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D E Ğ E R L İ  O KU Y U C U L A R

ASELSAN, bu yıl da en büyük 
katılımcılardan biri oldu.

ASELSAN 
TEKNOFEST’TE 
Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın 
en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle 
tamamlandı. Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’in 
en üst düzey konuğu Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan oldu. Konuşması sırasında Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerini paylaşan 
Cumhurbaşkanımız, gelecekteki hedefleri de aktardı. 
İlk iki TEKNOFEST’te en çok ziyaret edilen standa sahip 
olan ASELSAN, bu yıl da en büyük katılımcılardan biri 
oldu. 

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar’ın uzaktan eğitime katkı 
sunmak için başlattığı tablet bilgisayar kampanyasına 
biz de destek veriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı 
sunmak amacıyla kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla 
katılıyoruz. 

Pandemi sürecini ilk günden itibaren ciddiyetle ele alıp 
yürüten ASELSAN, çalışanları ve paydaşlarına değer 
katan uygulamaları ile Stevie International Business 
Awards kapsamında gümüş ödülün sahibi oldu. Şirket, 
koronavirüs dönemindeki projeleri ile “Most Valuable 
Corporate Response – En Değerli Kurumsal Davranış” 
alanında ödüle layık görüldü.

Yurt dışından bir ödül daha geldi. ASELSAN tarafından 
geliştirilen MİDAS-(R)ailway Çok Amaçlı Fiber Optik 
Dağıtık Akustik Algılayıcı Sensör, ERCI İnovasyon 
Ödüllerine aday gösterildi ve “En İyi Büyük Ölçekli 
Şirket Inovasyon”ödülüne layık görüldü. 

Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN ile Turkcell yerli ve 
milli çözüm için bir araya geldi. Turkcell mühendislerinin 
geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel 
tasarlanan a-ileti platformu sayesinde 8 binin üzerinde 
ASELSAN çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde 
gerçekleştirebilecek. Turkcell’in ASELSAN’a özel olarak 
sunduğu a-ileti, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim 
platformu olma özelliği de taşıyor.

İştiraklerimizden BİTES’in geliştirdiği yüzde yüz yerli ve 
milli görüntülü konferans sistemi “bizbize” kullanıma 
açıldı. Milli ağımız ve hizmete özel altyüklenici 

ağımızdaki alt yüklenicilerimiz ile toplantılar bizbize 
üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

ADOP-200 Projesinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
X-Band Uydu Muhabere Sistemi Projesinde de önemli 
gelişmeler yaşandı. 

Gelişim ve mükemmellik değerlerimizi hep birlikte 
yaşamak, yaşatmak ve daha ileriye taşımayı hedefleyen 
Gelişim Atölyesine bininci öneri iletildi.

Eylül ayı içinde şirketimiz ile ilgili güzel gelişmeleri 
sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hep birlikte alın teri ve akıl 
teri dökerek çok daha iyi haberlerle buluşmak üzere 
saygılarımızı sunuyoruz. 

Selam ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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TEKNOFEST 2020 DOLU DOLU GEÇTI

Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu 

dolu geçen etkinliklerle tamamlandı.

ASELSAN, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında 
yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, 
dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST’te yer aldı. ASELSAN, TEKNOFEST’e 
üç yıldır paydaş kuruluş olarak destek veriyor. İlk iki 
TEKNOFEST’te en çok ziyaret edilen standa sahip olan 
ASELSAN, bu yıl da en büyük katılımcılardan biri oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan festivale ziyaret

Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’in en üst düzey 
konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 
Festivalin üçüncü gününde kente gelen Erdoğan, 
TEKNOFEST stantlarını gezdi, öğrencilerden çalışmaları 
hakkında bilgi aldı ve dereceye giren öğrencilerin 
ödüllerini takdim etti.Konuşması sırasında Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerini paylaşan 
Erdoğan, gelecekteki hedefleri de aktardı.

Festival, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli 
isimleri de ağırladı.

Bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen 
TEKNOFEST 2020, Gaziantep Ortadoğu Fuar 
Merkezinde gerçekleştirildi. TEKNOFEST, Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

yürütücülüğünde; ASELSAN başta olmak üzere 
Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu 
kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin 
destekleriyle gerçekleştirildi. Türkiye’de gençlerin millî 
teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin 
artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, bu alanda 
çalışan binlerce gencin ürettiği fikir ve projeleri hayata 
geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturdu. Festival 
kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji 
yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten 
yaklaşık 5 bini finalist olarak yarıştı. TEKNOFEST 2020 
Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan 
takımlara 3 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. 
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ASELSAN’dan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

TEKNOFEST 2020’de ASELSAN yürütücülüğünde 
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması yapıldı. Su altı 
teknolojilerinde ülkemizin geleceğine öncülük eden 
yarışma bu yıl da büyük bir heyecana sahne oldu. 
TEKNOFEST 2020 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri 
Yarışması, ASELSAN yürütücülüğünde Gaziantep 
Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.  376 takımla 
başvuru rekoru kırılan yarışmada finale kalan 43 takım, 
insansız araçlarıyla su altındaki yeteneklerini yarıştırdı.  
Gaziantep’in simgelerinden Çingene Kızı mozaiğinin 
temsili montajının yapıldığı parkur da yarışmaya farklı 
bir heyecan kattı.

