
nce tar›m, sonra sanayi, flimdilerde de için-
de bulundu¤umuz zaman diliminde yafla-
makta oldu¤umuz bilgi ça¤› insanl›k tarihin-
de önemli bir yere sahiptir. Bilgi ça¤›nda
olan bir toplum için geliflmifllik ölçüsü, insa-

n›n ses, görüntü ve bilgi birikimini en h›zl›, güven-
li ve ucuz olarak baflkalar›na ulaflt›r›labilmesi-
dir.Baflka bir deyiflle, bilgi ça¤›n› yakalamak iste-
yen toplumlar, özellikle bireyler aras›ndaki ileti-
flim a¤›n› güçlendirmek zorundad›r. ‹letiflim a¤›n›n
gücü ne kadar fazlaysa o toplumun bilgi ça¤›n› ya-
kalamas› da o kadar kolaylaflmaktad›r. Geçti¤imiz
yüzy›lda öncelikle insan›n sesinin ve resminin
canl› olarak karfl› tarafa iletilmesi son zamanlarda
da bilgi birikiminin internet arac›l›¤›yla aktar›lma-
s›, biliflim alan›n›n en önemli teknolojik geliflimi-
dir. Her olayda oldu¤u gibi burada da hukuku il-
gilendiren unsurlar vard›r. Zira, insan›n sesi ve
resmi ile elde etti¤i bilgi birikimi, tarih boyunca
onun kiflili¤inin belirleyici unsurlar› olmufltur. Ör-
ne¤in, insano¤lunun ses ve resminin iletiminin

nas›l yani hangi tür sözleflme ile yap›laca¤› ya da
iletilen ses ve görüntü ile karfl› taraf›n rahats›z
edilmesi halinde uygulanacak hukuk normlar› ve
kiflilik haklar› ile ilgilileri gibi konular hukukun ilgi-
lendi¤i hususlard›r. ‹nsano¤lu uzun zamandan be-
ri ses tafl›ma ifllemini kablolar (özellikle bak›r tel-
ler) sayesinde gerçeklefltirmektedir. Son y›llarda
ise önce uydu haberleflmesi daha sonra da mobil
telefon ad› alt›nda teknoloji harikas› sayesinde in-
sanl›k kablolara ihtiyaç duymadan iletiflimini sa¤-
lamaktad›r. Telekomünikasyon yani biliflimin en
son harikas› ise internettir. Internet, kablo, uydu
veya di¤er teknolojiler sayesinde bilgi ak›fl›n›n is-
ter canl› ister zamanla s›n›rl› olmaks›z›n birikimle-
rin aktar›m› anlam›na gelir. Internet sayesinde in-
sano¤lu ses, görüntü ve bilgi tafl›ma iflleminde çok
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Telekomünikasyon hukukunun önemi...
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