
T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠMDALI 

 

 

 

BĠLĠġĠM SUÇLARI VE ĠDARENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞU 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

HAZIRLAYAN 

ALPER GÜNEġ 

114228001011 

 

 

DANIġMAN 

Doç. Dr. Ali ġAHĠN 

 

 

KONYA-2015 

 



 

 



T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

KAMU YÖNETĠMĠ ANABĠLĠMDALI 

 

 

BĠLĠġĠM SUÇLARI VE ĠDARENĠN HUKUKĠ SORUMLULUĞU 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

 

HAZIRLAYAN 

ALPER GÜNEġ 

114228001011 

 

 

DANIġMAN 

Doç. Dr. Ali ġAHĠN 

 

 

KONYA-2015 

 



i 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

 



ii 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

 



iii 

 



iv 

ÖNSÖZ 

Bilgisayar ve bilgi iletiĢim teknolojisinin yaygınlaĢmasıyla birlikte bilgi en önemli 

güç odağı haline gelmiĢtir. Dünyayı küçük bir yer haline getiren internet ile de bilgi aynı 

zamanda ekonomik bir değer olarak kabul görmüĢtür. Günümüzde biliĢim sistemleri, gerek 

günlük gerekse iĢ hayatında vazgeçilemeyecek kadar önemli bir noktaya gelmiĢtir. BiliĢim 

sistemleri ile internet sayesinde sesli - görüntülü haberleĢme, elektronik imzanın kabulü ile 

ticari iliĢkiler, internet bankacılığı hizmeti ile para transferleri, cep telefonları ve bunlar gibi 

pek çok yenilik hayatımıza girmiĢtir. Özellikle internetin yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlanması eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, kamu sektöründen özel sektöre varıncaya 

kadar, iĢ ve sosyal hayatımızda ve bireysel iliĢkilerimizde köklü değiĢikliklere neden 

olmuĢtur. BiliĢim sistemlerinin, klasik yöntemlere nazaran daha fazla tercih edilmesinin 

nedeni bu teknolojilerin daha hızlı ve ucuz bir nitelik arz etmesidir. 

Bu süreçte biliĢim sistemlerinin kullanımının toplum hayatına getirdiği kolaylık ve 

faydalar sayılamayacak kadar çoktur ancak bu yeni teknolojik geliĢmeler, bazı problemleri 

de beraberinde getirmektedir. Hatta zamanla biliĢim sistemlerinin kullanılması sonucunda 

uğranılan zararların, sağlanan yararlardan daha fazla olduğu görülmüĢtür. ĠĢte bu noktada 

özellikle biliĢim sistemlerinin daha yaygın olarak kullanıldığı ülkeler baĢta olmak üzere, 

pek çok ülkede yeni oluĢan bu suç tipleri, düzenleme altına alınma ihtiyacı duyulmuĢtur. 

BiliĢim sistemlerinin kullanımı, hayatımızı önceden öngörülemeyen ve biliĢim suçları 

olarak adlandırılan bir güvenlik tehdidi ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Ülkemizde bu hızlı ve kontrolsüz değiĢimden etkilenmiĢtir. Nitekim kanun koyucu da 

bu değiĢimi göz önüne alarak, hazırlanan en son Ceza Kanununda biliĢim suçlarına bir 

önceki kanunlara oranla daha ayrıntılı olarak yer vermiĢtir. YapmıĢ olduğumuz tez 

çalıĢmamızda Türk hukukunda ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile düzenlenen biliĢim 

sistemine girme suçu ile birlikte sitemi engelleme ve sistemi bozma suçları ve değiĢik 

türdeki biliĢim suçu türleri incelenmiĢtir. 



v 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Ö
ğ
re

n
ci

n
in

 Adı Soyadı Alper GÜNEġ Numarası 114228001011 

Ana Bilim / 

Bilim Dalı 
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı 

DanıĢman Doç. Dr. Ali ġAHĠN 

Tezin Adı 
BiliĢim Suçları ve Bu Bağlamda Ġdarenin 

Elektronik Ortamdaki Sorumluluğu 

ÖZET 

Bilgi çağında BiliĢim Teknolojilerinin hızlı geliĢmesinin yanında BiliĢim Suçları da 

aynı oranda çoğalmakta ve değiĢmektedir. Bu anlamda hukuk sistemi, biliĢim suçlarının 

hızına yetiĢememektedir. Yaptığımız bu çalıĢma idarenin elektronik ortamda ki 

sorumluluğunu belirtmekte ve geliĢen biliĢim teknolojileriyle birlikte hukuk sisteminin bu 

anlamda güncellenerek, uluslararası normlara entegre edilmesinin gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 

Üç bölümden oluĢan bu çalıĢmanın birinci bölümünde bilgisayar, internet kavramları, 

biliĢim, biliĢim sistemleri, biliĢim hukuku, siber suçlar ve bu suçlar ile ilgili Türk Ceza 

Hukuku incelemektedir. Ayrıca biliĢim suçlarında sıklıkla uygulanan yöntemler 

açıklanmakta ve biliĢim suçlarının nasıl kolay ve hızlı bir Ģekilde iĢlenebileceği 

anlatılmaktadır. Ġkinci Bölümde BiliĢim suçlarıyla mücadelede bireylerin ve devletin alması 

gereken önlemler ve uluslararası iĢbirliğinin önemine değinilmekte, konuların öneminin 

anlaĢılması için karĢılaĢtırmalı hukuktan ve Avrupa Konseyi Siber Suçlar SözleĢmesi‟nden 

de yararlanılmaktadır. Üçüncü bölümde ise biliĢim suçlarının soruĢturma ve kovuĢturma 

evrelerine ve bu konuda getirilen kanuni düzenlemelere yer verilmektedir. ÇalıĢmada, 

bilgisayarlarda arama ve eriĢimin engellenmesi tedbirlerine de kanun bazında 

değinilmektedir. Son olarak biliĢim suçlarıyla mücadelede alınması gereken önlemlerden 

bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: BiliĢim, BiliĢim Suçları, BiliĢim Hukuku, Türk Ceza Kanunu 
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SUMMARY 

It is a fact that the information technologies have rapidly developed in the information 

age. After all cyber crimes have evenly increased, the legal systems can not catch up 

large increase in cybercrime.This study has focused on the responsibility of the government 

in electronic media. In this regard the necessity of integration of the legal system with 

international norms by updating the legal system with the developing cyber technologies 

has been emphasised. 

