eksiklikler ve hukuki düzenlemelerin henüz tam olarak hazırlanmamış olması
nedeni ile nesnelerin İnterneti ile ilgili birtakım endişeler söz konusudur. Avrupa Birliği ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli çalışmalar yapılmakla birlikte nesnelerin İnterneti
konusunda standartlaşma sağlanamamıştır. Konunun hukuki zemininin oluşturulması süreci
de halen devam etmektedir. Bu çalışma nesnelerin İnterneti kavramını kısaca açıklamakta
daha sonra konu ile ilgili hukuki problemlere ve mevcut düzenlemelere değinmektedir.
Anahtar Sözcükler: Nesnelerin İnterneti, Güvenlik, Mahremiyet
Abstract: Internet of things is about the devices that can connect to each other and
computers. There are some complications on the agenda about this technology which is
beneficial to human life. Especially there are some concerns about Internet of things because
of deficiencies in security and protection of privacy and regulations that have not completely
prepeared yet. Although there are some studies going on in European Union and United States
of America, standardization has not completed yet. The formation of the legal basis of the
subject is still going on as well. This paper explains the concept of Internet of things at first
and then refers to the legal issues related to the subject and the existing regulations.
Keywords: Internet of things, Security, Privacy
I.NESNELERİN
İNTERNETİ
KAVRAMI ve TEKNOLOJİSİ
İngilizcede Internet of things (kısaca
IoT) olarak ifade edilen kavramın karşılığı
olarak
nesnelerin
İnterneti1
terimi
kullanılabilir. Nesnelerin İnterneti birbiri
ile bağlantılı aygıtlarla ilgilidir. Bu
teknolojide algılayıcısı/sensörü olan her
çeşit nesnenin İnternet’e bağlanarak
birbirleri ile haberleşmesi söz konusudur2.
Nesnelerin birbirleri ile haberleşebilmesi
sayesinde insan hayatını kolaylaştırıcı
gelişmeler sağlanmaya çalışılmaktadır3.
Bileğe takılabilen bileklik şeklinde
egzersiz takip cihazları (fitness tracker),
bebeklerin soluk alıp vermelerini takip
edebilen giysiler, akıllı arabalar sensörü

olan nesnelere örnek olarak sayılabilir.
Tam olarak üzerinde anlaşılmış bir tanımı
olmamakla birlikte nesnelerin İnterneti
akıllı nesnelerin oluşturduğu merkezi
olmayan ağ şeklinde açıklanabilir. Bu
nesneler algılayabilen, kayıt tutabilen,
yorum yapabilen, bilgi iletişiminde
bulunabilen ve kendi başına ya da diğer
nesnelerle birlikte işleyen nesnelerdir. Bu
nesneler diğer nesneler ile bilgisayarlar ile
veya
diğer
kişiler
ile
bağlantı
4
kurabilmektedir . Nesnelerin İnterneti
teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlar
sağlık, otomobil, evler, işyerleri ve akıllı
telefonlardır5.
Nesnelerin İnterneti (Internet of
Things) terimi ilk defa 1999 yılında Kevin
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Ashton tarafından yapılan bir sunumda
kullanılmıştır6. Günümüzde bu terimin
yanında bir de her şeyin İnterneti anlamına
gelen Internet of everything (kısaca IoE)
terimi de kullanılmaktadır. Bu terimi ilk
kullanan kişi ise John Chambers’dır. Cisco
Şirketi’nin yönetim kurulu başkanı (CEO)
olan Chambers her şeyin İnternetini ağ
bağlantılarının daha yararlı olması için tüm
insanları, süreci (process), verileri ve
nesneleri bir araya getirmek olarak
tanımlamaktadır7. Artan bağlantılılık her
şeyi online/çevrimiçi hale getirmektedir.
Böylelikle daha önce eşi görülmemiş
imkânların işletmeler, bireyler ve devletler
için söz konusu olacağı öngörülmektedir.
Nesnelerin İnterneti fiziksel nesnelerin bir
ağ üzerinde birbiri ile bağlantılı olmasını
ifade etmektedir. İnsanlar ve süreç buna
dâhil değildir. Her şeyin İnternetinde ise
insanlar ve süreç de bileşen olarak vardır.
Bu bakımdan her şeyin İnterneti,
nesnelerin İnternetini de içeren bir
teknolojidir8.
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin
pek
çok
avantaj
sağlayacağı
düşünülmektedir. Örneğin, beyaz eşya
kullanıcılarının, bakım ve tamir konusunda
beklemeleri bu teknoloji sayesinde ortadan
kalkacaktır. Çünkü uzaktan aletlerdeki
arıza anlaşılarak gerekli programlama
yapılabilecektir. Yine açık kalan bir
buzdolabı kapağı nedeni ile buzların
erimesi ve suyun dışarı akması ya da
yiyeceklerin bozulması, buzdolabının
sahibine kapağın açık kaldığına ilişkin
bilgi
vermesi
sayesinde
ortadan
kalkacaktır. Üreticiler bu teknoloji
sayesinde kullanıcıların ürünleri tam olarak
nasıl kullandığı bilgisine ulaşabilecek ve
böylece gereksiz fonksiyonlar üzerinde
çalışmak yerine gerekli olan özellikler
üzerinde yoğunlaşacaklardır9. Nesnelerin

