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BİRİNCİ KISIM 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

GENEL BİR BAKIŞ 
 
 Hõzla yayõlmakta olan İnternetin 21 inci yüzyõl sosyal, politik ve iş ilişkilerinde temel bir 
rol üstleneceği  anlaşõlmaktadõr. İnternete ulaşõmõ olan herkes çok değişik iletişim ve bilgi alma 
metotlarõnõ kullanma şansõna sahiptir. Devamlõ geliştiği için metotlarõn sõnõflandõrõlmasõ güç 
olmakla beraber şu anda belli başlõlarõ e-posta, otomatik posta servisi, haber gruplarõ, sohbet 
odalarõ ve www�dir.Tüm bu metotlar metinlerin iletişimi için kullanõlmakta, çoğu ses, resim ve 
hareket eden video görüntülerinin iletişimini de sağlamaktadõr2. Hepsi birlikte ele alõndõğõnda da 
kullananlarca siber uzay olarak bilinen özel bir ortam yaratõlmaktadõr. Siber uzay  belli bir 
coğrafi alanda yer almayan ancak dünyanõn herhangi bir yerindeki internet ulaşõmõ olan herhangi 
bir kişinin erişebileceği bir yerdir.  
 

Diğer taraftan, devletlerin, adalet mekanizmasõnõn ve kanun koyucularõn gözünden  
kaçmayan bu oluşum neticesinde  İnternetin kendine özel niteliklerine cevap verecek yeni bir 
hukuk ortaya çõkmõştõr; bu İnternet Hukuku olarak adlandõrõlmaktadõr. İnternet hukukunun 
kendine özgü meseleleri olduğu görülmektedir. Genellikle bilişim suçlarõ adõ altõnda geçen ve 
internette işlenen suçlar ayrõ bir inceleme konusu olacak kadar geniş olduğundan burada 
değinilmeyecektir. Burada, internet aracõlõğõ ile gerçekleştirildiğinde farklõ kurallar gerektiren 
hukuki ilişkiler, sadece internet hukukunun kapsamõnõn genişliğini göstermek amacõyla  başlõk 
olarak sayõlmakla yetinilecektir. Bunlar; Reklamcõlõk ve Promosyonlar3; Biyoteknoloji; Sansür 
ve Basõn Özgürlüğü; Rekabet Hukuku; Bilgisayar Sözleşmeleri; Gizlilik; Tüketicinin 
Korunmasõ; Telif Haklarõ; Ceza Hukuku; Kriptoloji ve İhracat Kontrolleri; Haksõz Suçlama; 
Alan İsimleri; Elektronik Ticaret; Elektronik Sözleşmeler; Elektronik Delil; Elektronik Para 
(elektronik ödeme sistemleri dahil); Elektronik İmza; Reklam olarak gelen e-posta ve bunun 
yayõlmasõ(Spamming); Yargõ Yetkisi; Lisanslama; Bağlantõlar, Çerçeveleme(Linking, Framing); 
Dava Açma; Multimedya; Patentler; Protesta Amaçlõ Web Siteleri; Yayõnlar; Patent, Marka, 
Telif Haklarõ Kayõt Ofisleri; Siber Uzayõn Düzenlenmesi; Menkul Kõymetler Hukuku; Şifre 
Anahtarlarõ Emanetçileri (Escrow Services); Finans; Sahtekarlõk; Devlet Mekanizmasõ; 
Endüstriyel Tasarõm; Kapalõ Devreler; İnternette Kumar; İnternet ve Online Bankacõlõk; 

                                                           
* DTM Dõş Ticaret Dergisinin Ekim 2002 sayõsõnda yayõmlanmõştõr. 
1 Laws and Borders, David R.Johnson and David G.Post, Stanford Law Review 1367(1996). 
2 Cornell Journal of Law and Public Policy, www.lawschool.cornell.edu. 
3 Alan Gahtan�s Cyberlaw Encyclopedia, www.gahtan.com. 
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Vergilendirme; Gazeteler, Haber Mesajlarõ;Telekomünikasyon ve Televizyon Yayõncõlõğõ; 
Markalar; Meslek Sõrlarõ; Web Sitesi Tasarõmõ ve İdaresi; İşyeri Konularõ vs.dir. 
 

İşte siber uzay ve bu kadar kapsamlõ internet hukuku içinde ve internetin kullanõldõğõ çok 
değişik ve farklõ alanlarõn yanõsõra, mal ve hizmetlerin tanõtõmõ ve pazar araştõrmasõ, sipariş ve 
teslimi, sigorta ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağlarõ üzerinden yapõlmasõ şeklinde tanõmlanan 
elektronik ticarette de kurallarõn belirlenmesi gerekliliği kaçõnõlmaz olarak gündeme gelmiştir.  
 

 
İKİNCİ  BÖLÜM 

 
ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER 

 
I) GENEL BİR DEĞERLENDİRME 

Uluslararasõ arenada elektronik ticaretle ilgili olarak yapõlan düzenlemelerin elektronik 
ticaret veya elektronik imza yasalarõ ile başladõğõ söylenemez. Örneğin, AB�de bilgi toplumu ile 
ilgili direktifler ve tüketicinin korunmasõ ile ilgili direktiflerin uzaktan satõşlarla ilgili 
maddelerinde yapõlan değişiklikler  gibi bazõ yasal düzenlemelerin daha evvel yapõldõğõ 
görülmektedir. 

 
Birleşmiş Milletlerin dünyada elektronik ticaretin gelişmesini sağlamak amacõyla yaptõğõ 

hukuki düzenlemelere bakõldõğõnda, 1991 yõlõnda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonunun uluslararasõ ticaret usullerinin kolaylaştõrõlmasõ çerçevesinde ve bu alanda 
giderek yaygõn biçimde elektronik veri değişimi uygulandõğõnõ dikkate alarak önce bu konudaki 
kurallarõn belirlenmesi çalõşmasõ yapõlmasõnõ karara bağladõğõnõ, 1995 Mart ayõnda Komisyonun 
26 sayõlõ tavsiye kararõ olarak uluslararasõ elektronik veri değişiminde uyulmasõ öngörülen 
kurallarõn yayõmlandõğõ, daha sonra da bu kurallarõn genişletilerek Model Ticaret Yasasõnda yer 
aldõğõ görülmektedir. Bütün bu gelişmeler, elektronik veriyle ilgili düzenlemelerin elektronik 
ticaretle ilgili düzenlemelerin temelini teşkil ettiğini, taraflar arasõndaki elektronik veri 
değişiminde verilerin alõnma, kabul, hukuki geçerlilik ve uygulanabilirliği, delil niteliği ve  
taraflarõn sorumluluğu gibi hususlarõn yasa ile düzenlenmesi gerekliliğini göstermektedir. Zira, 
karşõlõklõ veri değişimi elektronik ticarette bir amaca matuftur, bu da genellikle bir sözleşmenin 
teşkilidir. Ayrõca, imza da tek başõna bir unsur değildir, imza bir belgenin altõnda yer aldõğõ için 
kendisine hukuki  bir değer tanõnmak istenmektedir, onun için de bağlanacağõ  elektronik veri, 
belge, sözleşme gibi unsurlar tanõmlanmalõ ve kurallar belirlenmelidir.  Avrupa Birliği 
düzenlemeleri de aynõ anlayõş içinde yürütülerek elektronik veriyle ilgili düzenlemeler yapõlmõş 
ve  altõ ay aralõkla uygulanmak üzere  Elektronik İmza ve Elektronik Ticaret Direktifleri 
yayõmlanmõştõr. Anõlan mevzuata aşağõda daha ayrõntõlõ olarak yer verilmektedir. 
 
II) BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÇEŞİTLİ KOMİSYONLARINDAKİ  
DÜZENLEMELER 
 
A) BM AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU 

Komisyon 1991 yõlõnda Elektronik Veri Değişimi (EDI- Electronic Data Interchange) 
konusunda hukuksal düzenlemeler yapõlmasõnõ kararlaştõrmõş, 1995 yõlõnda 26 sayõlõ tavsiye 
Kararõ olarak elektronik veri değişimine ilişkin kurallar belirlenmiştir. 
B) BM ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KOMİSYONU (UNCITRAL-UNITED 
NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW) MODEL 
ELEKTRONİK TİCARET YASASI 

1996 yõlõnda son şeklini alan Model Yasanõn amacõ, ulusal yasa hazõrlayõcõlarõna bir takõm 
kurallar vererek yasal engellerin nasõl aşõlabileceğini ve elektronik ticaret için nasõl daha güvenli 
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bir yasal çevrenin yaratõlabileceğini göstermektir. UNCITRAL Model yasasõnda yer alan 
elektronik veri değişimine ilişkin ayrõntõlõ saptamalar 1991 yõlõnda başlatõlan çalõşmalarõn model 
yasada derlenmiş halidir ve ticari faaliyetler kapsamõnda kullanõlan elektronik  mesaj şeklindeki 
hertürlü bilginin kanunlarõn yazõlõ olma ve orijinal nüsha olma şartlarõnõ yerine getirebileceği, 
saklanmasõ, ispat  güçleri, taraflarca tanõnmasõ, alõndõğõnõn teyidi gibi sadece elektronik veri  ile 
ilgili ayrõntõlõ bilgi vermektedir. 

 
C) UNCITRAL ELEKTRONİK SÖZLEŞME ÇALIŞMALARI 
 Komisyon 1999 yõlõnda Elektronik İmza Model Yasasõnõn hazõrlanmasõndan sonra 
elektronik ticaretle ilgili gelecek çalõşmanõn ne olacağõ hususunu tartõşarak 2000 yõlõnda   prensip 
olarak şu üç konu üzerinde mutabakata vardõ; elektronik sözleşmeler, elektronik ortamda 
ihtilaflarõn halli ve ulaşõm sektöründe belgelerle ilgili çalõşma. 
 Elektronik Ticaret Çalõşma Grubu 2001 Mart ayõnda yapõlan toplantõda mevcut 
uluslararasõ konvansiyonlarda elektronik ticareti engelleyici hükümlerin kaldõrõlmasõna ilişkin 
teklifleri değerlendirdi. Öncelikle sõrf elektronik sözleşmelerle ilgili hususlarõn yer alacağõ bir 
konvansiyon hazõrlanmasõ kararlaştõrõldõ. 11-15 Mart 2002 tarihlerinde New York�da yapõlan  
toplantõda elektronik sözleşmelere ilişkin taslak bir konvansiyon hazõrlandõ. 14-18 Ekim 2002 
tarihlerinde Viyana�da yapõlacak toplantõda bu taslak üzerindeki çalõşmalar devam edecektir. 
 
III) AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ DÜZENLEMELER 
 2000/31 SAYILI AB ELEKTRONİK TİCARET DİREKTİFİ  

8 Haziran 2000 tarih, 2000/31 sayõlõ, AB Elektronik Ticaret Direktifi, bilgi toplumu 
hizmetlerinin üye ülkeler arasõnda serbest dolaşõmõnõ sağlamak amacõyla hazõrlanmõş olup 
direktifte elektronik sözleşmeler ve bunlarõn hukuki neticelerine ilişkin de önemli hususlar 
bulunmaktadõr. Direktifin tam adõ �Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazõ Yasal Hususlarõ, Özellikle 
Elektronik Ticaret Hakkõnda Direktif� şeklindedir. Direktifte esas olarak bilgi toplumu 
hizmetlerinin serbest  dolaşõmõ amaçlanmakta ve bilgi toplumu hizmet sağlayõcõlarõnõn nasõl 
kurulacağõ, sorumluluklarõ, görevleri, cezalar ve elektronik  imkanlarla gerçekleştirilen akitler, 
ara hizmet sağlayõcõlarõnõn sorumluluklarõ  gibi hususlar ele alõnmaktadõr.  

Bilgi toplumu hizmetleri elektronik ticaretten çok daha kapsamlõdõr ve elektronik ticareti 
de içermektedir. 98/48 sayõlõ AB Direktifinden hareketle, bilgi toplumu hizmetlerinin normalde 
para karşõlõğõnda, uzaktan, elektronik yollarla ve alõcõnõn talebi karşõlõğõnda verilen hizmetler 
olarak tanõmlandõğõ söylenebilir. 
 
IV) OECD�DE DURUM 

OECD�de  e-ticarete ilişkin çeşitli çalõşmalar yapõlmõş ve halen de devam etmektedir. 
Burada önemi ve güncelliği nedeni ile  OECD Konseyinin  2002 Temmuz ayõnda  İletişim Ağlarõ 
ve Bilgi Sistemlerinin Güvenliği İçin Rehber adõ altõnda topladõğõ ve  üye ülkelere önerdiği bazõ 
esaslar üzerinde durulacaktõr. Aynõ konuda 1992 yõlõnda hazõrlanan  çalõşmadan bu yana bilgi 
sistemlerinin kullanõmõ ve iletişim ağlarõnda dramatik değişmeler olduğu için o tarihte OECD 
tarafõndan yapõlan tespitlerin tekrar ele alõnmasõ gerekmiştir. Çok özet olarak bu çalõşmada, 
birbirini tamamlayan 9 prensip tespit edilmiştir4. Buna göre  katõlõmcõlar, ki bunlarõn içine 
politikayõ tespit edenlerden sistemi çalõştõran kişilere kadar herkes girmektedir, şu kurallara 
dikkat etmelidir: 1) Bilmek;  bilgi sistemleri güvenliğine ihtiyaç olduğu bilinmelidir 2) 
Sorumluluk; bilgi sistemlerinin ve ağlarõnõn güvenliğinden herkes sorumludur 3) Tepki; 
güvenlikle ilgili hadiselere zamanõnda ve işbirliği içinde tepki verilmelidir 4) Ahlak kurallarõ; 
diğerlerinin yasal haklarõna saygõ gösterilmelidir 5) Demokrasi; güvenlik sistemleri ve ağlarõnõn 
güvenliği demokratik bir toplumun  değerleri ile uyumlu olmalõdõr 6) Risk değerlendirmesi; 
tehlikeleri ve zayõflõklarõ belirleyecek risk değerlendirmesi yapõlmalõdõr 7) Güvenlik tasarlamasõ 

                                                           
4 OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks, www.oecd.org. 
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ve uygulanmasõ; güvenlik, bilgi sistemleri ve ağlarõnõn vazgeçilmez unsuru olarak ele alõnmalõdõr 
8) Güvenlik idaresi; güvenlik idaresine kapsamlõ bir yaklaşõm sağlanmalõdõr 9) Yeniden 
değerlendirme; bilgi gistemleri ve ağlarõnõn güvenliği gözden geçirilerek güvenlik politikalarõ, 
uygulamalarõ, tedbirleri ve usullerinde gerekli görülen değişiklikler yapõlmalõdõr. 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
ELEKTRONİK İMZA DÜZENLEMELERİ 

FARKLI YASAL YAKLAŞIMLAR 
 

I) ABD ÖRNEĞİ 
Esasen tüm bu gelişmeler kişilerin kağõt yerine elektronik belge, iletişim için elektronik 

ortam, işlemlerini onaylamak için elektronik imza kullandõklarõ andan itibaren başlamõş ve bu 
yeni ortamda yapõlan işlemlerin yasal olup olmadõğõ, elektronik mesajlarõn güvenilebilirliği ve 
kurallarõn neler olduğunun önceden bilinmek istenmesi gibi  üç ana mesele  ortaya çõkmõştõr5. 
 