 

This study has been divided into three main part. In the first part, several concepts 

such as; computer, internet, informatic systems, informatic law, cyber crimes and regarding 

these crimes Turkish Criminal Law have been analyzed. Moreover, typical methods and 

processability of cyber crimes have been described. In the second part, the necessity 

measures in the fight against the cyber crimes that should be taken by individuals and 

governments and also the importance of international cooperation have been stated. In the 

third part, the steps of investigation, prosecution and the lagal regulations have been 

specified. And finally in this study, the necessity measures in the fight against the cyber 

crimes have been analyzed by comparing the legal regulations of different countries. 

Key Words:Informatic, Cyber Crimes, Informatic Law, Turkish Criminal Law 
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GĠRĠġ 

 

Ülkemizde ve Dünya‟da internet ve bilgisayar kullanımının çok hızlı bir 

Ģekilde yaygınlaĢması, bilgi teknolojilerinde ki geliĢmeler ve tüm bunları kullanan 

insan sayısının çığ gibi büyümesi biliĢim teknolojilerinin önem ve değerini gün 

geçtikçe artırmaktadır. Ġnternetin ve biliĢim teknolojilerinin bu kadar hızlı bir 

Ģekilde geliĢip yaygınlaĢması, bu alanda iĢlenen biliĢim suçlarının da artmasına ve 

sanal ortamda suçu iĢlemenin kolaylaĢmasına sebep olmuĢtur. 

Toplumsal değiĢikleri oluĢturan her türlü geliĢmede olduğu gibi biliĢim 

alanında meydana gelen geliĢmelerin oluĢturduğu kamu düzeni ihlallerinin 

önlenmesi amacıyla kanun koyucuların zamanında gereken önlemleri almaları 

gerekmektedir. Bunun yanında gerek dünyada gerek Türkiye‟de, mevzuat 

yetersizliğinin yanında biliĢim hukukçusu ve uzman personel eksikliği vardır. Bu 

konuda hukukçuların ve ilgili kolluk kuvvetlerinin yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olmaması, biliĢim alanında doğan hukuki problemler çözümünde ve yapılan 

ihlallerin tespit edilmesinde aksaklıklara sebep olmaktadır. 

Bu çalıĢmanın konusu, biliĢim suçlarının tanımını ve kapsamı, Türk Ceza 

Hukuku‟nun biliĢim suçlarına iliĢkin düzenlemelerini, idarenin elektronik 

ortamdaki sorumlulukları ve dünyada biliĢim suçları ile mücadeledir. 

ÇalıĢmanın bütününde tanımlar ve gerekli açıklamalar yapılırken öncelikle 

konuyla ilgili güncel yasal düzenlemelere yer verilmiĢ, tanımlar yapılmıĢ ve örnek 

olaylara değinilmiĢtir. BiliĢim suçları alanında daha önce ortaya konulmuĢ olan 

tüm kaynaklara ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan tez çalıĢmasının sonunda biliĢim 

suçlarıyla mücadelede konusunda yasama yürütme ve yargı organlarının alması 

gereken önlemler noktasında bir değerlendirmeye gidilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BĠLĠġĠM, BĠLĠġĠM SUÇLARI, KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

BiliĢim ve BiliĢim Suçu kavramı tanımlanmadan önce kavramsal çerçevenin 

çizilmesi ve gerekli teknik tanımların aktarılması gerekmektedir. BiliĢim, 

insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiĢiminde kullandığı 

ve bilimin dayanağı olan bilginin, elektronik cihazlar aracılığıyla düzenli ve 

rasyonel olarak iĢlenmesi bilimidir (Akarslan, 2012: 27). 

1.1. BĠLĠġĠM ALANINDA KULLANILAN KAVRAMLAR 

1.1.1. Bilgisayar 

BiliĢim alanının ilk unsuru olan bilgisayar çeĢitli kısımlardan oluĢmaktadır. 

Bu bölümde bilgisayarın kavramsal tanımlaması yapılacak, bilgisayarın 

unsurlarını ve diğer elektronik cihazlardan farkını ortaya koyulacaktır. 

1.1.1.1. Kavram 

Bilgisayar ortaya çıkıĢından itibaren “sayısal makine”, “matematiksel 

makine”, “otomatik makine”, “otomatik sayısal makine”, “elektronik sayısal 

intergratör ve hesap makinesi”, “ordinatör”, “hesap otomatı” gibi kavramlar 

kullanılarak tanımlanmıĢsa da; bilgisayar, batıda “computer” kelimesiyle yaygın 

kullanıma sahiptir (Ifrah, 2002: 1). 

Ülkemizde ise ilk zamanlarda “kompütür”, “kompüter”, “elektronik beyin”, 

“elektronik hesap makinesi”, Ģeklinde kelimeler kullanılmıĢtır. Bugün ise yukarda 

ki kavramlar yerine “bilgisayar” kelimesi kullanılmaya baĢlanılmıĢtır (Topaloğlu, 

2005: 1). Hızla geliĢen bilgisayar teknolojisi karĢısında, bilgisayar kelimesi de 

kısa zamanda yetersiz bir tanım haline gelecektir. 

Bilgisayarı, elektronik hesap makineleri, programlanabilir çamaĢır 

makineleri ve buzdolaplarından ayıran en önemli özelliği, bilgisayarın belli bir 

fonksiyonu gerçekleĢtirmeye yönelik olmaması, farklı bir ifade kullanmak 

gerekirse, „‟genel amaçlı‟‟ olarak kullanılmasıdır (Yazıcıoğlu, 1997: 26). 
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Sonuç olarak bilgisayar; “insanlar tarafından hazırlanıp yüklenen 

programlar yardımıyla bilgileri belirli düzende saklamak, onları iĢleyerek yeni 

sonuçlar üretmek, üretilen bilgileri baĢka yerlere iletmek, baĢka yerlerdeki 

bilgilere ulaĢmak gibi amaçlarla kullanılan makineler ya da dıĢ ortamdan aldığı 

verileri üzerine yüklenen programlar vasıtasıyla depolayan, iĢleyen, yeni sonuçlar 

üreten ve ürettiği sonuçları kullanıcıya sunan ayrıca veri iletiĢimini sağlayan 

makineler” Ģeklinde tanımlanmaktadır (Dülger, 2004: 42). 

1.1.1.2. Bilgisayarın Unsurları 

Bilgisayarlar soyut ve somut unsurlardan oluĢmaktadır. Gözle görülen bütün 

fiziki parçalarına “donanım” ve bu parçaların nasıl çalıĢtığını gösteren belirleyen 

fiziki olmayan soyut kısmına da “yazılım” ismi verilmektedir. 