İnterneti sayesinde bugün çok büyük
miktarlarda gerçek zamanlı bilgi elde
edilebilmekte ve paylaşılabilmektedir10.
2020 yılı itibarıyla 5 milyar aygıtın
İnternet’e
bağlı
olacağı
tahmin
11
edilmektedir .
Nesnelerin
İnterneti
sadece
nesnelerin İnternet’e bağlanması olarak
algılanmamalıdır. RFID12 yongaları/çipleri
(chip) okuyabilen sensörlerden oluşan yeni
bir ağ modeli de bu kavramın içindedir13.
Tüm nesneler bir etiket taşımak sureti ile
bir sensörün önünden geçerken bilgi
alışverişi yapılabilmektedir14.
Nesnelerin İnterneti pasif olarak
sadece bilgiye ulaşmayı sağlamaktan ibaret
değildir. Nesnelerin İnterneti insana karar
verme konusunda yardımcı olarak bilgiyi
aktif hale getirmektedir. Örneğin akıllı
telefonunuz nesnelerin İnterneti sayesinde
size acıktığınızda sadece çevredeki
restoranların yerini göstermekle kalmayıp
en son yediğiniz yemeğin ne olduğunu
hatırlatarak diyetinize uygun, misafir
sayınıza,
onların
damak
tadına,
restorandaki müsait yer durumuna göre ve
bütçenize uygun restoranı belirtecektir15.
Nesnelerin
İnterneti
sayesinde
nesneler arasında bağlantı sağlanması
yanında nesneler akıllı hale (smart things)
gelmektedir. Akıllı bir nesne karar alma
sürecine yardımcı olmakta veya insan
yerine kararı vermektedir. Ancak bu durum
bazı sorunlar doğurabilmektedir. Örneğin
kendi kendine giden arabalar, akıllı
nesneler ile ilgili olarak sorumluluk
konusundaki sorunları ortaya çıkarmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri Nevada
Eyaleti’nde 2011 yılında kendi kendine
giden arabalar için kanuni zemin
oluşturulmuş, ilk izin de Google arabaları
için verilmiştir (first self driven car
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license). Burada gündemde olan sorun
herhangi bir kaza olması durumunda
sorumluluğun arabanın sahibine mi,
arabanın üreticisine mi yoksa akıllı arabaya
mı ait olacağı ile ilgilidir16.
II. NESNELERİN İNTERNETİ İLE
İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR
Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile
ilgili henüz yeterli ve gerekli hukuki
düzenlemeler bulunmamaktadır. Buna
karşılık nesnelerin İnterneti teknolojisi
hızla gelişmekte ve insanların hayatında
yer almaktadır. Örneğin, Fitbit17 ve Nike+
FuelBand18 isimli spor/sağlık takipçilerinin
satışından 2013 yılında 300 milyon
Amerikan Doları elde edilmiştir19.
Nesnelerin İnterneti ile ilgili
doğabilecek hukuki sorunlar ise ayrımcılık,
güvenlik
ve
mahremiyet
üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
A. Ayrımcılık
Nesnelerin
İnternetinin
kullanıcılar/tüketiciler ile ilgili pek çok
bilgiyi ortaya çıkarması nedeni ile çeşitli
açılardan
ayrımcılığın
söz
konusu
olabileceği belirtilmektedir. Örneğin bir
spor/sağlık takipçisi bileklik şeklindeki
ürünün onu kullananın sadece egzersiz
rutinini değil, aynı zamanda tütün ürünü ya
da uyuşturucu madde veya alkol kullanıp
kullanmadığını da takip edeceğini ki
bunların her birinin aynı zamanda kişiye
özgü biyometrik20 verilere ve hassas kişisel
verilere21 de ilişkin olduğu belirtilmektedir.
Nesnelerin İnterneti sayesinde elde edilen
verilerin kiraya verenler, işverenler, sigorta
şirketleri gibi ekonomik aktörler tarafından
da ekonomik ayrımcılıkta kullanılabilme
ihtimalinin olduğu ifade edilmektedir.
Örneğin
bir
kişinin
araç
sürüş