  Yasallõk  konusuna girildiğinde  a) pek çok kanunda aranan yazõlõ ve imzalõ olmak 
kuralõnõn elektronik kayõtlar ve elektronik imzalarla karşõlanabilmesi b) elektronik kayõtlarõn 
delil olmak açõsõndan �asõl nüsha� olarak kabul edilebilirliği c) elektronik kayõt ve  imzalarõn 
elektronik formda olmalarõnõn mahkemelerde kabul edilebilirliği d) elektronik kayõtlarõn sadece 
bu şekilde muhafazasõnõn mümkün olup olmadõğõ e) kayõtlarõ tutanlarõn bunlarõn doğruluk ve 
bütünlüğünü garanti edebilmesi,  hususlarõ gündeme gelmektedir. 
  

Yukarõda sayõlanlar içinde en fazla yazõlõ ve imzalõ olmak hususlarõ tartõşõlmõş ve 
elektronik ticaretin gelişmesindeki en büyük engel olarak  öne sürülmüştür.  Yazõlõ olma unsuru 
sadece kağõt üzerinde mürekkep olmasõ şeklinde değil, iletişimin elle tutulur olmasõ şeklinde 
anlaşõlmalõdõr.  

 
Ancak  sorun sadece elektronik belge ve imzalarõn mahkemelerce kabul edilebilirliğinden 

de kaynaklanmamaktadõr. Zira elle tutulabilir bir şekilde kayda alõnan elektronik mesajlar da 
kanunlardaki yazõlõ olma şartõnõ karşõlayabilir. İmza konusunda ise,  ana mesele kişinin niyeti ile 
imza olarak kabul edilecek bir �sembol� ün birleşmesidir. ABD�de farklõ ortamlardaki semboller, 
örneğin, teleks veya faksda yazõlõ isimler, faksdaki imza, daktilo ile yazõlmõş isimler, kağõt 
başlõklarõndaki isimler dahi imza olarak mahkemelerde kabul edilmiştir. Bu düşünceden 
hareketle elektronik bir kayõtta imza niyeti ile kullanõlan herhangi bir sembol veya kod imza 
şartõnõ karşõlamalõ, hatta bir e-postanõn sonuna yazõlan isim dahi niyetin böyle olmasõ halinde 
imza olarak kabul edilmelidir neticesine varõlabilir. Bu durumda, hukuken imza arandõğõ 
durumlarda bu gereksinimin elektronik imza ile de karşõlanabileceği ve kanunen yazõlõ olma 
şartõnõn arandõğõ durumlarda elektronik belgelerin de yeterli olacağõnõn açõkça kanunlarda yer 
almasõnõn amaçlarõndan birinin de  kanunlarõn en önemli niteliklerinden olan �önceden 
bilebilmek imkanõnõn� ve dolayõsõyla güven ortamõnõn yaratõlmak istenmesi olduğu 
anlaşõlmaktadõr. 

 
              Çok genel bir ifadeyle, dünyada  elektronik imzalarla ilgili yasalarõn ikiye ayrõldõğõ, bazõ 
yasalarõn ABD örneğinden hareketle �minimalist� yaklaşõm içinde, diğerlerinin ise �Açõk 
Anahtar Altyapõsõ��na dayalõ elektronik imzalara hukuki netice bağlanmasõ şeklinde bir görüş 
çerçevesinde hazõrlandõğõ belirtilebilir.  

                                                           
5 Moving With Change: Electronic Signature Legislation As A Vehicle For Advancing e-Commerce- 
by Thomas J.Smedinghoff and Ruth  Hill Bro. 
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Bu farklõ yaklaşõmlarõn yanõsõra, kanunlarda, imza olarak ne geçerlidir ve elektronik kayõt 
ve elektronik imzalar hangi işlemlerde kullanõlabilir sorularõnõn çözümünde de farklõ yaklaşõmlar 
olduğu görülmektedir. Şöyle ki, hangi elektronik imza geçerlidir konusunda dahi  üç farklõ 
yaklaşõm sayõlabilir: 
 
i) Tüm elektronik imzalarõn  yasal imza gereksinimlerini karşõladõğõnõ kabul eden yaklaşõm: 
  Kağõt esaslõ işlemlerde ABD�de herhangi bir işaret imza olarak kabul edilebilir. 
Elektronik ortamdaki işlemler için de pek çok eyalet aynõ hususu kabul etmiştir. Bir mesajdaki 
herhangi bir elektronik sembol imza olarak kabul edilebilir. Bu tip yasalar kullanõlan teknoloji 
değil, elde edilecek sonucun önemli olmasõ anlamõnda teknoloji-tarafsõz tutum içerisindedir. Tek 
istenen husus, bir sembolün veya güvenlik mekanizmasõnõn olmasõ ve imzalayanõn �onaylamak� 
niyetidir. ABD�den örnek verecek olursak  Standart Elektronik İşlemler Yasasõ ( Uniform 
Electronic Transactions Act-UETA) da aynõ yaklaşõm içindedir. 
 
ii) Elektronik imzalarõn ancak bazõ güvenlik unsurlarõnõ taşõdõğõ zaman yasal imza 
gereksinimlerini karşõladõğõnõ kabul eden yaklaşõm: 

Bu kategorideki yasalarda elektronik imzalarõn belirli bazõ vasõflarõ olmasõ veya bazõ 
şartlarõ karşõlamasõ istenmektedir. Bu yasalar da teknoloji tarafsõz bir tutum içindedir. Bu tip 
yasalarda imzanõn geçerli olabilmesi için aranan hususlar şöyle sõralanabilir; 
- kullanan şahsa özgü olmalõ, 
- doğrulama imkanõ olmalõ, 
- sadece kullanan şahsõn kontrolünde olmalõ, 
- elektronik veriye bağlõlõğõ öyle şekilde olmalõ ki veri değiştirildiği takdirde imza geçersiz 

olmalõdõr. 
 
 Yukarõda sayõlan unsurlar bazõ yasalarda elektronik imzayõ tanõmlamak için 
kullanõlmaktadõr. Bu durumda, sayõlan dört unsurdan biri yoksa elektronik imza da yoktur 
şeklinde bir netice çõkmaktadõr. Burada en çarpõcõ unsur �güvenliğin� imzanõn geçerli olabilmesi 
için ön şart olarak aranmasõdõr ki, kağõt temelli imzalarda böyle bir husus yoktur. ABD 
yasalarõnõn 1/3, AB Elektronik İmza Direktifi,  UNCITRAL Elektronik İmza Model Yasasõ   
buna benzer bir tutum içermektedir. 
 
iii) Sadece sayõsal imzalarõn yasal imza gereksinimlerini karşõladõğõnõ kabul eden 
yaklaşõm: 
  Bu kategorideki yasalarda elektronik imzanõn vasõflarõ değil, imzayõ yaratmakta 
kullanõlan teknoloji üzerinde durulmaktadõr. Bu sistemi kullanan sadece  5 ABD eyaleti 
bulunmaktadõr. Bunlarda sadece tek bir elektronik imza çeşidine, sayõsal (dijital) imzaya izin 
verilmekte, diğer elektronik imzalar dikkate alõnmamaktadõr. 