1.1.1.2.1. Donanım 

Bilgisayar olarak gördüğümüz ve onu oluĢturan somut ve fiziki bileĢenlere, 

bilgisayar sistemini oluĢturan maddi teçhizatlara ve biliĢim sisteminin içinde olan 

bilgisayarın dokunulabilir kısımlarına donanım (hardware) adı verilmektedir 

(Beygu, 1990: 43). Mikro-iĢlemci, ROM, RAM, çevre/giriĢ-çıkıĢ birimleri 

(monitör, klavye, disket sürücü, cd sürücü, fare, yazıcı, tarayıcı vs.) donanım 

olarak adlandırılmaktadır. 

Mikro İşlemci 

Bilgisayarın merkezi iĢlem birimi olarak adlandırılan iĢlemci (processor), 

belirli matematik ve mantık iĢlemlerini elektronik ortamda yapabilecek Ģekilde 

yongalardan oluĢmuĢ bütünleĢik devre Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Beygu, 1990: 44).  

Mikro iĢlemci bilgisayarın geçici olarak tüm iĢlemlerini yapan birimidir. 

GiriĢ birimlerinden gelen veri ve komutlar üzerinde mantıklı iĢlemler yapar, 

yapılan iĢlemleri denetler ve iĢlem sonuçlarını geçici olarak saklar. 

Merkezi ĠĢlem Birimi (CPU): Tüm bilgisayar sisteminin ana beynidir. 

Bilgisayara giriĢ ve çıkıĢları kontrol eder, iĢlem gören veriyi geçici olarak saklar 

(Beygu, 1990: 10). Verilerin iĢlem gördüğü, hesaplamaların yapıldığı ana 

kumanda merkezidir. Programları yorumlayan ve çalıĢmaları yürüten bir kontrol 



4 

birimi ile hesaplama ve mantıksal iĢleri yapan bir aritmetik-mantık biriminden 

oluĢur 

ROM (Read Only Memory) 

Salt okunur bellek olarak da tanımlanan Rom, bilgisayar kullanıcısının 

değiĢtiremediği kalıcı programları içeren bellek birimidir. Bilgisayarın bu 

parçasına herhangi bir kayıt yapmak mümkün değildir, bu hafıza sadece okuma 

iĢlemi yapar. 

ROM (Read Only Memory) sadece okunabilir hafıza anlamına gelmektedir. 

Bilgisayarın kullandığı fonksiyonları içeren ve üretici firma tarafından 

yerleĢtirilen bilgiler yongaya gelen akım kesilse bile silinmez (Kan, 1990: 10). 

GiriĢ ve çıkıĢ birimleriyle kurulacak bağlantıyı sağlayacak temel programlar 

üretici firma tarafından üretim aĢamasında buraya yerleĢtirilmiĢtir ve istenilse bile 

bunların değiĢtirilmesi mümkün değildir (Beygu, 1990: 10). 

RAM ( Random Access Memory) 

RAM ( Random Access Memory) yüksek hızda ve CPU‟nun üzerinde iĢlem 

yaptığı hem okuma hem yazma iĢlemi yapabilen, program ve verilerin geçici 

olarak saklandığı yongaya gelen akım kapatıldığında tüm kayıtların silindiği (Kan, 

1990: 10), daha önce saklanmıĢ bilginin üzerine bu bilginin silinerek yeni 

bilgilerin yazılabildiği, disk ya da disketlere saklanan yazılımların yüklenip 

çalıĢtırıldığı yapılan iĢlemlerin sonuç olarak üzerinde depolanmadığı bellek 

türüdür (Beygu, 1990: 46). 

Çevre Giriş Çıkış Birimleri 

ÇeĢitli nitelikteki bilgilerin, iĢlenmeden önce bilgisayarın anlayacağı Ģekle 

sokulması gerekir. Bu iĢlemleri yapmamıza yardım eden ünitelere giriĢ birimleri, 

istediğimiz Ģekildeki bilgiye dönüĢtürdükten sonra da bizim anlayacağımız hale 

getirmesini sağlayan ünitelere ise çıkıĢ birimleri denmektedir (Kurt, 2005: 34). 

Bilgisayarlarla bilgi ve veri alıĢveriĢi yapmamıza imkân sağlayan ünitelerin 

tümüne de çevre birimleri denilmektedir. 
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Bu üniteleri, bilgisayara veri giriĢini yapıldığı klavye, fare, CD-ROM 

sürücü, disket sürücü, harici disk, tarayıcı, kamera gibi giriĢ birimleri ile yazıcı, 

ekran, hoparlör gibi çıkıĢ birimlerinden oluĢmaktadır. Bu birimler sayesinde 

bilgisayar kullanıcı ile iletiĢim kurmakta ve istenilen bilgileri kullanıcısına 

sunmaktadır. 

1.1.1.2.2. Yazılım 

Bilgisayarın soyut bileĢenini oluĢturan komutların tümüne yazılım denir. 

Yazılım verileri iĢlemek ve bunlardan sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla bir iĢi 

veya hesabı bilgisayara yaptırabilmek için oluĢturulan ve algoritma Ģeklinde bir 

düzen ve mantık silsilesi halinde yazılan ve bilgisayara yapılması istenilen 

iĢlemlerden önce yüklenilen, bilgisayara iĢlerlik kazandıran, komutlar dizisidir 

(Değirmenci, 2002: 169). 

İşletim Yazılımı 

ĠĢletim yazılımları bulundukları biliĢim sisteminin çalıĢmasını ve en temel 

fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan yazılımlardır. Diğer bir adı da ĠĢletim 

Sistemi‟dir. 

Bilgisayarın iĢleyiĢini sağlayıp aynı zamanda kontrol eden bu programlar 

belleğin bir kısmında kalarak diğer yazılımların çalıĢmalarını yönlendirir (Kurt, 

2005: 35). 

Bilgisayar kullanıcıları ekran, klavye, disket sürücüsü gibi birimleri 

kullanırken farkında olmadan iĢletim yazılımını devreye sokarlar, iĢlemlerin nasıl 

yerine getirildiğinden haberleri olmadan komutlarla iĢletim yazılımının birimleri 

yönlendirmesini sağlarlar (Beygu, 1990: 18). 