alışkanlıklarının
ya
da
egzersiz
alışkanlıklarının veya evdeki elektriği
kullanma
alışkanlıklarının
sigorta
şirketleri, bankalar ve işverenler tarafından
o kişi/tüketici hakkında karar vermelerinde
kullanılabileceği belirtilmektedir22.
B. Güvenlik ve Mahremiyet
Nesnelerin İnterneti ile ilgili başka
bir hukuki sorun ise güvenlik ile ilgilidir.
Nesnelerin
İnterneti
teknolojisi
kapsamındaki
ürünler
genellikle
tüketicilere
yönelik ürünlerdir.
Bu
nesnelerin üreticileri genellikle yazılım ya
da donanım şirketleri değildir. Dolayısıyla
veri güvenliğin sağlanması konusu
üretimde ön planda değildir. Şifreleme ya
da diğer güvenlik önlemlerinin ürünlere
eklenmesi
ürünlerin
küçük
olarak
tasarlanması, az enerji ile çalışması ve
kapasitesinin az olması nedeni ile
zorlaşmaktadır. Bu nedenle nesneler
üzerindeki sensörlerin toplandığı verilerin
çalınması kolay hale gelmektedir23.
Üzerinde sensör bulunan nesnelerin
topladığı verilere ilişkin olarak tüketiciler
gizlilik politikası konusunda ya hiç
bilgilendirilmemekte ya da gizlilik
politikasının içeriği konusunda tam olarak
aydınlatılmamaktadır. Üretici tarafından
bir gizlilik politikası metninin hazırlandığı
durumlarda toplanan verilerin kime ait
olacağı, hangi biyometrik verilerin veya
tam olarak hangi verilerin sensör
tarafından toplandığı, ne kadar veri
toplandığı, bu verilerin nasıl kullanılacağı
veya satılacağı konularında tam bir açıklık
olmadığı doktrinde belirtilmektedir24.
Güvenlik ile ilgili bir diğer endişe ise
nesnelerin İnterneti sayesinde kötüniyetli
kişilerin
suç
işlemelerinin
kolaylaşabilmesidir. Örneğin, akıllı bir eve
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akıllı
cep
telefonu
sayesinde
bağlanılabildiğini düşünelim. Kötüniyetli
bir kişi bu evin merkezi ısıtma sistemini ev
sahibinin cep telefonuna ulaşmak için
kullanabilir. Böylelikle de ev sahibinin
kredi kartı bilgilerini çalabilir ya da ev
sahibinin evde olmadığı saatleri merkezi
ısıtma sisteminin kullanılmadığı saatlerden
öğrenerek evde hırsızlık yapabilir25. Ayrıca
nesnelerin
İnterneti
teknolojisinin
gelişmesi
ile
gelecekte
saldırıların
(hacking) artması ve savaşların artık siber
savaşlara dönüşeceği öngörülmektedir26.
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin
yapısı gereği güvenlik ile ilgili ortaya
çıkabilecek sorunlar da klasik güvenlik
sorunlarından farklı hale gelecektir. Artık
bireylerin kimliklerine yönelik hırsızlığın
yerini makinelerin kimliğine yönelik
hırsızlık alacaktır. Böylece makineler
arasında iletilen bilgilerin ele geçirilmeye
çalışılması söz konusu olabilecektir27.
Nesnelerin İnterneti teknolojisinde
sensörlerin
topladığı
verilerin
kimliksizleştirilmesi (deidentification) ve
anonimize edilmesi zordur. Zira sensör
içeren nesnelerin her biri kendilerine ait
adeta parmak izi niteliğinde özellikler
taşımaktadır.
Kullanıcının
kimliğini
belirleyici isim, adres, telefon numarası
gibi bilgiler kaldırılabilse dahi sensörlerin
topladığı veriler sayesinde verilerin
sahiplerinin belirlenebilmesi mümkündür.
Bu nedenle saldırılara açık bir sistemdir.
Mahremiyetin korunması ile ilgili mevcut
hukuki düzenlemeler ise bu şekilde
verilerin kolayca tekrar kimliklendirilmesi
tehdidine
ilişkin
hükümler
28
içermemektedir .
Nesnelerin İnterneti sayesinde çok
fazla
veri
toplanabildiğinden
bu
teknolojinin
gelişmesi
için
gayret

gösterenlerin ilgisiz verilerin toplanmaması
için gerekli önlemleri almaya çalışmaları
gerektiği
belirtilmektedir.
Veri
güvenliğinin bozulmaması için gerekli
önlemlerin alınması hususu da burada
üzerinde durulan konulardan bir tanesidir.
Ayrıca veri öznelerinin verilerinin
toplanma amacının dışında kullanılmaması
hususunda da korunmaları gerekmektedir.
Nesnelerin İnterneti sayesinde pek çok
aygıtın birbirleri ile otomatik olarak
iletişimde olmaları nedeni ile bir başka
sorun veri öznesinin kendisi hakkında veri
toplanmasına ilişkin tam olarak neye rıza
gösterdiğinin belirleyememesinin söz
konusu olmasıdır29.
Nesnelerin İnterneti sayesinde
kişilerin özel hayatını ilgilendiren veriler
de toplanabilmektedir. Örneğin İnternete
bağlı ve bileğe takılan saat şeklindeki bir
aygıt kişinin gece kaç saat uyuduğunu veya
kesintisiz uyuyup uyumadığını, kaçta
kalktığını, kan basıncını, tansiyonunu
ölçebilir,
kaydedebilir
ve
İnternet
sayesinde başka aygıtlara gönderebilir.
Yine bir otomobil bu teknoloji sayesinde
onu kullanan kişinin araba kullanma
alışkanlıklarını örneğin ne kadar hız
yaptığını, dönüş yaparken sinyal verip
vermediğini, sürüş sırasında dışarıdaki
hava durumunu, hangi zamanlarda nerelere
gittiğini ve en önemlisi hangi adreste ne
kadar kaldığı bilgisini kaydedebilir ve
İnternet sayesinde bu veriler başka
aygıtlarla paylaşılabilir30.
Nesnelerin İnterneti sayesinde çeşitli
verilerin silsile halinde kaydedilmesi
mümkün olmaktadır. Örneğin sağlık
parametrelerinin, okuma alışkanlıklarını,
yer bilgisinin, enerji kullanımının, sürüş
tarzının,
yeme
alışkanlıklarının
kaydedilmesi sayesinde kullanıcının hayatı
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hakkında detaylı bir görünüm elde
edilebilmektedir31. Bu noktada bireylerin
mahremiyetinin
korunması
gündeme
gelmektedir. 2012 yılında Londra’da “Açık
nesnelerin İnterneti –Open Internet of
Things” isimli kurultayda çeşitli çalıştaylar
ve açıklamalar yapılmıştır. Kurultayın
sonucunda nesnelerin İnterneti konusunda
varılan
ana
prensipler
katılımcılar
tarafından
imzalanmıştır.
Üzerinde
mutabık olunan ana prensipler şunlardır:
verilerin
erişilebilirliği,
zamanında
erişimin
sağlanması,
mahremiyetin
korunması, sürecin şeffaf olması ve
verilerin kullanılmasına ilişkin izinlere dair
hükümlerdir32. Bu Kurultay öncesinde
bireylerin mahremiyetinin korunması için
çeşitli girişimler de söz konusu olmuştur.
Örneğin 2011 yılında bir şirket “Nesnelerin
İnterneti Haklar Beyannamesini-Bill of
Rights for the Internet of Things” önermiş
ve bu konuda endüstriyel anlamda
standartların oluşturulması açısından bir
başlangıç yapmıştır33.