Temel kategoride finale kalan 19 takım su altı araçları ile 
engel geçiş, su altı temizlik ve Çingene Kızı mozaiğinin 
temsili montajı görevlerini uzaktan kontrollü olarak 
yerine getirdi. İleri kategoride finale kalan 24 takım 
da su altı araçları ile su altı temizlik ve Çingene Kızı 
mozaiğinin temsili montajını içeren uzaktan kontrollü 
görevlerin yanında engel geçiş ve havuz içerisindeki 
denizaltının tespit edilerek su altı aracının denizaltının 
yakınına konumlanması olmak üzere iki adet otonom 
görevi yerine getirmeye çalıştı.  Her bir parkurda 
görevleri başarıyla tamamlayan takımlara parkur 

tamamlama sürelerine göre bonus puanlar verildi. 
Diğer bir ifadeyle, görevleri başarıyla ve en hızlı şekilde 
tamamlayan takımlar bir adım öne çıktı.

ASELSAN yürütücülüğündeki TEKNOFEST İnsansız Su 
Altı Sistemleri Yarışmasında lise takımlarının yer aldığı 
temel kategoride birinci olan Rize Hasan Kemal Yardımcı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Goshawk 
Side takımına ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan verdi. İkinci olan Trabzon Kız İmam Hatip 
Lisesi Tekno-Entalpi takımı ile üçüncü olan Bahçeşehir 
Koleji Cosmos Gravity takımına ödüllerini Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün verdi.

Temel kategoride En Özgün Tasarım Ödülünü Konya 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi CVLK ROV 
takımı, En Özgün Yazılım Ödülünü Rize Hasan Kemal 
Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Goshawk 
Side takımı, En İyi Takım Ruhu Ödülünü Kocaeli Şehit 
Ozan Özen Proje İmam Hatip Lisesi Gama Robotik 
takımı kazandı.

İleri kategoride En Özgün Tasarım Ödülünü İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa ALENES takımı, En Özgün 
Yazılım Ödülünü  Bahçeşehir Üniversitesi BAUROV 
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takımı, En İyi Takım Ruhu Ödülünü Ankara Üniversitesi 
BARBAS Technology Team takımı kazandı.

TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında 
üniversite takımlarının yer aldığı ileri kategoride 
Bahçeşehir Üniversitesinden BAUROV takımı birinci 
oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesinden Hendesetül 
Cezeri takımı ikinci, aynı üniversiteden Creatiny takımı 
üçüncü oldu.

Dereceye Girenlere Para Ödülü

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması kapsamında 
belirtilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek 
dereceye girecek takımlara iki kategoride de ödüller 
verildi. Temel kategoride birinciliğe ulaşan takım 30 bin 
lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım 10 bin lira, ileri 
kategoride de birinciliği elde eden takım 40 bin lira, 
ikinci takım 30 bin lira, üçüncü takım 20 bin lira para 
ödülünün sahibi oldu.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasıyla, günümüzde 
ve yakın gelecekte doğal kaynakların korunması, su 
altı bilimsel araştırmalar gibi sivil uygulamalar ile kıyı 
güvenliğinin sağlanması ve kritik üslerin korunması 
gibi askeri alanlarda kullanımı yaygınlaşan insansız su 

altı araçlarına yönelik teknolojilerin geniş bir tabana 
yayılmasına öncülük edilmesi hedeflendi. 

Uçan Araba Tasarlandı

BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen, ASELSAN, 
Boğaziçi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
Danışma Kurulunda yer aldığı ve bu yıl ikincisinin 
düzenlendiği Uçan Araba Tasarım Yarışması final süreci 
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleşti. 
Serbest kategori (ortaokul, lise) ve ileri kategori (ön 
lisans, lisans ve lisansüstü) olmak üzere iki kategoriden 
oluşan yarışma kapsamında, takımlardan, hem karada 
hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek 
bir Uçan Araba konseptinin ortaya konması istendi. 
Yarışma süresince, takımlar tarafından hazırlanan 
ön tasarım raporları değerlendirilerek bir ön eleme 
gerçekleştirildi. Ön eleme sonrasında final tasarım 
raporları değerlendirilerek finale kalan takımlar 
belirlendi. 
Serbest kategoride 410 takım arasından finale kalan 12 
takım ve ileri kategoride 124 takım arasından finale kalan 
11 takım, final sürecinde sunumlarını gerçekleştirerek 
yaptıkları çalışmaları gösterdi. 
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ASELSAN’A IŞ DÜNYASINDAN  
KÜRESEL ÖDÜL

Pandemi sürecini ilk günden itibaren ciddiyetle 
ele alıp yürüten ASELSAN, çalışanları ve 
paydaşlarına değer katan uygulamaları ile 

Stevie International Business Awards kapsamında 
gümüş ödülün sahibi oldu. Şirket, koronavirüs 
dönemindeki projeleri ile “Most Valuable Corporate 
Response – En Değerli Kurumsal Davranış” alanında 
ödüle layık görüldü.

ASELSAN, pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren 
çalışanlarına güvenli bir ortam sağladı. İş ortaklarına 
milyarlarca liralık destek sağlayarak tedarik zincirini 
devam ettirdi ve ekonomiyi destekledi. Ülke savunması 
için planlanmış olan seferberlik hali çalışma düzenini 
solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek ihtiyaca 
hızla cevap verdi. 