 
Diğer taraftan, elektronik imzalarõn hangi işlemlerde kullanõlabileceği hususunda bile 

farklõ uygulamalar olduğu görülmektedir. ABD Eyaletlerinin % 40�nda her tür işlem için 
kullanõldõğõ söylenebilir. Bazõ eyaletler, örneğin, her iki tarafõn da kamu olmasõ halinde 
elektronik imzayõ kabul ederken, bazõ eyaletler sadece bazõ özel finans kuruluşlarõ arasõnda 
kullanõlmasõna izin vermektedir.Yukarõda bahis konusu edilen farklõ yaklaşõmlar 1999 yõlõnda 
kabul edilen ve yukarõda bahis konusu edilen UETA ile aşõlmaktadõr.Yõllarca üzerinde çalõşõlan 
bu yasa UNCITRAL Model Elektronik Ticaret Yasasõ ile sağlanan uluslararasõ uzlaşma üzerine 
inşa edilmiştir. Diğer taraftan, ABD�de 2000 yõlõnda kabul edilen kõsaca e-İmza Yasasõ olarak 
bilinen Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu incelendiğinde şu hususlar 
görülmektedir; 
- elektronik imza ve akitlerin yasal geçerliliği kabul edilmekte, 
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- yasal olarak istenen ihbarname ve açõklamalarõn elektronik olarak gönderilmesine izin 
verilmekte, 

- kayõtlarõn elektronik yollarla tutulmasõ mümkün olmaktadõr. 
 

e-İmza Yasasõ  hem federal devlet hem eyaletler için geçerlidir, ancak, eyaletler UETA�yõ 
kabul ettikçe e-İmza Yasasõ o eyalet için yürürlükten kalkacaktõr. e-İmza yasasõ bir onaylama 
teknolojisi veya metodunun eyalet yasalarõnda üstünlük sağlamasõnõ engellemektedir 
 
II) ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TOPLULUKLARDAKİ  DURUM 
 

A) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU 
KOMİSYONU-UNCITRAL ELEKTRONİK İMZA MODEL YASASI: 

 
 Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Ticaret Hukuku Komisyonu bünyesinde başlatõlan 

çalõşmalar neticesinde hazõrlanan ve 1996  Aralõk ayõnda yayõmlanan  Elektronik Ticaret Model 
Kanununda, elektronik verilerin ve elektronik sözleşmelerin  yasallõğõnõn tanõnmasõna ilişkin  
kurallara yer verilmiş ve elektronik imzaya sadece bir madde ile değinilmiştir. Ancak, daha 
sonraki yõllarda elektronik imzaya ilişkin daha ayrõntõlõ kurallarõn konulmasõnõn gerekliliği ortaya 
çõkõnca, aynõ Komisyonca 1998 yõlõnda elektronik imzaya ilişkin bir model yasanõn hazõrlanmasõ 
çalõşmalarõ başlatõlmõş ve model elektronik ticaret yasasõndaki teknoloji tarafsõz tutumun devamõ 
ve diğer onaylama tekniklerinin engellenmemesi şartõyla  sertifika makamlarõ ile ilgili olarak 
Çalõşma Grubunun asgari bir standartlar dizisi kararlaştõrabileceği belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
devam eden çalõşmalar 2001 yõlõnda kesinleşerek model yasa nihai şeklini almõştõr. 
 
B) AVRUPA BİRLİĞİ - 1999/93 SAYILI AB ELEKTRONİK İMZA DİREKTİFİ 
  13 Aralõk 1999 tarih, 1999/93 sayõlõ, AB Elektronik İmza Direktifine göre AB üyesi 
ülkelerin 19 Temmuz 2001 tarihine kadar Direktife uyum sağlamak üzere gerekli yasa ve 
düzenlemeler ile idari hükümleri yürürlüğe koymalarõ gerekmektedir. Direktifin amacõ elektronik 
imzanõn kullanõlmasõnõ kolaylaştõrmak ve hukuken tanõnmalarõna katkõda bulunmak şeklinde 
belirlenmiştir. Sözkonusu direktifte elektronik imza sertifikalarõ, sertifika hizmet sağlayõcõlarõ ve 
bunlarõn gözetimi ile ilgili esaslar yer almaktadõr. 

  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
DÜNYADA HALEN UYGULANAN  VEYA HAZIRLIK AŞAMASINDA OLAN 

ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK İMZA  MEVZUATI6 
 

I) AB VE ADAY ÜLKELERDE HAZIRLANAN VEYA UYGULANAN MEVZUAT 
A) AB Üyesi Ülkeler: 
Belçika: Sertifika Servisleri ve Elektronik İmzalarõn Hukuki Çerçevesinin Esaslarõ Hakkõnda 
Yasa, 14 Haziran 2001 tarihli. 
Danimarka: 1 Ekim 2000 tarihli Elektronik İmzalar Hk.Yasa yürürlükte. AB Elektronik Ticaret 
Direktifine uyum sağlamak üzere hazõrlanan Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu Temmuz 
2002�de yürürlüğe girdi. 
Fransa: 2 ayrõ yasa var. Mart 2000 tarihli, 2000-230 sayõlõ yasada elektronik imza ve belgelere, 
ispat konusunda kağõda dayalõ belgelere benzer esaslar getirmektedir. 2001 tarihli, 2001-272 
sayõlõ yasa ile AB Direktifinde yer alan hususlarõn çoğu tanõnõyor. 
Almanya: AB Direktifinden önce, 1997 tarihinde hazõrlanõp 1998 de yürürlüğe giren Alman 
Sayõsal İmza Yasasõ  anõlan direktifle uyumsuz hükümler içerdiğinden, üç senelik tecrübe ve AB 

                                                           
6 Baker & Mc Kenzie Global E-Commerce Law-www.bmck.com/ecommerce/whatsnew 
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Direktifi ilkelerine göre yeniden hazõrlanan Alman Elektronik İmza Yasasõ 22 Mayõs 2001�de 
yürürlüğe girdi. 
Yunanistan: Bu konularla ilgili bir kararname hazõrlanõyor, ancak kesinleşmedi. 
İtalya: Mart 1997 tarihli, 59 sayõlõ Yasa ve 1997 tarihli Kararname ile Açõk Anahtar Altyapõsõ 
(PKI) esasõna dayanan, sayõsal imzalarla ilgili esaslarõ tanõdõ. Ancak, AB Direktifinden önemli 
konularda farklõlõk gösteren bu düzenlemeler yeni bir Kararname ile düzeltildi ve sayõsal imzanõn 
geçerliliğine ilişkin hususlara açõklõk getirildi.  
Hollanda: AB Direktifi ile uyumlu bir kanun 2002�de yürürlüğe girecek. 
Lüksemburg: 14 Ağustos 2000 tarihli e-Ticaret Yasasõ, AB Direktifi ile uyumlu. 
İsveç: 1 Ocak 2001�de yürürlüğe giren Nitelikli Elektronik İmza Yasasõ, AB Direktifi ile 
uyumlu. 
Portekiz: Ağustos 1999 tarihli, 290-D/99 sayõlõ yasa elektronik imza ve elektronik belgelerin 
geçerliliği  hususunda esaslarõ belirlemektedir. AB Direktifine uyum sağlamadõ henüz. 
İspanya: 17 Eylül 1999 tarihli Elektronik İmza Yasasõnõ yürürlüğe koydu. AB Elektronik İmza 
Direktifine göre değişiklikler de gerçekleştirildi, elektronik imza kapsamõ genişletildi.  Ayrõca, 
2000/31 AB Elektronik Ticaret Direktifi prensipleri doğrultusunda hazõrlanan  34/2002 sayõlõ 
yasa da Temmuz 2002 de yürürlüğe girdi. 
İngiltere: AB Direktifini yürürlüğe koyacak herhangi bir düzenleme yapõlmadõ, ancak, 2000 
Elektronik İletişim Yasasõ bir ölçüye kadar elektronik imzalarõn kullanõmõ ve hukuki geçerliliği 
ile ilişkili. Sözkonusu yasa  24 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren 
elektronik imza aynen elle atõlmõş imza gibi mahkemelerde delil olarak kabul edilebilmektedir. 
Yasanõn 11 ve 12 nci bölümleri elektronik imza, bununla ilgili sertifikalar ve bunlarõn datanõn 
doğruluğuna delil olarak sunulabilmesine ilişkindir. 
İrlanda: Devlet Başkanõnõn Elektronik Ticaret Yasasõ 2000�i dijital imza ile imzalayarak 
yürürlüğe koymasõ ile İrlanda  dijital imza teknolojisi kullanan devletler  
arasõna katõlmõştõr. Yeni İrlanda yasasõ ABD yasasõ ile bazõ farklõlõklar göstermektedir. İlk 
olarak, yasa şifreleme kullananlarõ açõkça korumakta ve şifre kullanõcõlarõnõn şifreleme 
anahtarlarõnõ teslim etmelerinin kanun yoluyla istenmesini yasaklamaktadõr. İkinci olarak, 
İrlanda yasasõ ile �elektronik� kavramõna daha geniş bir anlam verilerek biometrik veya fotonik 
(õşõkla üretilen) şekilde bir imzanõn yaratõlmasõna, doğruluğunun garanti edilmesine ve gelecek 
teknolojilerin ilave edilmesine izin verilmektedir. Son olarak da,  yasa sertifika hizmet 
sağlayõcõlarõ arasõnda bir bilgisayar ağõ kurulmasõnõ sağlayacak çerçeveyi de mümkün 
kõlmaktadõr. 
Avusturya: Federal Elektronik İmza Kanunu, 1 Ocak 2000�de yürürlüğe girdi, AB Direktifi ile 
uyumlu. 
Finlandiya: AB Direktifi ile uyumlu bir yasayõ görüşüyor, yasada ABD yasasõndan alõnmõş bazõ 
esaslar da bulunuyor. 
 