Nesnelerin İnterneti teknolojisinde
kişisel verilerin kanun dışı yollardan
toplanmasının cezalandırılması ile ilgili
düzenlemeler yeterli değildir. Burada
kullanıcıların önceden haberi olmaksızın
bağlantı elemanlarının ve diğer çiplerin
yerleştirilmesinin
cezalandırılmasına
ilişkin düzenlemelere de ihtiyaç vardır.
Unutulma hakkının nesnelerin İnterneti
teknolojisindeki
karşılığı
nesnelerin
İnterneti yoluyla elde edilen verilerin
silinmesi
hakkıdır.
Kullanıcıların
verilerinin silinmesini isteme hakları da
olmalıdır35.

Nesnelerin İnterneti söz konusu
olduğunda bireylerin kendilerine ilişkin
verilerin toplanmasına ve aktarılmasına
önceden izin vermeleri söz konusu olacak
mıdır sorusu da gündeme gelmektedir. Bu
noktada yeni bir hak ortaya çıkmaktadır.
Bu hak çipi etkisiz hale getirme hakkıdır
(the right to disable chips). Bu bir opt-out
(vazgeçmek,
çekilmek
anlamında)
usulüdür. Buna göre çipler öndeğer
(default) olarak başlangıçta aktif haldedir.
Kullanıcı daha sonra çipi etkisiz hale
getirebilmektedir. Bir başka usul ise opt-in
(dâhil olmak) usulü olabilir. Bu durumda
çip başlangıçta aktif değildir, kullanıcı
aktif hale getirip getirmemeye kendisi
karar verecektir34.

Nesnelerin
İnterneti
teknolojisi
henüz gelişme aşamasındadır. Bununla
birlikte konu ile ilgili kanuni düzenlemeler
de yapılmaya çalışılmaktadır. Bu konuda
Avrupa Birliği’nde yapılan çalışmalara
bakıldığında, 2008 yılında bakanlıklar
düzeyinde toplantılar yapılarak geleceğin
İnternet’i ve özellikle nesnelerin İnterneti
hakkında görüşmeler yapılmıştır37. Yine
2009
yılında
Avrupa
Komisyonu
Nesnelerin İnterneti Konusunda Avrupa
İçin Hareket Planı isimli bildirimi
hazırlamıştır38.

Mahremiyet ve güvenlik ile ilgili
endişeler nesnelerin İnterneti konusunda
ilk akla gelenler olmakla birlikte gelecekte
işletmelerin rekabet gücü ve rekabet
hukuku ile ilgili sorunların da gündeme
geleceği öngörülmektedir36.
III. NESNELERİN İNTERNETİNE
İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER
ve DİĞER ÇALIŞMALAR

Avrupa Komisyonu 12 Nisan 2012
ve 12 Temmuz 2012 tarihleri arasında
kamuoyu araştırması yaparak Nesnelerin
İnternetinin Yönetişimine İlişkin Kamuoyu
Araştırması Hakkında Rapor yayınlamıştır.
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Rapor
nesnelerin
İnterneti
üzerine
üreticilerin,
tüketicilerin,
akademisyenlerin,
sivil
toplum
örgütlerinin,
devlet
kurumlarının,
telekomünikasyon kurumlarının katılımı ile
hazırlanmıştır.
Raporda
nesnelerin
İnternetinin Avrupa Birliği vatandaşlarının
hayatını sağlık, ulaşım, çevre ve enerji gibi
alanlarda kolaylaştıracağı öngörülmüş,
buna karşılık bireylerin mahremiyeti ve
güvenliği ile ilgili riskler taşıdığı
belirtilmiştir39.
Raporun
hazırlanmasında
kullanılan
kamuoyu
araştırmasında
nesnelerin İnterneti teknolojisinde veri
koruma ile ilgili tedbirlerinin alınmasına
gerek
olup
olmadığı
sorusuna
üretici/sanayici katılımcılar mevcut veri
koruma kurallarının yeterli olduğu bu
nedenle ek koruma tedbirlerine gerek
olmadığı yönünde cevap vermişlerdir.
Hatta bazı üreticiler kullanıcıların her bir
uygulama için açık rızasının aranmasının
nesnelerin İnternetinin gelişmesi önünde
bir engel oluşturacağını, nesnelerin
İnterneti yoluyla elde edilmiş anonimize
edilmiş
verilerin
üçüncü
kişilerle
paylaşılmasının
mümkün
olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Buna karşılık
son kullanıcıların büyük çoğunluğu ve
tüketici örgütleri mevcut veri koruma
kurallarının yeterli olmadığını, nesnelerin
İnterneti kapsamında mahremiyet ve veri
koruma alanında daha fazla çalışma
yapılması
gerektiğini
belirtmişlerdir.
Ayrıca veri öznelerine ait verilerin yine
onların kontrolünde kalması gerektiğini
belirterek bazı
prensiplerin olması
gerektiğinden söz etmişlerdir. Buna göre,
kullanıcıların
rızasının
alınmasından
ziyade kullanıcının nesnelerin İnterneti
sistemine dâhil olmayı isteme veya
istememeyi
seçebilmesi
gerektiği