ASELSAN, hayata geçirdiği uygulamalar ile Defense 
News dergisine göre dünyada pandemi sürecini en iyi 
yöneten dört savunma şirketinden biri olurken, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim/
Güvenli Hizmet Belgesini ilk alan şirketlerden oldu. 

Salgın sürecinde ASELSAN çalışanları ve ASİL Derneği 
de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere 
gönüllü katılan ASELSAN çalışanları, dernek vasıtasıyla 
ihtiyaç sahiplerine yüzbinlerce liralık kaynak aktardı. 

Tüm bu çalışmalarının bir sonucu olarak “Stevie 
International Business Awards” kapsamında ASELSAN, 
koronavirüs dönemindeki projeleri ile “Most Valuable 
Corporate Response – En Değerli Kurumsal Davranış” 
alanında gümüş ödüle layık görüldü.
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Öncelik ASELSAN Çalışanlarının

ASELSAN, çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli bir 
iş ortamı sağlamak amacıyla pandeminin ilk gününden 
itibaren ilgili tüm birimlerin üst düzey yöneticilerinin 
katılımı ile Sağlık Tedbirleri Kurulu kurarak faaliyetlerine 
başladı. Salgın süresince kamu kurum ve kuruluşlarının 
belirlediği tüm düzenlemelere mutlak suretle uyuldu. 
ASELSAN çalışanlarının ve paydaşlarının sağlık ve 
güvenliğini sağlanması amacıyla mesleki risklerin 
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
tedbir alındı. Tedbirler kapsamında sorumlu birimler 
teşkil edilerek sağlık ve güvenliğin sağlanması 
doğrultusunda gerekli araç ve gereçler temin edildi. 
ASELSAN çalışanlarının pandemi sürecindeki her türlü 
ihtiyacına hızla yanıt verildi. 

COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgeli 
İlk Savunma Şirketi

ASELSAN, TSE tarafından belirlenen tüm standartları 
yerine getirerek COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli 
Hizmet Belgelendirmesine hak kazanan ilk savunma 
sanayii şirketi oldu. ASELSAN, Defense News Top 100 
Listesine göre pandemi sürecini en iyi idare eden dünya 
çapındaki dört firmadan biri seçildi. 

Ürettiği Solunum Cihazları ile Dünyaya Nefes Oldu

ASELSAN; COVID-19 salgını esnasında, Türkiye’nin 
güçlü kalabilmesi adına başta Türk Silahlı Kuvvetleri 
olmak üzere bütün paydaşlarına kesintisiz ve güvenilir 
hizmet vermeyi sürdürdü. Savunma ve güvenlik 
alanlarında ihtiyaçlara cevap vermeye devam ederken, 
yerli solunum cihazının tasarlanması ve geliştirilen diğer 
sağlık teknolojileri ile Türkiye’de sağlık sektörünün 
gelişmesine öncülük etti. ASELSAN tarafından 

seferberlik ruhu ile üretilen solunum cihazları tüm 
dünyada nefes oldu. 

ASİL de Çalışmalara Katıldı

Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda ASELSAN 
çalışanı mesai saatleri dışında gönüllü olarak görev aldı. 
ASELSAN çalışanlarının Milli Dayanışma Kampanyasına 
maddi katkısı da 200 bin TL’nin üzerinde oldu. 

ASİL Derneği de salgın döneminde toplum yararına 
çalışmalarına hız verdi. Dernek, “Ramazanın Bereketi 
Paylaştıkça Artar” kampanyası düzenleyerek binlerce 
ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve nakit yardımı ulaştırdı. 
ASİL, 21 hastaneye binlerce cerrahi ve N95 maske, 
siperli yüz maskesi, koruyucu gözlük, tulum, galoş, bone 
ve eldiven hibe ederek sağlık çalışanlarına destek verdi. 

Tedarikçilerine Desteğini Artırarak Sürdürdü

ASELSAN ve iş birliği içinde olduğu şirketlerde 
pandemi ile mücadele aralıksız devam ediyor. Savunma 
sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunu temel 
öncelik olarak gören ASELSAN, pandemi sürecinde 
tedarikçilerine desteğini artırarak sürdürdü. Tedarik 
süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmeyen bu 
dönemde 5 bini aşkın paydaş kuruluşa yeni siparişler 
vermeye devam etti. 2020 yılının Nisan ayında 
faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi 
olarak ASELSAN’ın tedarikçilerine yönelik olarak 
“Gücümüz Bir” platformu devreye alındı. Bu platformla 
teklif alma, kalite, ürün temini, eğitimler, tetkik süreçleri, 
tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faaliyetler kesintisiz 
yürütüldü.
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ASELSAN MIDAS-R EN IYI INOVASYON 
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Avrupa Demiryolu Kümelenmeleri Girişimi 
(European Railway Clusters Initiation-
ERCI), tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 

ERCI İnovasyon Ödülleri ile Avrupa demiryolu 
endüstrisi şirketlerinin öncü inovasyon projeleri 
değerlendirilmekte ve en iyi seçilen projeler 
ödüllendirilmektedir.
 