B) Aday Ülkeler : 
Çek Cumhuriyeti: Elektronik İmza Yasasõ 1 Ekim 2000�de yürürlüğe girdi. AB Elektronik 
İmza Direktifi ile uyumlu. 
Macaristan: AB Direktifi ile uyumlu, Elektronik İmza Yasasõ 1 Eylül 2001�de yürürlüğe girdi. 
Ayrõca, sadece Macaristan�da yerleşik on-line hizmet sunucularõna ve yararlananlara ilişkin yeni 
bir elektronik ticaret yasasõ da yürürlüğe girdi. 
Polonya: Elektronik İmza Yasasõ Temmuz 2002� de yürürlüğe girdi. 
Bulgaristan: Elektronik Belgeler ve Elektronik İmzaya ilişkin bir taslak Meclise sunuldu. 
Kõbrõs: Herhangi bir çalõşma bilinmiyor 
Estonya: 15 Aralõk 2000�de yürürlüğe giren Sayõsal imza Yasasõ. 
Latviya:Herhangi bir çalõşma bilinmiyor 
Litvanya: Elektronik İmza Yasasõ  11 Temmuz 2000 de yürürlüğe girdi, AB Elektronik İmza  
Direktifi ile uyumlu. 
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Malta: Mayõs 2000�de yayõmlanan bir raporda, Elektronik Ticaret, Veri Korunmasõ ve 
Bilgisayarlarõn kötüye kullanõlmasõna ilişkin üç yasa hazõrlanmasõ öngörülüyor. Romanya: Bilgi 
toplumu hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelerin bir parçasõ olarak e-Ticaret Yasasõ 2002 yõlõ 
içinde kabul edildi, Ekim ayõnda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemeler,  AB e-Ticaret 
Direktifi ile uyumlu ve on-line işlemlerin güvenliğini sağlamaya yönelik. 
Slovak Cumhuriyeti: Elektronik İmza Yasasõnõn hazõrlanmasõna yönelik bir çalõşma grubu 
teşkil edildi, çalõşmalar devam ediyor. 
Slovenya: 22 Ağustos 2000�de Elektronik Ticaret ve Elektronik İmza Yasasõ yürürlüğe girdi. 
 
II) DÜNYADA UYGULANAN VEYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ  MEVZUAT 

 
A) AB ve Aday Ülkeler Dõşõndaki  Avrupa Ülkeleri: 
İzlanda: Nisan 2001 tarihli Elektronik İmza Yasasõ kabul edildi. 
Norveç: Elektronik İmzalarõn Kullanõmõ ve Tanõnmasõ Hk.Yasa Temmuz 2001�de yürürlüğe 
girdi. AB Direktifi ile uyumlu. 
Ukrayna: Elektronik belgelere ilişkin yasasõnõ çõkardõ, UNCITRAL Model Ticaret Yasasõ  esas 
alõnmõş. 

 
B) Amerika: 
ABD: Yukarõda belirtildiği gibi, halen ABD�de elektronik ticaretle ilgili olarak eyaletlere ilişkin 
yasalar ve  Federal yasalar  olmak üzere uygulamalar devam etmektedir. 
Kanada: 10 Nisan 2001�de yürürlüğe giren Elektronik İşlemler Yasasõ tüm elektronik işlemlerle 
ilgili. 
Arjantin: 15 Ağustos 2001 tarihli Sayõsal İmza Kanunu. 
Bermuda: 1999 tarihli Elektronik İşlemler Yasasõ, elektronik imza ve kayõtlarõ kapsõyor. 
Brezilya:Yakõn tarihte çõkardõğõ yeni bir yasa ile sayõsal sertifikasyon sistemini yürürlüğe koydu. 
Açõk anahtar altyapõsõna dayalõ sistemde kök sertifika makamõna kayõt olan sertifika kurumlarõ e-
imza ve sayõsal sertifikalar verebilecek. 
Kolombiya: 21 Ağustos,  1999 tarihli, 527 sayõlõ Elektronik Ticaret Yasasõ var. 1996 tarihli 
UNCITRAL Model Elektronik Ticaret Yasasõ örnek alõnmõş. 
Peru:Elektronik işlemlerin yasal çerçevesini düzenleyen üç taslak yasa var, 1999 tarihli. 
Ekvator: Elektronik ticaret, elektronik imza ve veri mesajlarõnõ kapsayan bir taslak hazõrlandõ. 
Meksika: Ticaret Kanununda elektronik imzalarõ kapsayacak bir değişiklik yapõlmak isteniyor. 
 
C) Asya ve Ortadoğu: 
Japonya: 24 Mayõs 2000�de kabul edilip, 1 Nisan 2001�de yürürlüğe giren Elektronik İmzalar 
ve Sertifika Hizmetleri Hk.Yasa. 
Singapur: 29 Haziran 1998 tarihli Elektronik İşlemler Yasasõ. 
Hindistan: 1998 tarihli Elektronik Yasasõ ve 2000 tarihli Bilgi Teknolojisi Yasasõ. 
Hong Kong: 7 Nisan 2000�de yürürlüğe giren Elektronik İşlemler Yönetmeliği sayõsal ve 
elektronik imzalarla elektronik kayõtlarõ kapsõyor. Eylül 2000 de sayõsal imzanõn yasal çerçevesi 
ve üst sertifika hizmet sağlayõcõsõ  belirlendi.  
Çin Cumhuriyeti: İnternet bankacõlõğõna ilişkin yasal düzenlemeler var. 
Rusya: Rusya Federasyonu Bilişim Yasasõ, Ocak 1995 tarihli, elektronik imzalarla ilgili 
hükümler yer alõyordu. Ancak, Meclis ayrõ bir Elektronik İmza Yasasõ çõkararak, bazõ şartlarda 
elektronik imza ile elle atõlmõş imzayõ eş değerde kabul etti. 
Malezya: 1 Ekim 1998�de yürürlüğe giren Sayõsal İmza Yasasõ. Kasõm 2001 de bu kanunu 
düzelten bir yeni yasa yürürlüğe girdi. 
Güney Kore: Elektronik Ticaret Temel Kanunu ile Elektronik İmza Kanunu hazõrlanõyor. 
Tayvan: Elektronik İmza Yasasõ yasalaşma süreci içine girdi. 
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Tayland: Elektronik İşlemlerle ve Elektronik İmzalarla ilgili iki yasa taslağõ birleştirildi ve 
taslak  Kabine tarafõndan onaylandõ. Yeni Elektronik İşlemler Yasasõ 3 Nisan 2002 de yürürlüğe 
girdi. Bu yasa ile elektronik sözleşmelerin pek çoğu kağõt temelli sözleşmelerle aynõ hukuki 
niteliği kazandõ. 
Filipinler: 14 Haziran 2000 tarihli Elektronik Ticaret Kanunu, elektronik imzalarõ, elektronik 
işlemleri ve e-ticarete ilişkin suçlarõ kapsõyor. 
Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Emirliği, UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Yasasõ 
prensiplerine uygun olarak hazõrlanan e-Ticaret Yasasõnõ 2002 başlarõnda yürürlüğe koydu.  
İsrail: 5760 sayõlõ, 2000 tarihinde çõkarõlan Elektronik İmza Yasasõ 
Ürdün: ABD ile elektronik ticaret konusunda müşterek bir bildiri yayõmladõ. 
Tunus: Elektronik İletişim ve Elektronik Ticaret Kanunu 9 Ağustos 2000 de yürürlüğe girdi. 
Kanun sayõsal imzalarõ ve elektronik sözleşmeleri de kapsõyor. 
 