belirtilmiştir. Aynı zamanda verilerin
silinmesi ve unutulma hakkının da
korunması
gerektiği
belirtilmiştir.
Belirtilen bir diğer husus kullanıcının açık
rızası olmadan kişisel verilerin o nesneye
ilişkin uygulama programının amacının
dışında
kullanılamaması
gerektiğine
ilişkindir. Şeffaflığın sağlanması yani
kullanıcıların veri toplamanın mahiyeti ve
amacı hakkında bilgilendirilmesi gerektiği
de son kullanıcıların cevaplarında yer
almıştır. Bunlara ek olarak mahremiyetin
sağlanmasının nesnelerin İnternetine ilişkin
uygulamalarda öndeğer (privacy by default
and
design)
olarak
tasarlanması
gerektiğine işaret edilmiştir. Ayrıca hukuka
uygun olmayan bir şekilde verilere
erişimin engellenmesi açısından sistem
güvenliğinin (şifreleme dâhil olmak üzere)
öncelikli olması gerektiği ifade edilmiştir.
Verilerin saklanmasının zamanla sınırlı
olması bununla birlikte isteyen kişilerin
verilerin saklanmasına izin vermeme
hakkına da sahip olması gerektiği talepler
arasındadır. Bunlara ek olarak hesap
verilebilirlik, dürüstlük kurallarına, etik ve
hukuk
kurallarına
uygun
kullanım
sağlanmalıdır diyen katılımcılar vardır.
Bazı katılımcılar veri koruma konusunda
denetim yapacak bağımsız otoritelerin
olması gerektiğini de belirtmiştir40.
Raporda
ayrıca
kamuoyu
araştırmasına katılan sanayi alanında
faaliyet gösteren işletmelerin henüz
gelişme döneminde olan bir sektörde
kamunun dâhil olmasını sorguladıkları
görülmektedir.
Üreticiler
nesnelerin
İnterneti teknolojisinin ve uygulamalarının
bu konuda yapılacak kanuni düzenlemeler
ile ilgili hareket tarzının belirlenmesi
beklenmeden
gelişmesi
gerektiğini
belirtmiştir. Mevcut veri koruma ve
rekabet kurallarının ve güvenlik ve çevre
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ile ilgili hukuki düzenlemelerin hâlihazırda
son kullanıcıyı koruduğunu belirtmişlerdir.
Ayrıca nesnelerin İnterneti konusunda
yapılacak uygunsuz yönetişimin bu alanda
yapılacak yatırımlara ve yeniliklere engel
oluşturacağını
belirtmişlerdir.
Buna
karşılık son kullanıcılar, sivil toplum ve
tüketici
kuruluşlarını
destekleyerek,
mahremiyet, güvenlik gibi temel haklar ve
etik hususlar söz konusu olduğunda
ekonomik hususların geri planda olduğunu
belirtmişlerdir.
Nesnelerin
İnterneti
kapsamında son kullanıcıların haklarının
tam olarak korunması gerektiğine işaret
etmişlerdir. Raporda son kullanıcıların
nesnelerin İnterneti pazarının rekabetçi bir
şekilde gelişememesi ve tüketicilerin
belirli
teknolojiler
ve/veya
belirli
üreticilere mahkûm olması riskinden de
söz edilmektedir. Bu itibarla nesnelerin
İnterneti konusunda özel düzenlemeler
yapılarak bu alandaki teknolojinin ve
pazarın
gelişiminin
kontrolünün
sağlanması, bu alandaki meselelerin
yönetişimi (governance) ile ilgili olarak
sivil toplum örgütlerinin temsil edildiği
çok paydaşlı platformun gerekliliğine
değinilmiştir41.
Tasarı halindeki Avrupa Birliği Veri
Koruma Tüzüğü’nde getirilen yeniliklere
bakıldığında kamuoyu araştırmasında
katılımcıların taleplerinden bazılarının
karşılandığı görülebilmektedir. Kişisel
verilere en az şekilde erişimin öndeğer
olarak kabul edilmesi (privacy by design
and default) mevcut Avrupa Birliği Veri
Koruma Direktifi’nde yer almazken tasarı
halindeki Veri Koruma Tüzüğü’nün 23 ve
33.maddelerinde düzenlenmiştir. Buna
göre veri işleme için kullanılacak
sistemlerde veri denetleyiciler (data
controller) veri öznelerinin (data subject)
haklarının korunması için gerekli tedbirleri