Bu yıl ASELSAN tarafından geliştirilen MİDAS-(R)ailway 
Çok Amaçlı Fiber Optik Dağıtık Akustik Algılayıcı 
Sensör, ERCI İnovasyon Ödüllerine aday gösterildi 
ve 23.09.2020’de gerçekleştirilen uluslararası ödül 
töreninde “En İyi Büyük Ölçekli Şirket İnovasyon” 
ödülüne layık görüldü.

ASELSAN a Bülten8
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MIDAS-R Çok Amaçlı Akıllı Dağıtık Akustik Sensör

MİDAS-(R)ailway, fiber optik dağıtık akustik algılama 
(DAS) teknolojisiyle demiryolu üzerindeki tren 
hareketlerinin akustik verilerini toplar ve bu verileri 
analiz ederek demiryolundaki ve trendeki anormal 
durumları Yapay Zeka Algoritmaları kullanarak tespit 
eder ve sınıflandırır.   

Demiryolu hattı üzerinde bulunan fiber optik kablonun 
kullanılmasıyla MIDAS’ın tren takibi, demiryolu hat 
güvenliği ve varlık durum takibi yetenekleri kullanılabilir. 

1 adet MIDAS sistemiyle 50 km’ye uzanan bir hattın 
takibi sağlanabilir. 7/24 ve gerçek zamanlı olacak 
şekilde tren hızı, tren konumu ve vagon sayısı hakkında 
kullanıcı bilgilendirilebilir. Aynı zamanda, ray kırığı, 
kaya düşmesi, toprak kayması, tekerlek düzleşmesi, 
demiryolu hattına izinsiz giriş ve sabotaj tespiti de 
yapılabilir.

EKİM 2020 9
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ADOP-2000 PROJESI TESLIMATLARI 
TAMAMLANDI

ADOP-2000 projesi ikinci yaygınlaştırma 
sözleşmesi kapsamında ilki Temmuz ayında 
tamamlanan üçüncü teslimat partisinin ikinci 

grup kabul faaliyeti, ADESTİM karargâhı ve topçu 
taburu gözetleme postası sistemlerinin de testlerden 
başarıyla geçmesi ile tamamlandı.

Salgın ortamının zor şartlarında, başta ASELSAN 
personeli olmak üzere tüm paydaşlar tarafından 

herhangi bir gecikmeye mahal vermeden teslimat 
süreci planlandığı takvimde sonuçlandırıldı.

İkinci teslimat grubu kapsamında elektro-optik 
cihazların entegre edildiği sistemler, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına teslim edilirken, ADOP-2000 sistemleri 
ile donatılan birlik sayısı yirmiye, teslim edilen toplam 
sistem sayısı 1.100’ün üzerine ulaştı.
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aYETENEK PROGRAMI PROJE SUNUM 
ÖDÜL TÖRENI

2019-2020 a Yetenek Programı, 206 a Yeteneğin 
sekiz aylık dönem boyunca mentorları eşliğinde 
gerçekleştirdikleri proje sunumları ile sonlandı. 

Başarılı projeler arasından ilk üçe giren projelere 
ödüllerini ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün verdi. 

İlk üçe giren arkadaşlarımızı tebrik eder, tüm 
arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz
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MGEO SEKTÖR BAŞKANLIĞI 
AS 9100 SERTIFIKASYON ARA DENETIMI

Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik 
(MGEO) Sektör Başkanlığı Kalite Yönetim 
Sisteminin AS 9100 standardı D revizyonuna 

göre sertifikasyon ara denetimi, Bureau Veritas firması 
denetçileri tarafından yapıldı. Ara denetime, insansız ve 
güdüm sistemlerinin üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü 
Akyurt-II yerleşkesi de dahil edildi. Denetim başarıyla 
tamamlandı ve bu alanla ilgili hiçbir bulgu tespit 
edilmedi.  

Kapanış toplantısı, MGEO Sektör Başkanı Prof. Dr. 
Sezai Elagöz ve denetime katılan personelin online 
bağlantısı ile gerçekleştirildi. Kapanış toplantısında 
denetçiler, personelin yetkinliği ve süreçlerin dijital 
ortamda yönetilmesini MGEO Sektör Başkanlığının 
kuvvetli yönleri olarak raporladı. Son üç yıllık dönemde  
AS 9100 sertifikasyonu denetim bulguları 
incelendiğinde kalite yönetim sistemi açısından 2020 
yılında belirgin bir iyileşme olduğu görüldü. 
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İştiraklerimizden BİTES’in geliştirdiği yüzde yüz yerli 
ve milli görüntülü konferans sistemi “bizbize” Bilgi 
Yönetimi Direktörlüğü tarafından kullanıma açıldı. Milli 

ağımız(IntrAnet) ve hizmete özel altyüklenici ağımızdaki 

(ARGE2004) alt yüklenicilerimiz ile toplantılar bizbize 
üzerinden gerçekleştirilebilir. Bizbize platformu yeni 
nesil tarayıcıların teknik kabiliyetleri kullanılarak 
tasarlandı. 

ARTIK BIZBIZE BULUŞUYORUZ
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BYD SIBER GÜVENLIK OPERASYON 
MERKEZI EKIBIMIZIN ÜYESI 
MICROSOFT’UN AÇIĞINI BULDU

BYD Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ekibimizin 
üyesi Tevfik DEMİREL tarafından ASELSAN’da da 
kullanılan Microsoft’a ait bir üründe güvenlik açığı 

tespit edildi.