Sonuç olarak bilgisayar içinde hangi görevin nasıl bir düzen içinde ve 

bilgisayarın hangi özellikleri kullanılarak yapılacağına karar veren, bilgisayarın 

her türlü donanımsal özelliklerini denetleyen ve bunlar arasında bağlantı kuran 

ana kontrol programlarıdır iĢletim yazılımları. 
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Uygulama Yazılımı 

Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek veya herhangi bir problemi çözmek 

için yazılan ve bilgisayarda var olan iĢletim sistemine uyumlu olarak çalıĢan 

program türüdür. Uygulama yazılımları bilgisayar kullanıcısının belli bir iĢi 

yapabilmesi ve kendisi için faydalı sonuçlar alması için kullanılan yazılım 

türüdür. Uzmanlık alanlarıyla, askeri alanlarla ya da ticari alanlarla ilgili 

uygulama yazılımları genellikle biliĢim suçlarına konu olmaktadır. Bu programlar 

genellikle özel ihtiyaçları karĢılamak için kullanılır ve sadece buna yönelik 

iĢlemleri gerçekleĢtirirler. 

1.1.1.3. Bilgisayarla Ġlgili Bazı Kavramlar 

Bilgisayarın unsurları anlatıldıktan sonra çalıĢma prensibinin daha rahat 

anlaĢılması için bilgisayar kavramı ile ilgili tüm konulara değinilmesi 

gerekmektedir. 

Teknik nitelik taĢıyan bu kavramlar aynı zamanda kanun metinlerinde de 

yerlerini almıĢlardır (Kurt, 2005: 37). 

Veri, Bilgi 

Veri, biliĢim sistemlerinin temel birimidir. BiliĢim sistemlerinin amacı, 

veriyi saklamak, iĢlemek ve sonuç çıkarmaktır bu nedenle veri bilgilerin belirli 

formata dönüĢtürülmüĢ Ģeklidir (Yazıcıoğlu, 1997: 29). 

Ġngilizce data sözcüğünün karĢılığı olarak dilimizde kullanılmaktadır. Veri; 

her türlü bilginin belirli bir formata dönüĢtürülmüĢ hali olup (Değirmenci, 2002: 

14), bilgisayarın iĢlem yapabileceği, sonuçlar üretebileceği, saklayabileceği, ve 

gerektiğinde yeniden okuyabileceği Ģekilde iĢlenebilir duruma getirilmiĢ sayısal 

ya da sayısal olmayan her türlü bilgi ya da bir bilgisayar sisteminin belirli bir 

iĢlemi yerinde getirmesini sağlayan yazılımlar da dâhil olmak üzere, bilgisayar 

sisteminde ki iĢleme uygun nitelikteki her türlü bilgi ve konsepti ifade etmektedir 

(Ankara Barosu, 2006: 7). 

Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar SözleĢmesinin 1. Bölüm 1. Maddesinde 

Tanımlar adlı baĢlığında bilgisayar verisi; “bir sistemin bir iĢlemi yerine 
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getirmesini mümkün kılan bir programı da kapsayan, olguların, bilginin veya 

kavramların bilgisayar sisteminde iĢlenmeye uygun haldeki her türlü temsilini 

ifade eder” (TBMM, 2012: 13) Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  Avrupa Konseyine üye 

olan ve diğer ülkeler tarafından 23.11.2001 yılında BudapeĢte de imzalanan bu 

sözleĢme TBMM tarafından sözleĢmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair bir kanun yayınlanarak 03.09.2012 tarihinde ülkemizce kabul edilmiĢtir (6533 

Sayılı Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun, 2014: madde 1). 

Bilgi ise; uzlaĢımsal kurallardan faydalanılarak üretilen, verilerden elde 

edilen anlamlar, kısacası her türlü nitelikte ki tüm malumattır. 

 1985 tarihli Texas Eyaleti “Bilgisayar Suçları Yasasının”, “Tanımlar” 

baĢlıklı 1. Bölüm, 7. BaĢlık, 33. Ünitesinde bilgi; “bilgisayarda iĢlem görmüĢ, 

saklanmıĢ, iĢlem gören, saklanan, iĢlenmesi planlanan ya da saklanması düĢünülen 

enformasyon, bilgi, gerçekler yada komutlar”(Çetin ve Malkoç, 1995: 545) 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Program 

Program bilgisayar aracılığıyla çalıĢtırıldığında bilgisayarın bilgi iĢlemesini 

veya belirli bir iĢlemi gerçekleĢtirmesini sağlayan kodlanmıĢ talimatlar ya da 

bildirileri temsil eden sıralı bilgiler topluluğu (Yazıcıoğlu, 1997: 31) Ģeklinde 

tanımlanabilir. 

Program bir bilgisayarın istenilen Ģekilde çalıĢmasına yardımcı olduğu gibi 

bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayar arasında ki iletiĢime yardımcı olur ve köprü 

vazifesi görür ayrıca bilgisayarın kullanıcısı tarafından istenilen Ģekilde 

çalıĢmasına müdahale edilmesi ve denetlenmesi imkânını sunar (Kurt, 2005: 39). 

Programlar bilgisayarın soyut tarafını oluĢtururlar. 

1.1.2. Ġnternet 

1.1.2.1. Ġnternetin Tanımı ve Önemi 

Ġnternet,  kendi aralarında bağlantılı ağlar anlamına gelen Ġngilizce 

“Ġnterconnected Networks” teriminin kısaltılmıĢ halidir (TaĢkın, 2008a: 13).  
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Ġnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü 

yani dünyada geçerli olan TCO/IP protokolü ile bilgisayar sistemlerini dünya 

çapında birbirine bağlayan uluslararası bir ağdır (Önemli, 2004: 4). Ġnternet 

Dünya üzerinde belirli bir merkezi olmayan geniĢ seviyede planlanmıĢ, hiyerarĢik 

bir yapısı bulunmayan küresel bir biliĢim ağıdır (Karagülmez, 2013: 42). 

Ġnternet, bilgisayarlar arasında kurulmuĢ bir haberleĢme ağıdır ayrıca 

kiĢilerin dünya üzerinde birbirleri ile çok geniĢ amaç ve içerikte iletiĢim 

kurmalarını, bilgi alıĢveriĢinde bulunmalarını sağlayan global bir iletiĢim alt 

yapıĢır (Ergün, 2008: 7). 