D) Diğerleri: 
Avustralya: Çeşitli bölgelerin 2000 tarihli Elektronik İşlemler Yasalarõ bulunmaktadõr. 
Yeni Zelanda: Ticaret Yasasõnda düzeltmeler ve elektronik ticaretle ilgili yasal düzenlemeler 
taslak halinde. E-devlet stratejisi kapsamõnda kişilerin devletle online işlemlerine ilişkin 
prensipler belirlenmekte. 
Gibralta: Elektronik Ticaret Yönetmeliği, çeşitli e-ticaret konularõna ilişkin. 
 

 
İKİNCİ KISIM 

 
TÜRKİYEDEKİ GELİŞMELER 

 
 
A) KISA TARİHÇE 

 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantõsõnda, 
Türkiye�de elektronik ticaret ağõnõn kurulmasõna ilişkin 97/3 sayõlõ Karar alõnmõştõr. Bu kararda 
koordinatörlük görevi DTM�nin bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�na, sekreterya görevi de 
TUBİTAK�a verilmiştir. 
 

DTM başkanlõğõnda ilgili kuruluşlarõn katõlõmõyla Elektronik Ticaret Koordinasyon 
Kurulu (ETKK) oluşturulmuştur. ETKK üyeleri DTM dõşõnda 38 üyeden meydana gelmiştir. 16 
Şubat 1998 tarihindeki ilk ETKK toplantõsõnda toplantõya katõlan kuruluş temsilcileri arasõndan 
Teknik, Hukuk ve Finans Gruplarõ adõ altõnda üç ayrõ  grup oluşturulmuş ve anõlan gruplar 
hazõrladõklarõ raporlarõ Mayõs 1998 ayõ içersinde ETKK Değerlendirme Komisyonuna iletmiştir. 
 
B) MEVZUAT ÇALIŞMALARI 
 

Yukarõda bahis konusu edilen Çalõşma Gruplarõndan Hukuk Grubu çalõşmalarõnõ hõzla 
yürütmüş ve 8 Mayõs 1998 tarihli raporunda ayrõntõlõ bir inceleme ortaya koymuştur. Raporda, 
özetle, elektronik ticaretin gelişmesi doğrultusunda elektronik ticaretle ilgili ulusal mevzuatõn 
belirlenmesi, söz konusu mevzuatta elektronik ticaret uygulamalarõ açõsõndan sorun yaratabilecek 
hususlarõn tespiti ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin uluslararasõ norm ve standartlara uygun 
olarak geliştirilmesi için yapõlmasõ gerekenlerin tesbiti yapõlmaktadõr. Raporda belirtilen hususlar 
çerçevesinde Hukuk Grubunun çalõşmalarõ devam etmiş ve 1 Temmuz 2000 tarihi itibariyle, 
ETKK Hukuk Grubu çalõşma sonuç belgesi şeklinde nitelendirilen, yapõlmasõ gerekenleri 
gösteren bir metin ortaya çõkmõştõr.  
  

Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn girişimi ile, Temmuz 2000 tarihinden bu yana çalõşmalarõna 
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ara vermiş olan ETKK Hukuk Çalõşma Grubu, 4 Haziran 2001 tarihinde ilk toplantõsõnõ 
yapmõştõr. Toplantõ öncesi Müsteşarlõğõmõz tarafõndan, Birleşmiş Milletler Uluslararasõ Ticaret 
Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)  Elektronik İmza  Yasasõ, Avrupa Birliği Elektronik Ticaret 
ve Elektronik İmza Direktifleri ile ABD  Elektronik İmza Yasasõnõn tercümeleri, daha sonra da 
Mayõs 2001 tarihinde yürürlüğe giren yeni Alman Elektronik İmza Yasasõnõn tercümeleri  
yaptõrõlarak  gruba iletilmiştir. 

 
 29 Haziran 2001 tarihinde yapõlan ikinci toplantõda küçük bir grubun daha verimli 

çalõşabileceği  dikkate alõnarak, katõlmak isteyen temsilciler arasõndan bir hukuk alt çalõşma 
grubu teşkil edilmiştir. Tamamen hukukçulardan oluşan ve Müsteşarlõğõmõz koordinatörlüğünde 
yürütülen çalõşma grubunun toplantõlarõna Adalet Bakanlõğõ, Gümrük Müsteşarlõğõ, DPT 
Müsteşarlõğõ, Merkez Bankasõ, PTT Genel Müdürlüğü ve Telekomünikasyon Kurumu 
temsilcileri katõlmõştõr. 

Anõlan çalõşma grubunun ilk toplantõsõnda, elektronik ticaretin hukuki altyapõsõnõn 
oluşturulmasõnda  önemli bir yer teşkil eden elektronik veri ve elektronik sözleşme gibi 
konularda hukuki bir  düzenleme olmadõğõ, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu gibi genel 
kanunlarda yapõlan değişikliklerde de bu hususlarõn ele alõnmadõğõ dikkate alõnarak, eldeki 
taslağa bu hususlarõn da dahil edilmesi kararlaştõrõlmõştõr. Grup bu kapsam doğrultusunda  
yürüttüğü çalõşmalarõ 2002 Şubat ayõnda tamamlamõş ve taslak görüşleri alõnmak üzere ETKK 
Hukuk Grubunda yer alan kurum ve  kuruluşlara gönderilmiştir. Uygun görülen öneriler 
doğrultusunda taslakta bazõ  değişiklikler yapõlmõş ve son şekli verildikten sonra 17 Nisan 2002 
tarihinde  taslak Başbakanlõğa sevk edimiştir. 

 
Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza Kanunu başlõğõnõ taşõyan kanun 

tasarõsõ taslağõ beş kõsõm içinde  49  maddeden oluşmaktadõr. �Genel Hükümler� başlõklõ birinci 
kõsõmda amaç, kapsam ve elektronik ticarete ilişkin 21 tanõm yer almaktadõr. İkinci kõsõmda 
elektronik veri ve elektronik sözleşme ile ilgili hükümler bulunmaktadõr. Üçüncü kõsõm ise 
elektronik imza ile ilgili olup, sertifika hizmet sağlayõcõlarõ, elektronik imzanõn hukuki sonuçlarõ, 
ihtiyari akreditasyon, elektronik imza ürünleri, gözetim ve denetim gibi temel hususlarla  ilgili 
hükümler içermektedir. Dördüncü kõsõmda ceza hükümleri, beşinci kõsõmda ise çeşitli hükümler 
yer almaktadõr. Sözkonusu yasa tasarõsõ ile gerekçesi ve yukarõda bahis konusu edilen 
uluslararasõ mevzuat tercümeleri Müsteşarlõğõmõzõn e-ticaret.gov.tr web sitesinde yer almaktadõr. 

 
 Diğer taraftan, Adalet Bakanlõğõnõn 14.1.2002 tarihli yazõsõ ile çeşitli kurum ve kuruluş 

temsilcilerinden oluşacak bir komisyon ile elektronik imzanõn düzenlenmesine ilişkin bir yasa 
hazõrlanmak istendiği, daha sonra da teşkil edilen komisyonca hazõrlanan �Elektronik İmzanõn 
Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun Tasarõsõ� taslağõnõn 10 Eylül 2002 tarihli bir yazõ ile kurumlarõn 
görüşüne sunulduğu görülmektedir.  Başlõğõndan da anlaşõlacağõ üzere sözkonusu tasarõ sadece 
elektronik imzanõn düzenlenmesine ilişkin bir çalõşmadõr ve  23 maddeden ibarettir. 