Bu güvenlik açığından başarıyla yararlanan saldırganlar, 
etkilenen sistemlerde uzaktan komut çalıştırma 
saldırıları gerçekleştirebilir. Bu saldırılar, saldırganın 
okuma yetkisi olmayan içeriği okumasına, kullanıcı 
adına ürün içerisinde değişiklik yapma ve içeriği 
silme gibi işlemler yapmak için kurbanın kimliğini 
kullanmasına ve tarayıcıya kötü amaçlı içerik enjekte 
etmesine izin verebilir.

Bu zafiyet tespit edildikten sonra, Microsoft Siber 
Güvenlik Merkezi’ne raporlandı ve ilgili güvenlik zafiyeti 
onaylandı.

İlgili açıklık için Microsoft’un ürün geliştirme 
mühendisleri ve güvenlik araştırma ekipleri bir güvenlik 
yama çalışması başlattı. Bu çalışmaya paralel olarak, 
CVE®-MITRE (Yaygın Güvenlik Açıkları ve Etkiler) ve 
NIST-NVD (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü 
Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı) tarafından zafiyet 
kodu verildi. Microsoft güvenlik yamasını oluşturduktan 
sonra zafiyet bilgisini kamuya açık bir şekilde yayınladı. 

Ayrıca Microsoft tarafından online versiyona yönelik 
yama çalışması devam ediyor.

Bulunan güvenlik açığı Microsoft tarafından ödüle layık 
görüldü.

Ayrıca uluslararası onur listesinde ilgili zafiyeti tespit 
eden BYD Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ekibimizin 
üyesi Tevfik DEMİREL ile birlikte şirketimiz ASELSAN’ın 
adı yer alıyor.
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Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN ile Turkcell 
yerli ve milli çözüm için bir araya geldi. Turkcell 
mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması 

üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformu 
sayesinde 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı tüm 
haberleşmesini güvenli şekilde gerçekleştirebilecek. 
Turkcell’in ASELSAN’a özel olarak sunduğu a-ileti, 
bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma 
özelliği de taşıyor.

Türkiye’de yerli ve milli teknolojinin gelişimine en fazla 
katkı sunan şirketlerden ASELSAN ve Turkcell, güvenli 
dijital iletişim çözümü için güç birliğine gitti. Yapılan iş 
birliğiyle ASELSAN çalışanları, tamamen yerli ve milli 
a-ileti platformu üzerinden haberleşmeye başladı. 
ASELSAN’ın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan 
a-ileti’de Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP 
iletişim platformunun uygulama özelleştirme altyapısı 
kullanıldı.  Güvenli iletişim sunan platform üzerindeki 
veriler “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” ilkesine 
uygun olarak ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde 
saklanıyor.

ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki çalışanının tüm 
haberleşme altyapısını sağlayan a-ileti platformu ile 
çalışanlar kendi aralarında güvenli ve hızlı iletişim 
kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini 
yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan Keşfet 
bölümündeki kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile 
çalışan iletişiminin dijitalleşmesine olanak sağlıyor. Yerli 
ve milli olmasıyla güvenli altyapıya sahip uygulama, bir 
şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak da 
dikkat çekiyor. 

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün şöyle konuştu: 

“ASELSAN, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi 
şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN ürünleri dünyanın 
69 ülkesinde kullanılıyor. 2 milyar ABD dolarını geçen 
cirosu ile ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik 
taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız ürünlerimiz nedeniyle 
askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili 
anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel 
geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını 
çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa 
bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte 
çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza 
atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel 
Müdürü Murat Erkan ise şunları söyledi: 

“Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu 
olan ve tüm olanaklarını yerli ve milli teknoloji 
için seferber eden ASELSAN ile ortak çalışmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız işbirliğiyle yerli 
ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı 
misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu 
ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu 
a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini 
sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre BiP 
altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, 
bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki 
dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının 
ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek 
için altyapımız hazır. Bu vesileyle projede emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

ASELSAN’A ÖZEL GÜVENLI ILETIŞIM 
PLATFORMU

ASELSAN a Bülten18
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GELIŞIM ATÖLYESINE ILETILEN BEŞ YÜZ 
VE BININCI ÖNERI

Gelişim ve mükemmellik değerlerimizi hep 
birlikte yaşamak, yaşatmak ve daha ileriye 
taşımayı hedefleyen Gelişim Atölyesine bininci 

öneri iletildi.

Beş yüzüncü öneriyi ileten İş Geliştirme ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcılığından Mehmet Bülbüldere 

ile bininci öneriyi ileten Savunma Sistem Teknolojileri 
Sektör Başkanlığından Bahadır Yılmaz’a teşekkür 
belgeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. 
Dr. Haluk Görgün tarafından takdim edildi. 
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KART TUTUCU
ARTIK MILLI

MILLILEŞTIRMEYE DEVAM EDIYORUZ

Millileştirme çalışmalarımız iş ortaklarımız ile beraber 
ara vermeden devam ediyor. 

İhracat lisansına tabi ve yurt dışından yüksek miktarlarda 
alımını yaptığımız “Kilitli Kart Tutucu”, Harp Savunma 
firması üzerinden millileştirildi.

Millileştirme çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Yurt dışından alımını yaptığımız ve ihracat lisansına tabi 
“Halka Dişli AL/CL 576 M3 Z192 HSR”, TibetMakina firması üzerinden millileştirildi.