Ġnternetin sınırının olmaması, cazibe merkezi haline gelmesine neden 

olmuĢtur. Çünkü insanlık bugüne kadar bu derece özgür ve bağımsız ayrıca 

yaygın olarak kullanılan bir iletiĢim ağına il defa sahip olmuĢtur. KüreselleĢen 

dünyada internet çok önemli bir vasıta haline gelmiĢ, ortak bir dünya kültürünün 

oluĢmasına yardımcı olmuĢ ve farklılıkların azalması yönünde görev üstlenmiĢtir. 

Kısaca bütünleĢmiĢ bir yapıya sahip olan internet, her katılımla geometrik bir 

Ģekilde hızla büyümekte ve globalizmin en önemli aracı olma yolunda 

ilerlemektedir (Kurt, 2005: 41). 

1.1.2.2. Ġnternetin Tarihçesi ve Ülkemizdeki GeliĢimi 

Ġnternetin ortaya çıkıĢı soğuk savaĢ döneminde iki süper güç arasındaki 

mücadele ve karĢılıklı duyulan kaygıdır. Sovyetler Birliği‟nin 1957 yılında 

Sputnik uydusunu uzaya göndermesiyle Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

Sovyetlerin teknolojik gücü daha iyi anlaĢılmıĢtır. ABD de bulunan ve “think-

thank” olarak bilinen politik ve askeri strateji geliĢtirme kuruluĢlarından olan 

RAND Corparation tarafından olası bir nükleer savaĢ sonrasında haberleĢme ve 

iletiĢimin nasıl sağlanacağı kaygısıyla böyle bir ağ sisteminin geliĢtirilmesi fikri 

ilk kez 1964 yılında ortaya atılmıĢtır. 

Sistemin kurulma amacı nükleer bir savaĢ halinde ya da sosyal bir karıĢıklık 

durumunda ülke yöneticilerinin birbirleriyle ve askeri kaynakların çeĢitli silah 

üreticileriyle haberleĢmesini kesintisiz ve güvenli bir Ģekilde sağlamaktır. Bu 

yüzden tek bir servis sağlayıcı bilgisayar kullanmak yerine birçok bilgisayarın 
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birbiriyle iletiĢim kurduğu bir ağ sistemini kurmak için hükümet destekli ve 

temelli olarak çalıĢmalar baĢlamıĢtır (Dülger, 2004: 59). Bu sistemi geliĢtirmek 

için Amerikan Hükümeti, Savunma Bakanlığı bünyesinde ARPA (Advanced 

Research Project Agency) isimli bir daire kurulmuĢ daha sonraki süreçte bu farklı 

sistemleri birbirine bağlamak için ARPANET adlı bir askeri bilgisayar ağı 

kurulmuĢtur. 

1969 yılında California‟daki üç ayrı merkez ile Utah‟daki bir merkezde 

bulunan toplam dört düğüm noktasındaki bilgisayarlar arasında bağlantı sağlayan 

ve geliĢtirilen bu teknoloji sayesinde bilgi aktarımı yapılmıĢtır. (Dülger, 2004: 60) 

Bundan sonra ARPANET baĢarıya ulaĢtığı için uygulamaya konulmuĢ ve bu 

sistemden önce ordu sonraları ise üniversiteler faydalanmaya baĢlamıĢtır 

(Değirmenci, 2002: 24). 

Zamanla önce bu sistemdeki farklı özellikteki bilgisayarların birbirini 

tanımasına yarayan ve aralarındaki uyuĢmazlıkları çözen, günümüzde de 

dünyadaki milyonlarca bilgisayarın ve yerel ağların birbiriyle iletiĢim kurmasına 

yarayan kurallar bütünü olarak bilinen, TCP/IP (Transport Control 

Protocol/Internet Protocol) kuralları geliĢtirilmiĢtir. Daha sonra bu sistem sivil 

bilgisayarlarında kullanımına açılmıĢ ve 1990'da sistem daha da geliĢtirilerek 

bugünkü halini almıĢtır (Sınar, 2001: 22; TaĢkın, 2008: 14). 

Türkiye‟de ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde TÜBĠTAK 

tarafından desteklenmiĢ bir proje sayesinde ODTÜ‟de gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Değirmenci, 2002: 22; Sınar, 2001: 111). BaĢlangıçta akademik hayatta bilimsel 

veri iletimi ve iletiĢim amaçlı olarak kullanılan internet, daha sonra kısa süre 

içerisinde Türkiye‟de bireysel kullanıma geçmiĢtir. 

Günümüzde internet kullanımı çok yaygınlaĢmıĢ ve internet hayatımızın her 

alanına girmiĢtir. Ġnternet üzerinden bankacılık iĢlemleri yapılabilmekte, canlı 

olarak görüntülü konuĢma gerçekleĢtirilebilmekte, elektronik ileti yoluyla hızlı, 

ucuz ve basit haberleĢme sağlanabilmekte, dosya, fotoğraf ve görüntü aktarımı 

sağlanabilmekte; haberler internetten takip edilebilmektedir. Hatta bazı internet 

sayfaları kullanılarak bilimsel araĢtırmalar yapılabilmekte; çeĢitli bilimsel yazılara 
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ve kitaplara ulaĢılabilmektedir. Öyle ki cep telefonlarına kadar giren ve kullanılan 

internetle insanlar kendilerine hayat arkadaĢı bile bulmaktadırlar (TaĢkın, 2008a: 

15). 

1.2. BĠLĠġĠM HUKUKU ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR VE 

TANIMLAR 

1.2.1. SUÇ KAVRAMI 

Suç kusurlu, hukuka aykırı ve bir cezai müeyyide ile teyid edilmiĢ olarak, 

kanunun tavsif ettiği insani bir harekettir (Gözübüyük, 1988: 4). Klasik suç 

teorisine göre “ Suç kanuni tarife (tipe) uygun, hukuka aykırı ve kusurlu bir 

harekettir (Özgeç, 2006: 135). Suç olgusal anlamda deneye dayalı bir 

doğrulamanın ürünü olmayıp, beĢeri bir davranıĢ üzerine verilen değerlerin ortak 

hükmünün ürünüdür (“Sanal”, 2008: 1). Suç, devletin hukuk nizamı çerçevesinde 

kendisine müeyyide ve netice olarak ceza konulmuĢ olan eylem,  hareket, 

davranıĢtır (Gözübüyük, 1988: 4).Kısaca tanımlayacak olursak suç, bir haksızlıktır 

baĢka bir anlatımla, hukuka aykırılık arz eden muayyen bir fiildir (Özgeç, 2006: 

150). 