 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
 

ALTERNATİF İHTİLAF ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 
 

 Dünyada yaratõlmõş olan siber uzayõn kullanõcõlarõ  kişiler olduğundan ihtilaflarõn çõkmasõ 
da kaçõnõlmaz olmaktadõr. Bu nedenle ihtilaflarõn hallinde kullanõlan ve geliştirilen ihtilaf çözüm 
mekanizmalarõnõn neler olduğunu belirtmeden elektronik ticaretteki hukuksal gelişmelerin tam 
anlatõlamayacağõ  düşüncesi ile bu bölümde tüm dünyada ve çeşitli uluslararasõ kuruluşlarda 
üzerinde önemle durulan alternatif çözüm mekanizmalarõndan bahsedilecektir. 
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İnternet ortamõnda gerek teşebbüsler arasõnda gerekse teşebbüslerle tüketiciler arasõnda 
giderek artan oranlarda yapõlan işlemler artan oranlarda da ihtilaflara neden olmaktadõr. Bu tip 
işlemlerin özelliği, ayrõ ülkelerin yasalarõna tabi kişilerin internet ortamõnda kolayca yasal 
bağlayõcõlõğõ olan sözleşmeler yapabilmeleridir. Söz konusu gelişme özel ihtilaf çözüm 
mekanizmalarõna ihtiyaç duyulmasõna neden olmakta,  hõzlõ, yeterli ve pahalõ olmayan çözüm 
yollarõ milli yargõ usullerine alternatif olarak ortaya çõkmaktadõr. Ayrõca, elektronik iş dünyasõnõn 
özellikleri nedeniyle, ihtilaflarõn çözümüne ilişkin bu alternatif çözümler giderek artan oranlarda 
elektronik yollarla sağlanmaktadõr. 

 
 Alternatif Çözüm Yollarõ ( ADR- Alternative Dispute Resolution) mahkeme dõşõnda 

ihtilaf çözüm yollarõnõn hepsini kapsamakta ve  özellikle hakemlik, arabuluculuk, karşõlõklõ 
görüşme ve  uzlaşma olarak ortaya çõkmaktadõr. Halen bazõ ülkelerde kullanõlan  Elektronik 
Ortamda Çözüm (ODR- Online Dispute Resolution) ise, bilgisayar ağlarõ üzerinden uygulanan 
özel ADR olarak tanõmlanabilir7.                                                          

 
Halihazõrda  belli başlõ dört ODR sistemi bulunmaktadõr, bunlar;  

- ihtisas programõ ile  mali ihtilaflarõn elektronik ortamda otomatik halli, 
- elektronik hakemlik, 
- tüketici şikayetleri için ombudsman hizmetleri, 
- elektronik arabuluculuk, sistemleridir. 
    

 6-7 Haziran 2002 tarihinde Cenevre�de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonunca düzenlenen �İhtilaflarõn Elektronik Ortamda Çözümü� konusundaki Forumda  
özellikle ODR konularõnda edinilen bilgiler aşağõda derlenmiştir;  
 
I) AB�de ADR ve ODR Uygulamalarõ: 

 AB�de ODR hizmetlerinin yaygõnlaşmasõnda  tüketici güveninin önemli olduğu, ODR 
hizmetlerinin hõzla geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu çeşitli vesilelerle  açõklanmõştõr. Bilgi 
Toplumunun başarõlõ şekilde gelişmesinde ODR�nin vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinmekte ve 
genellikle yüksek olmayan meblağlardaki sõnõr ötesi  alõş verişlerde ve hõzlõ ve dostça bir 
anlaşmaya varõlmak istenen durumlarda kullanõlmasõ uygun görülmektedir. 2000/31 sayõlõ e-
Ticaret Direktifi ADR kullanõlmasõ ve ODR�nin engellenmemesi yönünde hüküm içermektedir. 
İnternet üzerinden çözümler internet dõşõ çözümlerden daha etkili olmaktadõr. Mahkemeler daha 
yavaş, pahalõ ve farklõ yargõ mercileri olmasõ nedenleriyle ihtilaflarõn çözümü güç olmaktadõr. 
İnternet üzerinden çözümler  ise daha çabuk, ucuz ve kolay erişim  nedenleriyle ülkeler arasõ 
ihtilaflarõn çözümüne daha uygun bulunmaktadõr.  

 
AB ülkelerinde alõşverişin ancak %1� i internet üzerinden gerçekleşmekte, internet 

kullanõcõlarõnõn ise ancak %35�i bu yolla alõş veriş yapmaktadõr. Çok düşük olan bu sayõnõn 
nedeni araştõrõldõğõnda e-güven sorununun ortaya çõktõğõ, güvenlik korkusu ve yabancõ 
satõcõlardan çekinmenin temelde olduğu görülmektedir. AB�deki mevcut uygulama, davranõş 
kurallarõ + müşteri servisleri + ihtilafõn üçüncü kişi tarafõndan çözümü + mahkeme şeklinde 
yürütülmektedir. AB�de, e-Ticaret ve ODR için hala başlangõç günleridir, ODR halen sistemin 
bir parçasõ değildir. ODR�nin gelişmesi için kolay kullanõlabilir teknolojiler ve öncelikle güven 
olmasõ gerektiği bilinmektedir. 
 
II) ABD�de Durum 

 
 ABD�de altõ yõldõr ODR uygulamasõ bulunmaktadõr. İlk uygulama 1996 da yapõlmõştõr, 

                                                           
7 Draft Recommendation on Online ADR (ODR)-UN/CEFACT/2001 / LG14/ Rev.6/ 6 June 2002. 
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2000 yõlõnda ise özellikle web sitesi adlarõna ilişkin binlerce ihtilaf bu yolla çözülmüştür. 
Geleneksel arabulucular ve hakemler başta bu yeni sisteme çekimser kalmõşlar ancak sistemin 
yürüdüğü görülmüştür. ODR pahalõ olabilmektedir, bu nedenle özel teşebbüsün kullanabileceği 
sistemlerin kurulmasõ gerekmektedir. e-Ticaret ABD�de çok hõzlõ gelişmektedir ancak 10 sene 
evvel internette ticaretin bu ülkede  yasak olduğu ve  internetin ancak bilgi değişimi için 
kullanõlabildiği de unutulmamalõdõr. 

 
Sistemin yerleşmesi için tüketici ve firmalarõn eğitilmesi gerekmektedir.Tek bir usul 

herkese uygun olmayacaktõr zira milyonlarca dolarlõk ihtilaflar olduğu gibi çok küçük ihtilaflar 
da bulunmaktadõr. e.Consumer.gov. adresine tüketiciler şikayetlerini gönderebilmektedir. Güven 
ihdas edilmesi esastõr, ABD�de internet üzerinden yapõlan  işlemler internette ödeme ile hõz 
kazanmõştõr. ABD web siteleri tüketicilere pek çok bilgi vermektedir, bu bir teşvikdir zira bu 
şekilde alõcõlar firmayõ kontrol imkanõ bulmaktadõr. 