ASELSAN a Bülten20
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5 BIN TABLET ASELSAN’DAN

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar’ın uzaktan eğitime katkı 
sunmak için başlattığı tablet bilgisayar kampanyasına 
ASELSAN’dan da destek geldi. 

Bayraktar’ın, Twitter hesabından yaptığı “Türkiye’mizin 
dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. Baykar olarak 
5 bin öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak 
için tablet bilgisayar hediye ediyoruz.” paylaşımı bir 
kampanyaya dönüştü.

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali 
TEKNOFEST’in paydaşı olan ve Türk savunma 
sanayisine liderlik eden şirketlerin katılımıyla kampanya 
hızla büyüdü.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Görgün de twitter hesabından yaptığı 
paylaşımla “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak” 
amacıyla kampanyaya 5 bin tablet bilgisayarla destek 
olacaklarını bildirdi. 
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ASIL’DEN YENI BAŞARI

32.Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışması, Covid-19 
önlemleri alınarak seyircisiz bir şekilde 2.100 
kişilik yurt içi ve yurt dışı katılımcısıyla tamamlandı. 

Bu sene ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderlerini (ASİL) 
iki farklı yaş klasmanında temsil eden yüzücülerimiz, 
temsilen Arif Burak Ordu (1:09:04 – 30-34 Yaş D GRUBU) 

ve Ömer Nezih Atalay (1:08:21 – 19-24 Yaş B GRUBU) 
6,5 kilometrelik rotayı  başarılı şekilde tamamladılar. 
Yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyoruz. 
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SOSYAL MEDYA HUKUKUNA ILIŞKIN 
TEMEL HUSUSLAR
Sosyal medya, teknolojik gelişmenin ve internet altyapısının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 1994 
yılında yayınlanan ilk blog  yazısı, sosyal medyanın başlangıcı 
olarak kabul edilmektedir. Gerek Türk gerekse yabancı 
hukuk düzenlemelerinde sosyal medyanın ortak bir tanımı 
bulunmamaktadır.  Doktrindeki tüm tanımları birleştiren en 
geniş tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır: 

“İnternet alt yapısı ve Web 2.0 teknolojisine dayanan, 
kişilerin, kullanıcı sıfatıyla ortak ilgilerini, düşüncelerini, 
duygularını, bilgilerini, kişisel hâl ve durumlarını, siyasî 
eğilimlerini, fotoğraflarını, videolarını, yazı ve yazışmalarını, 
fikir ve sanat eserlerini, kimi zaman ticarî ve meslekî 
faaliyetlerini, mal ve hizmetlerini ve benzeri değerleri ile 
kimi kişisel verilerini, gerek diğer münferit kişiler gerekse 
belirli bir topluluk yahut kamuyla paylaşma olanağı 
buldukları, karşılıklı etkileşim, iletişim, paylaşım, işbirliği, 
topluluk ve öz içerik oluşturulmasına interaktif olarak izin 
veren dijital platformların genel olarak tümü sosyal medyayı 
oluşturacaktır”. 

Bu yazımızda, sosyal medyaya ilişkin temel hususları hukuki 
açıdan değerlendirerek, tüm sosyal medya kullanıcılarının 
dikkatini işin hukuki boyutuna çekmek istedik. Bu kapsamda 
yazının ilk bölümünde çocuğun fotoğraf ve görüntülerinin 
sosyal medyada paylaşılması ile vefat eden kişilerin sosyal 

medya hesaplarının miras olarak intikali konuları yer alacak, 
ikinci kısmında ise sosyal medyada hakaret suçu ve kişilik 
hakkı ihlalleri incelenecektir.

1. ÇOCUĞUN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİNİN SOSYAL 
MEDYADA YAYINLAMASI

Kişinin toplum içinde saygınlığını ve kişiliğini serbestçe 
geliştirmesini sağlayan varlıkların tümü üzerindeki haklar 
kişilik hakkı olarak tanımlanabilir.  Kişilik hakları doğumla 
birlikte kazanıldığından, kişiye sıkı sıkıya bağlıdır.  Hayat ve 
sağlık, şeref ve haysiyet, vücut bütünlüğü, kişinin hayat alanı, 
resim, ses ve ad üzerindeki haklar kişilik haklarının temelini 
oluşturan değerlere örnek olarak sayılabilir ve Anayasal 
güvence altındadır. Bu nedenle kişilik hakkı sahibinin 
çocuk olması kişilik hakkının korunması bakımından bir fark 
oluşturmamaktadır.   

Anayasa’ya göre her çocuk korunma ve bakımdan 
yararlanma hakkına sahiptir.  Bu doğrultuda Türk Medeni 
Kanunu’nda düzenlenen velayet hakkının temel amacı 
çocuğun menfaatinin korunmasıdır.  Velayet, bilinen aksine 
sadece bir görev değildir. Aynı zamanda bir yetki ve 
yükümlülüktür.  Bu hak ve yükümlülükler yerine getirilirken 
öncelik her durumda çocuğun üstün menfaatinin 
korunmasıdır.   Çocuğun bu üstün menfaati, kişilik hakkıyla 
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doğrudan ilgilidir ve üçüncü kişilerce ihlal edilebileceği gibi 
bizzat ana babası tarafından da ihlal edilebilir.  