Dönmezer ve Erman‟a göre suçun dört unsuru vardır. Bunlar; maddi unsur, 

manevi unsur, kanuni unsur ve hukuka aykırılık unsurudur. Aynı görüĢü paylaĢan 

Öztürk ve Erdem‟de, daha öğretici buldukları için suçun dört unsuru olduğunu 

kabul eden yazarların görüĢlerine katıldıklarını belirtmiĢ ve suçun unsurlarını; 

kanuni unsur (tipiklik), maddi unsur (hareket), hukuka aykırılık unsuru ve manevi 

unsur (kusurluluk) Ģeklinde tasnif etmiĢlerdir (Öztürk ve Erdem, 2005: 34). Klasik 

suç teorisine göre, suçun kurucu unsurları maddi (objektif) ve manevi (sübjektif)  

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanuni Tarife uygunluk (tipiklik) ve hukuka 

aykırılık unsuru, sübjektif unsurlardan arındırılmıĢ olup, tamamen objektif 

karakter arz etmektedirler (Özgeç, 2006: 136). 

Gözübüyük‟e göre ise suçun üç unsuru vardır. Bunlar; maddi unsur, manevi 

unsur ve kanuni unsurdur (Gözübüyük, 1988: 4). 
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1.2.1.1. Suçun Unsurları 

Yeni Türk Ceza Kanunu‟nun (TCK) sisteminde suç teorisinde suçun 

unsurları üçe ayrılmaktadır. Bunlar: 1. Maddi unsurlar, 2. Manevi unsurlar, 3. 

Hukuka aykırılık unsurudur. 

1.2.1.1.1. Suçun Maddi Unsurları 

Suç ve öncelikle haksızlık teĢkil eden fiil, bir insan hareketidir (Özgeç, 

2006: 153). Bu nedenledir ki suçun meydana gelebilmesi için öncelikle bir fiil 

bulunmalıdır. Bir suçun olması için, kanuni tanıma uygun bir fiilin bulunması 

Ģartı, suçun maddi unsurunu ihtiva etmektedir (Dönmezer ve Erman, 1987: 354). 

Suçun maddi unsuru Fiil‟dir. Fiil aralarında büyük farklar mevcut olmakla birlikte 

kasten ve taksirle iĢlenen, icrai ve ihmali olan bütün haksızlıkların esasını teĢkil 

eder (Özgeç, 2006: 153). Türk Ceza Hukukunda ise fiil denince hareket, netice ve 

hareketle netice arasındaki nedensellik bağı akla gelir (Öztürk ve Erdem, 2005: 

46). 

1.2.1.1.2. Suçun Manevi Unsurları 

Suçun bir diğer unsuru da, manevi unsurdur. Manevi unsur, fiil ile kiĢi 

arasındaki manevi bağı ifade etmektedir. Bu bağ ile kurulmadan, gerçekleĢen 

davranıĢ fiil niteliği taĢımaz ve böylece suçun varlığından bahsedilemez (Özgeç, 

2006: 205). Yani kiĢinin bir suçtan sorumlu olması için sadece fiili yapması ve 

fiilin kiĢi davranıĢı sonucu oluĢması yeterli olmayıp, kiĢi ile fiil arasında mutlak 

bir bağın olması gerekmektedir. 

Suçun manevi unsuru kast, taksir, kast-taksir kombinasyonu ve amaç-

saikten ibarettir. Sonuç olarak gerçekleĢtirdiği bir fiil neticesinde sorumlu 

tutulabilmesi için fiili kasten, taksirle, kast-taksirin birlikte bulunmasıyla ve belli 

bir amaç veya saikle iĢlemesi gerekmektedir. 

1.2.1.1.3. Hukuka Aykırılık Unsuru 

Bir haksızlık olarak tezahür edilen fiilin hukuka aykırı olmasıdır (Özgeç, 

2006: 254). Hukuka aykırılığın içeriğini davranıĢ normları belirler. Hukuka 
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aykırılık, iĢlenen ve kanundaki tanıma uygun bulunan fiilin, hukuk düzenince 

tecviz edilmediğinin, mübah sayılmadığının bir ifadesidir (Dönmezer ve Erman, 

1987b: 2).  

Bir fiilin suç olarak kabul edilmesi için kanunda belirtilmiĢ olması ve 

karĢılığında bir cezai müeyyidenin bulunması lazımdır (Gözübüyük, 1988: 5). 

1.2.2. BĠLĠġĠM SUÇLARI ( SĠBER SUÇLAR ) 

1.2.2.1.  BiliĢim ve BiliĢim Suçu Kavramı 

BiliĢim kavramının sözlük anlamı, Türk Dil Kurumu'nun Bilim ve Sanat 

Terimleri Ana Sözlüğü baĢlığıyla internet sayfasında Ģöyle belirtilmiĢtir: 

“Ġnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiĢiminde kullandığı 

ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, 

düzenli ve ussal biçimde iĢlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eriĢim 

dizgeleri, bilginin iĢlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve 

insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinler arası özellik 

taĢıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan biliĢim, bilgisayar da içeride olmak 

üzere, biliĢim ve bilgi eriĢim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, 

geliĢtirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan baĢka her türlü 

endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine iliĢkin teknikleri kapsayan 

özdevin alanına giren birçok konu da, geniĢ anlamda, biliĢimin kapsamı 

içerisinde yer alır.”(Türk Dil Kurumu, 2014) 

BaĢka bir tanıma göre biliĢim; teknik, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve 

benzeri alanlardaki verilerin saklanması, saklanan bu verilerin otomatik olarak 

iĢlenmesi, organize edilerek sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve aktarılması ile 

ilgilenen bilimdir (Yenidünya ve Değirmenci, 2003: 27). 

Diğer bir tanıma göre biliĢim; bilgisayar kullanılarak veri ve bilgilerin 

saklanması, iletilmesi ve iĢlenerek kullanıma hazır hale gelmesini konu alan 

akademik ve mesleki terime verilen isim, Ģeklinde tanımlanır (Yazıcıoğlu, 1997: 

131). 
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Öyleyse biliĢim kavramını bilgi teknolojilerinin tümünü içine alan bir üst 

kavram olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak her bilgisayar bir biliĢim sistemidir 

buna karĢılık her biliĢim sisteminin bir bilgisayar olması beklenemez (Dülger, 

2004: 60). Çünkü biliĢim sistemi bilgisayar dıĢında bir çok yerde kullanılmaktadır 

buna örnek olarak akıllı cep telefonları, tabletler ve yüz, parmak izi, retina 

taraması yapabilen güvenlik sistemleri örnek verilebilir. 