 
ABD�nin en iyi iş yapan sitelerinden biri olan, açõk artõrma yoluyla satõş yapõlan  e-Bay 

yetkililerinin verdiği bilgilerden ABD�deki e-ticaret ve bununla ilgili ihtilaflarõn çözümüne 
ilişkin olarak şu tespitler yapõlabilmektedir; 

 2006�da Avrupalõlarõn 1/3 nin  internet üzerinde alõş veriş yapmasõ beklenmektedir. 
İnternet alõşverişinin gelişmesini engelleyen en önemli unsur tüketici güveni eksikliğidir.  
Avrupa�da 2005�de  internet kanalõ ile alõşverişler, kitap, yazõlõm ve tüketici elektroniklerinde 
%20-25 arasõ bir payõ temsil edebilecektir, şimdilik internette daha çok vitrin gezilmektedir. 
ABD�deki durumla karşõlaştõrma yapõlõnca  aradaki fark açõk şekilde ortaya çõkmaktadõr. e-Bay 
web sitesini 150 ülkeden 45 milyon kişi kullanmakta, her gün 50 000 yeni kullanõcõ katõlmakta, 
haftada 4.5 milyon işlem yapõlmakta ve 18 000 kategori mal bulunmaktadõr. e-Bay sitesinin iyi 
çalõşmasõnõn nedenleri, her kullanõcõnõn ölçülebilir bir itibarõ bulunmasõ nedeniyle güvenin 
sağlanmasõ, ciddi alõş verişlerin farklõ politikalar ve ödemelerle teşvik edilmesi, sigorta, mutemet 
tayini ve ODR ile sahtekarlõğõn önlenebilmesi ile açõklanmaktadõr. 

  
ABD�den diğer bir firma yetkilisinin verdiği bilgiler yine güven unsurunu ön plana 

çõkarmaktadõr. Sözkonusu  firmaca işlemlerde itimat ve iyi bir internet tecrübesi yaratmak ve 
alõcõlarõn güvenilebilir satõcõlardan çekinmeden mal almalarõnõ sağlamak, aynõ zamanda, iyi 
satõcõlara da kendilerine güvenilebileceğini gösterme imkanõ tanõmak için  iki tamamlayõcõ 
hizmet verilmektedir. Bunlar   firmanõn özel mühürü, ki bu mühür güven sembolü olarak 
tanõnmaktadõr, ile  ODR sistemidir. ODR  sisteminin en önde gelen kullanõcõsõ olarak ayda 12 
000 ihtilaf, son iki senede de 230 000 ihtilaf çözülmüştür. Bu  sistemde arabulucularõn önemi 
büyüktür ve bu iş için ADR�de tecrübeli arabulucular  firmanõn özel programõ ile ODR için 
yetiştirilmektedir. 

 
ODR sadece taraflarõn  bir araya getirilebilmesi halinde çalõşan bir sistemdir. ABD�de e-

ticaretin gelişmesinde kontrol mekanizmalarõnõn büyük etkisi olmaktadõr, bunlar satõcõlarõ 
uyararak tüketicileri korumakta  ve çözüm getirmektedir. Ayrõca,  
sistemlerin birbiriyle anlaşabilmeleri için ortak bir sistem üzerinde anlaşma sağlanmasõ da 
önemli bir unsur olup XML sistemi üzerinde durulmaktadõr.  
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III) Diğer Bazõ Ülkelerdeki Uygulamalar 
a)  İngiltere 
     ODR, ADR�yi genişletmektedir, avukatlarõn sisteme sõcak yaklaşmasõ gerekirken eski 
usullere uymakta õsrar edilmekte, ayrõca davacõlar da dava açõlmasõna daha çok meyletmekte, 
arabuluculuk pek tercih edilmemektedir 
b) Japonya 
    ODR için olumlu görüşler bulunmakta, üç kişiyi bir araya getirmek için aylar gerektiği halde 
ODR ile bu internet ortamõnda hemen gerçekleştirilebilmektedir. Mobil telefonla yapõlan ticaret 
Japonya�da büyük bir atõlõm yapmõştõr. Bundan doğan ihtilaflarõn da ODR ile çözümlenebileceği 
düşünülebilmekle beraber  şimdilik sadece internet ortamõnda yapõlan işlemler için ODR 
kullanõlmaktadõr. 
c)  Polonya 

AB�nin Bilgi Toplumu projesi bir amaç olmuş ve Polonya dijital ekonomiye girmek için 
gerekli  yasal düzenlemeleri yapmõştõr. Elektronik gizlilik ile ilgili yasanõn önümüzdeki yõl 
yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
d) Macaristan  

Ekonomilerini modernize etmeye çalõşmaktalar ve bunun için bir yol olarak  e-ticaret 
görülmektedir. e-Ticaret giderek artmakla beraber henüz  tam gelişmemiştir, gizliliğe ilişkin 
kanunlara uyulmakta, telekomünikasyonda ADR sistemi uygulanmaktadõr. 
e) Kazakistan 
      Kazakistan�da e-devlet ve yeni olmakla beraber e-ticaret uygulamasõ bulunmakta ve e-imza 
kanunu hazõrlanmaktadõr. Ayrõca, kamu alõmlarõna ilişkin bir proje  ve yeni bir kanun 
bulunmaktadõr. Sõrf ekonomik meselelere bakacak mahkemelerin ihdasõ önemli görülmekte, 
ODR uygulamasõ ve tüketicinin korunmasõ da ele alõnan konular arasõnda yer almaktadõr. 
f) Filipinler 
      İnternet üzerinden yapõlan işlemler ve ihtilaflarõn hallinde devlet desteği önemli 
görülmektedir. Ülkede arabuluculuk hakemlikten daha revaçta zira hakemlik kesin olduğu halde 
arabulucu kararlarõnõn mahkemelerde tekrar incelenmesi mümkün olmaktadõr. Elektronik 
belgeler mahkemelerde delil olarak kabul edilmekte ve  ODR sistemi halen incelenme ve 
izlenme safhasõnda bulunmaktadõr.  

 
ODR sisteminin aleyhine olarak her şeye rağmen sõnõrlõ bir sistem olduğu, örneğin e-

ticaretin yaygõn olduğu ABD�de bile kamuoyunca  bilinmediği söylenmektedir. Firmalar arasõ e-
ticarette dahi tam güvenilmeyen ve önceden kabul edilmesi gereken bu  sistem zorla kabul 
ettirilemez. Ayrõca, mahkemelerin buradaki rolü üzerinde durulmamaktadõr, devlet ve 
vatandaşlar el ele hareket ederse ODR yürütülebilir, her zaman ucuz bir sistem de değil, bu 
nedenle bazõlarõ kullanabilir, bazõlarõ kullanamaz. 

 
ODR güvenin bir parçasõdõr ve güven  olmadan gerçekleşemez ve ayrõca ODR güvenin 

yaratõlmasõndaki tek unsur da değildir, ihtilaflarõn çözümü çok yakõn biçimde ihtilaflarõn 
önlenmesi ile ilişkilidir, yani öncelikle ihtilaflarõn mümkün olduğu kadar az çõkmasõnõn yollarõ 
araştõrõlmalõdõr. ABD�de, ADR yaygõn olarak 1970 den beri kullanõlmaktadõr ve mahkemeler 
sisteme büyük destek vererek gelişmesini sağlamõştõr. ODR için de böyle bir destek yararlõ 
olacaktõr. UNECE�nin, ODR ile ilgili olarak pilot proje geliştirebileceği ve  ülke örneklerinin bu 
gelişimde yararlõ olabileceği düşünülmektedir. 

 
Sonuç olarak, konunun ABD için altõ yõllõk bir geçmişinin olmasõna rağmen Avrupa için 

daha henüz yeni olduğu, ancak yararlarõ ve gelecekteki gelişmeler açõsõndan  önemli görüldüğü 
anlaşõlmaktadõr. Forumda öncelikle ortaya çõkan ve önemle vurgulanan husus, e-ticaretin 
gelişmesi için güven ortamõnõn oluşmasõnõn şart olduğu, bu güvenin sağlanmasõ için taraflarõn 
uymasõ gereken kurallarõn iyi belirlenmesi yoluyla ihtilaflarõn çõkmasõnõn asgariye indirilmesi ve 
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ihtilaf çõkmasõ halinde de bunun kolayca çözülmesini sağlayacak mekanizmalarõn geliştirilerek 
uluslararasõ ortak bir uygulamanõn oluşturulmasõ gerekliliği olmaktadõr. 
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