almak zorundadır. Bu itibarla veri işleme
faaliyetlerinin gerekli amaçlar için
minimum düzeyde olmasının öndeğer
kabul edilmesi sağlanmalıdır (Tasarı
md.23). Tüzük’te ayrıca sınırlayıcı bir
sayım olmamakla birlikte mahremiyetin
öndeğer olarak kabul edilmesini gerektiren
faaliyetlere örnek olarak sistematik profil
çıkarma; sağlık, cinsel yaşam, ırk ve etnik
köken ile ilgili bilginin işlenmesi; kamuya
açık alanlarda büyük ölçekli video
güvenlik kaydı yapılması; çocuklara ilişkin
verilerin, biyometrik verilerin veya genetik
verilerin
büyük
ölçekli
dosyalama
sistemlerinde işlenmesi sayılmıştır (Tasarı
md.33).
Düzenlemenin
devamında
mahremiyetin öndeğer olarak kabul
edilmesinin içeriği, veri işleme faaliyetine
ilişkin açıklamanın yapılması, veri öznesi
için risklerin ne olduğunun ve bu risklere
karşı
veri
denetleyicisinin
alacağı
önlemlerin ne olduğunun açıklanması
şeklinde düzenlenmiştir42. Veri Koruma
Tüzüğü’nde veri öznesinin rızası (Tasarı
md.6, 9), veri öznesinin profilinin
çıkarılması için toplanan verilerin hukuka
uygun olarak kullanılması (Tasarı md.20),
gizlilik politikası (privacy policy) (Tasarı
md.11, 14) veri korumaya ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
halinde yaptırımlara (Tasarı md.79) ilişkin
düzenlemeler de yer almaktadır.
Nesnelerin
İnterneti
konusunda
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde
mahremiyet ve veri güvenliği ile ilgili
düzenlemelerin yapılması gündemdedir43.
Amerika Birleşik Devletleri’nde kişisel
verilerin korunmasına ilişkin federal bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bununla
birlikte sektörel bazda hazırlanmış
kanunlar bulunmaktadır. Örneğin Federal
Ticaret Komisyonu (Federal Trade
Commission)
Çocukların
Çevrimiçi
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Mahremiyetinin Korunması Kanunu’nun
uygulamasını yürütmektedir44 (Children’s
Online Privacy Protection Act_COPPA).
Bu Kanun websiteleri veya online hizmet
veren operatörlere on üç yaşından
küçüklerin
kişisel
verilerinin
toplanmasında
sınırlandırmalar
ve
yükümlülükler getirmektedir. Yine Birleşik
Devletler Sağlık ve İnsani Hizmetler
Dairesi (U.S.Department of Health and
Human Services), ilgili kurumlarda sağlık
verilerine ilişkin mahremiyet, güvenlik ve
ihlal bildirimi konusunda milli standartlar
içeren Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve
Sorumluluk Yasası’nın (HIPAA-Health
Insurance Portability and Accountability
Act) uygulamasını yürütmektedir. Bu
Kanun ile hastalara ilişkin hassas verilerin
korunması
konusunda
standartlar
getirilmiştir. Buna göre bu tarz veriler ile
uğraşan şirketlerin, her türlü fiziksel, ağ ve
işlemeye ilişkin güvenlik önlemlerini
almaları gerekmektedir45.
Eyalet kanunlarına bakıldığında öne
çıkan kanunlardan bir tanesi Kaliforniya
Çevrimiçi
Mahremiyetin
Korunması
Kanunu’dur (California Online Privacy
Protection Act). Bir diğeri ise Masaçusets
Tüzüğü’dür (Massachusetts Regulation).
Federal bir yasanın olmaması nedeni ile
Federal
Ticaret
Komisyonu’nun
yönlendirici bir rolü bulunmaktadır. Bu
kapsamda Komisyon mahremiyet ile ilgili
çerçeve niteliğinde kuralları (privacy
framework) yayınlayarak belirli bir
tüketici, bilgisayar ya da başka bir aygıt ile
ilişkilendirilebilen tüketici verileri toplayan
veya kullanan şirketlere bu konudaki en iyi
olabilecek
uygulamaları
açıklamıştır.
Komisyonun özellikle üzerinde durduğu
temel prensipler, ürün tasarımı aşamasında
mahremiyetin dikkate alınması (privacy by
design), tüketicilere kolaylaştırılmış seçim