BiliĢim teknolojilerinin ortaya çıkması ve geliĢmesi ile birlikte biliĢim suçu 

kavramı ceza hukuku alanında tartıĢılmaya baĢlanılan yeni bir kavram haline 

gelmiĢtir. O yüzden biliĢim suçları doktrinde birçok tanımı yapılan fakat henüz 

üzerinde uzlaĢma sağlanmayan kendine özgü özellikleri olan bir kavramdır 

(Karagülmez, 2013: 43). UzlaĢı sağlanamamasının sebebi tanım yapılırken hangi 

eylemin biliĢim suçu olarak değerlendirilip hangilerinin bu kapsam dıĢında 

bırakılacağı kesinlik kazanmamıĢtır. Zaten biliĢim suçları, ülkelerin 

mevzuatlarında açıkça tanımlanmıĢ bir suç Ģekli değildir. ABD‟ de 

“computercrime” (bilgisayar suçu), Almanya‟da “computerkriminalitat” 

(bilgisayar suçluluğu) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Amerikan hukukunda bu kavramın 

açıklaması “bilgisayar verilerinin çalınması yada sabote edilmesi veya herhangi 

bir suçun iĢlenmesi için bilgisayarın kullanılması gibi bilgisayar teknolojisini 

gerektiren suç çeĢidi” Ģeklinde yer almıĢtır (Dülger, 2004: 63). 

Akbulut, biliĢim suçlarını, “verilerle veya veri iĢlemle konu bağlantısı olan 

ve biliĢim sistemleriyle veya biliĢim sistemlerine karĢı olarak iĢlenen suçlar” 

Ģeklinde tanımlamıĢtır (Akbulut, 2000: 551). 

Yazıcıoğlu, bilgisayarın konusunu, vasıtasını veya simgesini oluĢturduğu 

suç olgusunu içeren filleri bilgisayar suçu olarak tanımlamıĢtır (Yazıcıoğlu, 1997: 

142). 

Dülger ise biliĢim suçunu, verilere karĢı ve/veya veri iĢlemle bağlantısı olan 

sistemlere karĢı, biliĢim sistemleri aracılığıyla iĢlenen suçlar Ģeklinde 

tanımlamıĢtır (Dülger, 2004: 67). 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu‟nun Mayıs 1983‟teki 

Paris Toplantısı‟nda bilgisayar suçları, bilgileri otomatik iĢleme tabi tutan veya 
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verilerin nakline yarayan bir sitemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dıĢı 

gerçekleĢtirilen her türlü davranıĢ, Ģeklinde tanımlanmıĢ ve büyük oranda itibar 

görmüĢtür (Yazıcıoğlu, 1997: 142). 

1.2.2.2. BiliĢim Suçlarının Ortaya ÇıkıĢı 

Bilgisayar ve insanların tanıĢması yaklaĢık olarak 50 yıl önce baĢlamıĢtır. 

Bilgisayar ve hızlı geliĢen teknolojiyle birlikte insanlar sahtekarlık suçlarını bu 

aletlerle iĢlemeye baĢlaması 1960‟lı yıllara dayanmaktadır. Günümüzdeki 

bilgisayar suçları sınıflandırması ise yakın zamanlarda, sabit ana bilgisayarlardan 

ayrılabilen taĢınabilir bilgisayarın üretilmesi ile birlikte doğmuĢtur (BEQUAI, 

1978: 1‟den Aktaran: Karagülmez, 2013: 49). 

Teknolojik geliĢmeler hukuki yararlar meydana getirmesi yanında yeni suç 

ihlallerinin doğmasına da sebep olmuĢtur. Yani teknolojik geliĢmelersağladığı 

yararların yanında normlardan sapmalara ve yeni suç türlerinin doğmasına aracılık 

etmiĢtir (Kurt, 2005: 53). 

Tarihte bilinen ilk biliĢim suçu Minneapolis Tribune‟da 18 Ekim 1966 

tarihinde yayınlanan “Bilgisayar Uzmanı Banka Hesabında Tahrifat Yapmakla 

Suçlanıyor” baĢlıklı makale ile kamuoyuna duyurulmuĢtur (Aydın, 1992: 13). 

1971 yılında ABD‟deki New York-Pennsylvania merkez demiryolu hattında 

200‟den fazla yük vagonunun bir engel sebebiyle rotasından sapması ve bunun her 

defasında 60.000 dolarlık zarara yol açması federal yargı merciince incelenmesine 

neden olmuĢtur. Bu inceleme sonucunda olayların, demiryolu Ģirketinin 

bilgisayarlarına yapılan yetkisiz müdahale sebebiyle gerçekleĢtiği anlaĢılmıĢtı. 

Ayrıca bu yetkisiz eriĢim, organize bir nitelik taĢımaktaydı. 1972 yılında ise 

California Polis yetkilileri, devletin en geniĢ yapıda ki telefon Ģirketinden 1 

Milyon dolarlık elektronik ekipmanı gizlice çalan bir mühendislik fakültesi 

öğrencisini yakaladı. Hırsızlık fiili, yalnızca bir telefon ve bilgisayarın gizli sipariĢ 

koduyla iĢlenmiĢti. Fail, firmanın bilgisayarlarına sipariĢler yerleĢtirmiĢti. Sonra 

bunun iĢe yaradığını görmüĢtü üstelik baĢlangıçta yetkisiz eriĢimi fark eden 

olmamıĢtı. Yargılama sonunda fail, hırsızlık suçundan 60 gün hapis ve 3 yıl 

gözetim süresine mahkûm oldu. Daha sonra bu kiĢi cezasını çektikten sonra 
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firmalara, bilgisayarlarına yapılacak saldırılardan korunmak konusunda ticari 

güvenlik danıĢmanlığı yapmaya baĢladı (Karagülmez, 2013: 50). 

Ülkemizde ise çocukların pornografik görüntü ve resimlerini çekip internet 

aracılığıyla satmak iddiasıyla yakalanan rehber öğretmen Özgen Ġmamoğlu‟nun 

Türkiye‟de bu konuda yakalanan ilk suçlu olduğu belirtilmektedir (Kurt, 2005: 

54) 

1.2.2.3. BiliĢim Suçlarının Yapısı ve Klasik Suçlardan Ayıran 

Özellikleri 

BiliĢim suçlarının yapı bakımından kendine özgü özellikleri vardır, bunların 

baĢında da suçun iĢlendiği ortamın farklılığı gelir. BiliĢim ortamının var olmadığı 

bir ortamda biliĢim suçundan söz edilemez. Bunun yanında biliĢim suçunun 

iĢlenebilmesi için gerekli olan biliĢim ortamının ana etmenleri 3 grupta 

sıralanmıĢtır (Akarslan, 2012: 34). 