Velayet hakkı, çocuğa ait her türlü fotoğrafın sosyal 
medyada paylaşılmasını meşrulaştırmaz. Bir diğer ifade ile 
çocuğun velisi olmak, o çocuğa ait her tür fotoğraf ya da 
görüntüyü paylaşma hakkını doğurmaz.  Yapılan paylaşımın 
niteliği önemli olup; velisi tarafından çocuğun sakarlıklarını, 
vücudunda bulunan bir kusur veya engeli ya da vücudunu 
çıplak gösteren görüntüler gibi çocuğun küçük düşmesine 
neden olacak veya saygınlığını zedeleyecek fotoğrafların 
paylaşılması çocuğun şeref ve haysiyetini ve kişilik 
haklarını zedeleyebilecek, arkadaşları arasında dalga 
konusu olmasına neden olabilecek ve bu durumda uzun 
vadede çocuğun kişiliğinin gelişmesinde olumsuz bir etki 
doğurabilecektir. 

Bununla birlikte çocuğa ait bu uygunsuz fotoğrafların 
üçüncü kişilerin erişebileceği bir şekilde paylaşılması ise 
ayrı bir sorun oluşturacaktır. Üçüncü kişilerin çocuğa ait bu 
fotoğrafları izin almadan kullanması, bu fotoğraflar üzerinde 
oynamalar yapması ve sosyal medya üzerinde paylaşması 
da çocuğun kişilik haklarına karşı bir saldırı olacaktır. 
Dolayısıyla, paylaşılan fotoğrafların çocuğun kişilik haklarını 
zedelememesi ve ayrıca üçüncü kişilerin erişimine kapalı 
olması çocuğun hakkının korunması açısından önemlidir. 

Çocuğun özel hayatına müdahale eden, çocuğun özel 
hayatının gizliliğini ve çocuğun hayat alanını ifşa eden 
fotoğrafların paylaşılması da çocuğun kişilik haklarını 
zedeleyebilecektir. Çocuğun vücudunu gösteren, 
sakarlığını veya engelini gösteren fotoğraf ve görüntülerin 
paylaşılması da çocuğun özel hayatının gizliliğinin ihlali 
anlamına gelmektedir.  

Ana babanın herhangi bir şekilde velayet hakkı kapsamında 
yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda çocuğun yararı 
tehlikeye düşerse Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uyarınca hâkim çocuğun korunmasına yönelik uygun 
önlemleri alacaktır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu çocuğun 
ana babasına karşı korunmasına ilişkin düzenlemeler de 
getirmiş olup, bu düzenlemelere istinaden hâkim, çocuğun 
üstün menfaatini dikkate alarak ana ve babasına karşı onu 
korumaya yarar önlemler alabilecektir. 

Ana baba velayet hakkı kapsamında yer alan yükümlülükleri 
yerine getirmez ve çocuğun kişilik hakkını ihlal ederse Türk 
Medeni Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca çocuk tarafından 
ana babaya karşı bazı davalar yöneltilebilir. Anne babanın 
çocuğun kişilik hakkına yönelik haksız saldırıları karşısında 
saldırı tehlikesinin önlenmesi, hukuka aykırılığın tespiti, 
saldırıya son verilmesi gibi savunma talepleri olabilir.  Ayrıca 
şartlarının gerçekleşmesi halinde maddi ve manevi tazminat 

Hazırlayan :
Av. Nihan Ece MERCAN HASARPA

Hukuk Müşavirliği
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talebinin yanı sıra kişilik hakkına haksız saldırı neticesinde 
elde edilen kazancın iadesi talebi de mümkündür. 

Konuyu şu şekilde sonlandırabiliriz; Türk Hukuk Sistemi’nde 
asıl olan “çocuğun üstün menfaatinin korunması” ilkesidir. 
Yaşamın her alanında korunan bu ilke elbette ki sosyal 
medya kullanımında yapılacak hukuki değerlendirmelerde 
de öncelikle gözetilecektir. Bu nedenle velayet hakkına 
sahip ya da değil, tüm anne babaların bu ilkeyi gözeterek 
sosyal medyayı kullanmaları tavsiye edilmektedir.

2. SOSYAL MEDYA HESAPLARININ KULLANICININ 
VEFATINDAN SONRAKİ DURUMU

Teknolojik gelişmelerin ve toplumsal hayatın bir parçası 
olarak sosyal medya insan hayatının önemli bir parçası 
haline gelmiştir. Bu kapsamda sosyal medya platformları, 
kullanıcıları için yeni bir iş alanı yaratmış dolayısıyla bu 
imkândan yararlanan kullanıcılarına yeni bir kazanç yöntemi 
sağlamıştır. Bu durumun sonucunda da “dijital malvarlığı” ve 
“dijital miras” kavramları yabancı hukuk sistemlerinde yerini 
almış olsa da henüz ülkemizde bu yönde bir düzenleme 
yapılmamıştır.  

Dijital malvarlığı kavramı, videolar, fotoğraflar, e-postalar, 
kişisel sosyal medya hesapları gibi elektronik olarak 
depolanan ve yalnızca dijital formda bulunan diğer 
varlıklar  anlamına gelmekteyse de teknolojinin gün be 
gün gelişmesi sebebiyle dijital malvarlığı kavramının içeriği 
net bir şekilde belirlenememekte  veya bir sınırlandırma  
yapılamamaktadır. 