imkânı tanınması (simplified consumer
choice) ve şeffaflıktır (transperancy)46.
Nesnelerin İnterneti konusunda
mahremiyet ve güvenlik ile ilgili
faaliyetleri olan diğer bir kuruluş ise
Birleşik Devletler Enerji Dairesi’dir
(U.S.Department of Energy). Daire akıllı
sayaçlarda mahremiyet ve güvenlik ile
ilgili çok taraflı katılımcıların olduğu
toplantılar yapmıştır. Bir başka kurum,
motorlu araçlar ile ilgili siber güvenlik
araştırmalarını başlatan Birleşik Devletler
Ulaştırma Dairesi Ulusal Yollar Trafik
Güvenlik İdaresi’dir (U.S. Department of
Transportation’s National Highway Traffic
Safety Administration). Birleşik Devletler
Yiyecek ve İlaç İdaresi (U.S.Food and
Drug Administration) birbiri ile bağlantılı
tıbbi
cihazlarda
siber
güvenliğin
sağlanması ile ilgili kılavuz yayınlamıştır.
Federal İletişim Komisyonu (Federal
Comunication Commission) kablosuz ağlar
ile
taşınan
tüketici
bilgilerinin
kullanılmasında gizliliğe ilişkin kuralların
uygulanmasında görevlidir47.
Nesnelerin
İnternetinde
mahremiyetin
korunması
ile
ilişkilendirilebilecek açık bir kanuni
düzenlemeye örnek ise Kaliforniya’da 1
Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve
Medeni Kanun’un mahremiyet ile ilgili
bölümüne eklenen akıllı sayaçlardan elde
edilen verilerin korunmasına ilişkin
düzenleme verilebilir. Bu düzenleme ile
işletmelere müşterilere ait akıllı sayaçlar
ile İnternet üzerinden iletilen elektrik ve
gaz tüketim bilgilerinin açıklamasına
sınırlama getirilmiştir48.
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IV.
TÜRK
HUKUKUNDA
NESNELERİN İNTERNETİ

düzenlenen erişimin engellenmesi mümkün
olabilecektir.

Türk
hukukunda
nesnelerin
İnternetine ilişkin özel bir kanuni
düzenleme mevcut değildir. Bununla
birlikte bazı kanunlardaki hükümler konu
ile ilişkilendirilebilir. Öncelikle 5651 sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun’dan bahsetmek gerekir.
Bu Kanun’un amacı, içerik sağlayıcı, yer
sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve
sorumlulukları ile İnternet ortamında
işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim
sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin
esas ve usûlleri düzenlemektir (Kanun
m.1). Kanun’un 8.maddesi uyarınca
İnternet ortamında yapılan ve içeriği yine
Kanun’da sayılan suçları oluşturduğu
hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan
yayınlarla
ilgili
olarak
erişimin
engellenmesine karar verilir. Bu suçlar
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan intihara
yönlendirme; çocukların cinsel istismarı;
uyuşturucu
veya
uyarıcı
madde
kullanılmasını kolaylaştırma; sağlık için
tehlikeli madde temini; müstehcenlik;
fuhuş; kumar oynanması için yer ve imkân
sağlama suçları ve Atatürk Aleyhine
İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer
alan suçlardır. Nesnelerin İnterneti
sayesinde toplanan verilerin söz konusu
suçları oluşturacak şekilde İnternet’te
yayınlanması halinde ilgili İnternet sitesine
erişim
engellenebilecektir.
Örneğin
üzerinde sensörü olan oyuncak sayesinde
bir çocuğun elde edilen görüntülerinin bir
İnternet sitesinde çocuğun cinsel istismarı
teşkil edecek şekilde yayınlanması
durumunda
5651
sayılı
Kanun’da

Türk
Ceza
Kanunu’nun
243.maddesinde bilişim sistemine girme ve
kalma suçu düzenlenmiştir49. Bilişim
sisteminin çeşitli tanımları olmakla birlikte
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü
Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında
Yönetmelik’in 3(1)(b) maddesindeki tanım
“ bilgisayar, çevre birimleri, iletişim
altyapısı ve programlardan oluşan veri
işleme, saklama ve iletmeye yönelik
sistem” şeklindedir. Dolayısıyla nesnelerin
İnterneti teknolojisi ile birbirine bağlanan
nesnelerin oluşturduğu sistem Türk Ceza
Kanunu anlamında bir bilişim sistemi
oluşturabilir. Bu sisteme yetkisiz olarak
giren ve kalan kişi suç işlemiş olacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde
ise bilişim sisteminin işleyişini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme
suçu düzenlenmiştir50. Buna göre birbiri ile
bağlantılı nesnelerin oluşturduğu sisteme
yetkisiz olarak giren, bu nesneler
arasındaki veri akışını engelleyen, bozan,
verileri yok eden veya değiştiren, başka bir
yere aktaran kişi 244.maddedeki suçu
işlemiş olacaktır.
Nesnelerin İnterneti ile ilgili
olabilecek bir diğer kanun ise Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’dur. Bu
Kanun’un
5.maddesinde
tüketiciyle
müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil
edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak
ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına
aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine
dengesizliğe neden olan sözleşme şartları
haksız
şart
olarak
düzenlenmiştir.
Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer
alan
haksız
şartlar
kesin
olarak
hükümsüzdür. Konumuz bakımından bir
örnek vermek gerekirse, tüketicinin satın
aldığı nesne İnternet’e bağlanmak suretiyle
sensörü sayesinde topladığı kişisel verileri
satıcıya iletiyorsa ve satış sözleşmesinde
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veya o nesneyi kullanmak için indirilen
uygulamaya ilişkin sözleşmede kişisel
verilerin satıcı tarafından istenilen şekilde
kullanılabileceği, başkasına satılabileceği
ve buna kullanıcının/tüketicinin hiçbir
şekilde itiraz edemeyeceği yönünde hüküm
varsa bu hüküm haksız şart teşkil edecek
ve hükümsüz olacaktır. Ayrıca Türk
Borçlar
Kanunu’nun
Türk
Ticaret
Kanunu’nun
55.maddesi
anlamında
dürüstlük kuralına aykırı işlem şartı
kullanılarak hazırlanan genel işlem
şartlarını kullanmak haksız rekabet de
teşkil eder. Yine Türk Borçlar Kanunu’nun
21.maddesi uyarınca “karşı tarafın
menfaatine aykırı genel işlem koşullarının
sözleşmenin
kapsamına
girmesi,
sözleşmenin
yapılması
sırasında
düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların
varlığı hakkında açıkça bilgi verip,
bunların içeriğini öğrenme imkânı
sağlamasına ve karşı tarafın da bu
koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi
takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış
sayılır. Sözleşmenin niteliğine ve işin
özelliğine yabancı olan genel işlem
koşulları da yazılmamış sayılır”.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
20.maddesinde özel hayatın gizliliği başlığı
altında “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkına
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu
verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller
kanunla düzenlenir.51” hükmü
yer
almaktadır. Bu itibarla nesnelerin İnterneti
sayesinde kişisel verileri toplanan kişiler
bu verilerin korunmasını isteme, bu
verilerin nasıl kullanılacağını bilme ve
silinmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca
nesnelerin İnterneti sayesinde toplanan