Sosyal medya kullanıcısının vefatından sonra dijital mirasına 
ne olacağı konusunda henüz ülkemizde bir düzenleme 

veya emsal yargı kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
ABD’de ve Almanya’da bu kapsamda verilmiş emsal yargı 
kararları bulunmaktadır. 

2004 yılında ABD vatandaşı bir asker, Irak’ta görev yaparken 
vefat etmiştir. Vefatının ardından ailesi, e-postalarına 
ulaşmak amacıyla Yahoo şirketine başvuruda bulunmuş 
ancak Yahoo bu talebi hizmet şartlarında hesabın devrinin 
yasak olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Talebi reddedilen 
aile, Yahoo’ya karşı dava açmış ve mahkeme ailenin lehine 
karar vermiş olsa da Yahoo hizmet şartları gereğince 
ailenin doğrudan hesaba erişmesine izin vermemiş ancak 
söz konusu e-postaların içeriğinin bir kopyasını aileye 
sunmuştur.   

Almanya’da da  bu yönde kararlar verilmiştir. Buna 
göre Facebook ve diğer sosyal medya platformları 
dijital malvarlığının miras olarak bırakılmasına ilişkin ek 
düzenlemeler getirilmiş ve bu konu kişinin seçimine 
bırakmıştır. Bununla birlikte yaşarken yapılan bu seçimin 
güncel bir hukuki karşılığı da bulunmamaktadır. 

Türk hukuk düzenlemeleri uyarınca vefat eden kullanıcının 
sosyal medya hesaplarının içeriğinin mirasçılara geçmesi 
konusunda iki temel ayrım bulunmaktadır:

a. Kullanıcının maddi kazanç elde etmesi

Sosyal medya hesaplarından çeşitli yöntemlerle maddi 
kazanç elde etmek günümüzde mümkündür.  Bu doğrultuda 
sosyal medya hesabından yapılan izlenme ve görüntülenme 
sayıları, sosyal medya hesapları üzerinden reklam yapılması 
ve takipçi sayısı yüksek olan kullanıcıların hesaplarını 
satması yöntemleri sosyal medya aracılığıyla maddi kazanç 
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elde edilmesini sağlayan en temel yöntemlerdendir. 
Dolayısıyla bir maddi kazanç doğuran yeri geldiğinde 
satım sözleşmesine konu olan sosyal medya hesaplarının 
dijital malvarlığının bir parçası olarak kişilerin vefatından 
önce hukuka uygun bir vasiyetname ya da miras sözleşmesi 
yapmışlarsa buna göre, yoksa Türk Medeni Kanunu’nun 
miras hükümlerine göre intikal etmesi gerekmektedir. 

b. Salt iletişim amaçlı kullanımı

Anayasa’da özel hayatın gizliliği ve haberleşmenin 
gizliliği ilkeleri düzenlenmektedir. Bu ilkeler uyarınca özel 
hayatın ve haberleşmenin gizliliği esas olup bu gizliliğe 
dokunulamayacaktır. Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nun 
28. maddesi uyarınca vefat eden kişinin “kişiliği” sona 
erdiği için bu ilkeler vefat eden kişi için uygulanamayacak 
olsa da, sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurduğu 
gerçek kişiler açısından bu ilkenin geçerli olacağını kabul 
eden görüşler bulunmaktadır.  Türk Ceza Kanunu’nu 
da haberleşme ve özel hayatın gizliliği ilkelerinin ihlali 
suç olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla hukuki bir zemine 
oturtulmaksızın vefat edenin sosyal medya hesaplarının 
şifresinin mirasçılara geçeceğinin kabulü hem anayasal 
ilkeleri ihlal etmekte hem de Türk Ceza Kanunu gereğince 
suç teşkil etmektedir.

Tüm bu düzenlemelerin karşısında ise yine bir Anayasal 
düzenleme olan miras hakkı bulunmakta olup; bu hak da 
Anayasal güvence altındadır.  Buna göre herkes mülkiyet ve 
miras haklarına sahiptir.   

Konuya ilişkin olarak Almanya’da verilen bir kararın, Türk 
hukuku için de uygulanabileceği değerlendirilmektedir. 

Karara göre, vefat edenin Facebook hesabının dijital 

materyal sayılacağı, dijital materyallerin mektup ve günlük 

gibi özel anı niteliği taşıyan eşya olarak kabul edilerek 

mirasçılara intikal etmesi gerektiği belirtilmiştir.   

Dolayısıyla, bir vasiyet varsa vasiyetin yasal koşulları 

taşıyıp taşımadığı ve usulüne uygun olarak düzenlenip 

düzenlenmediği değerlendirilmeli, usulüne uygun 

bir vasiyetname varsa bu vasiyetname hükümleri 

uygulanmalıdır. Vasiyetname olmaksızın vefat halinde, yasal 

düzenlemelerdeki miras intikal hükümleri uygulanacaktır.  

Bununla birlikte miras olarak sosyal medya hesaplarının 

içeriğini ve paylaşımlarını alan kişiler, 3. kişilerin özel 

hayatlarının gizliliği ve haberleşmelerinin gizliliği ilkelerine 

uygun olarak davranmakla yükümlü olacaktır.
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