kişisel veriler ile ilgili olabilecek diğer
mevzuat hükümleri Kişisel Verilerin
Korunması
Kanunu
Tasarısı’nda
bulunmaktadır. Kanun Tasarısı uyarınca
kişisel veriler ancak kanunlarda öngörülen
usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir
(m.4). Ayrıca kişisel veriler ilgili kişinin
açık rızası olmaksızın işlenemez (m.5).
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
yasaktır. Bu veriler ancak yeterli
önlemlerin alınması şartıyla Tasarı’da
belirtilen hallerde işlenebilir (m.6). Kişisel
verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde, resen veya
ilginin talebi üzerine veri sorumlusu
tarafından silinir, yok edilir veya anonim
hale getirilir (m.7). Kişisel veriler ilgili
kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü
kişilere ve yurt dışına aktarılamaz (m.8).
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında
veri sorumlusu kişisel verilerin hangi
amaçla işleneceği, kimlere ve ne amaçla
aktarılabileceği hakkında ilgili kişilere
bilgi vermekle yükümlüdür (m.9).
Türk
Medeni
Kanunu’nun
24.maddesinde ise kişiliğin saldırılara karşı
korunmasına ilişkin madde bulunmaktadır.
Yine
Türk
Ceza
Kanunu’nun
135.maddesinde kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak kaydedilmesi ile ilgili bir
düzenleme,
136.maddesinde
verileri
hukuka aykırı olarak verme veya ele
geçirme ile ilgili bir düzenleme,
138.maddede verileri yok etmeme başlıklı
bir düzenleme yer almaktadır52. Tüm bu
hükümler de nesnelerin İnterneti ile
ilişkilendirilebilir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Nesnelerin
İnterneti
teknolojisi
kullanıcılara
pek
çok
kolaylık
getirmektedir. Bununla birlikte, bireylerin
toplanan verilerinin (tüm bu verilerin
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toplamından oluşan büyük verinin de) nasıl
kullanılacağı konusunda açıklık yoktur.
Güvenlik konusunda da tehlikeler söz
konusudur. Konu hakkındaki kanuni
düzenlemeler henüz yeterli değildir. Ayrıca
sensör taşıyan bir nesnenin üreticisinin
kullanıcının bulunduğu ülkeden başka bir
ülkede olması durumunda yargılama
yetkisi ile ilgili sorunlar çıkabilecektir.
Nesnelerin
İnterneti
teknolojisi
hakkında
kullanıcıların/tüketicilerin
üreticiler
tarafından
yeterince
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bunun
yanısıra kullanıcılara kolaylıkla sistemden
çıkabilme imkânının sağlanması ve/veya
kullanıcının rızasının önceden alınması
gerekmektedir53.
Nesnelerin
İnterneti
teknolojisi
içeren ürünleri satın alan tüketicilerin bu
ürünlerin
kullanımı
hakkında
bilinçlendirilmeleri
gerekmektedir.
Tüketicilerde mahremiyetin korunması ve
veri güvenliği konusunda farkındalık ve
duyarlılığın artırılması için çalışmalar
yapılmalıdır.
Türk
hukukunda
yapılabilecek
kanuni
düzenlemeler
bakımından nesnelerin İnternetinin mevcut
Veri Koruma Kanunu tasarısı içinde yer
alması veya yönetmeliklerle sektörel bazda
(sağlık, otomobil, akıllı ev teknolojisi vs.
için ayrı ayrı) düzenlenmesi düşünülebilir.
Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında
nesnelerin
İnternetine
ilişkin
özel
hükümlerin
eklenmesi
suretiyle
standartlaşma sağlanabilir.
İnternet, özel isim olduğundan ilk harfi büyük
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