Bunlardan ilki bilgisayar ye da benzeri olan tablet,  dizüstü bilgisayar, akıllı 

cep telefonları gibi aletlerdir. Ġkincisi bu saydığımız cihazlar arasında veri 

alıĢveriĢini sağlanması için gerekli olan iletiĢim alanıdır. Kablolu, kablosuz 

internet, internet ağları ve 3G-4G gibi iletiĢim alanlarının yaygınlaĢması biliĢim 

suçlarının daha da artmasına sebep olmuĢtur. Üçüncüsü ise biliĢim ortamının 

tamamlanabilmesi için biliĢim cihazlarının kullanabilmesi için gereken enerji 

(elektrik)dir (Akarslan, 2012: 35). 

BiliĢim suçlarının özelliklerinin baĢında, bu suçların iĢlenmesinin basit ve 

oldukça kolay, buna karĢın tespitinin ise oldukça zor olması gelir. BiliĢim suçları 

zaman ve mekân kavramından bağımsız gerçekleĢir ve anlık olurlar. Teknolojinin 

geliĢmesine paralel olarak ekonomi ve uluslararası yapıda ki bozulmalarla birlikte 

biliĢim suçları klasik suçlara oranla daha hızlı bir Ģekilde artmaktadır. 

BiliĢim suçları bir ülkenin teknolojiye ve e-devlet uygulamalarındaki 

bağımlılıklarıyla doğru orantılıdır. E-devletin teknolojik yönü ile alakalı olan 

teknolojik bağımlılığın zararları arasındadır güvenlik açıkları yani biliĢim 

sistemlerini çok az kullanan ülkeler için biliĢim suçları ciddi bir tehdit değildir 

(ġahin, 2008a: 71). 
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BiliĢim suçunun diğer özelliği de beyaz yakalı, yani suçun sanığının mesleği 

olması veya iĢ dünyası ile ilgili olmalarıdır. Bu tip suçlar klasik suçlardan daha az 

gözükmesine rağmen klasik suçlardan daha fazla bir etki ve zarara sahiptir. 

BiliĢim alanında kayıtlara iĢlenen suçlar normalde olandan daha azdır çünkü 

suç mağduru olan kiĢi ya da kurumlar kötü Ģöhretten korktukları i.in veya aciz 

duruma oldukları kamuoyu tarafından bilinmesin diye genellikle suçu ihbar 

etmemektedirler. Özelliklede Ģirket seviyesinde gerçekleĢen bilgisayar suçları 

kimseye duyurulmadan halledilmeye çalıĢılmakta hatta biliĢim korsanlarıyla 

Ģirketler anlaĢma yoluna gitmektedir.  

BiliĢim suçunun bir diğer özelliği suç failinin amacı güttüğü saik klasik 

suçlu amacından farklıdır. Mesela “Computer Hacking” (bilgisayarda yetkisiz 

eriĢim) fiillerinde fail yarar sağlamak veya zarar vermenin dıĢında çoğu zaman 

marifet gösterme amacı gütmektedir. Son olarak bilgisayar suçlarını klasik 

suçlardan ayır önemli özelliklerden biri de bu suçların, suçun iĢlenmesinden sonra 

geride maddi bir iz bırakılmaması sebebiyle maddi hareketin “modusoperandi”, 

(bilgisayar suçları iĢleme yöntem ve teknikleri), tespitinin zorluğudur (Kurt, 2005: 

56-57-58). 

1.2.2.4. BiliĢim Suçlarının ĠĢlenme ġekilleri (ModusOperandi) 

Günümüzde biliĢim suçlarının çoğu internet üzerinden iĢlenmektedir 

(Akbulut, 2000: 551). BiliĢim alanı ve teknolojide ki geliĢmeler beraberinde farklı 

suç iĢleme tekniklerini de getirmiĢtir. GeliĢen teknolojinin sunduğu yeni imkânlar 

suç iĢleme düĢüncesine sahip olan insanlara yeni suç kapıları açmıĢtır (Kurt, 2005: 

60). 

BiliĢim dünyasındaki teknolojik geliĢmeler çeĢitli “modusoperandi” lerin, 

icra edilme yöntemlerini ve iĢlenme aralıklarını değiĢtirmektedir. Buna verilecek 

en iyi örnek, biliĢim suçlarından sayılan “virüs” lerin 1996 yılında en çok disket 

kullanımı yoluyla bilgisayarlara bulaĢarak yayılmasına karĢın, 1999 yılında bu 

virüsler en çok elektronik posta yolu ile bilgisayarlara bulaĢmıĢtır (Değirmenci, 

2002: 75). Bu yüzden biliĢim teknolojilerinin kullanmaya baĢlamasından 
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günümüze kadar geçen sürede tespit edilen biliĢim suçlarını ve iĢlenme 

yöntemlerini açıklamakta fayda vardır. 

1.2.2.4.1. Salam Tekniği 

Salam tekniğinin anlamı çok fazla sayıda ki kaynaktan, çok az sayıdaki 

değerlerin transferi ve tek bir hesapta toplanmasıdır (Değirmenci, 2002: 84). 

Bankaların biliĢim sisteminde yaygın olarak gerçekleĢtirilen bir biliĢim suçu 

metodudur. BiliĢim sistemleri ile hesap edilen bankacılık alanındaki değerlerin 

çarpımları sonucu ortaya çıkan değerler çok basamaklı olmasına karĢın, bu 

değerler uygun bir basamağa kadar hesap edilir yani yuvarlanır. Yuvarlama 

sonucu çıkan rakam, belli bir hesaba gönderilir. Bu sayede hesaplarda fark 

edilemeyecek değiĢiklikler olur. Ya da hesaplarda ki rakamların virgülden sonra 

ki küsuratlarının ya son rakamı ya da son iki rakamı yani kuruĢlar failin belirlediği 

baĢka bir hesaba aktarılır ve orda biriktirilir (Yazıcıoğlu, 1997: 155).  

Ancak bir hesap için çok değersiz görünen bu değerlerin, alternatif bir 

hesaba aktarılması durumunda toplanan miktarlar büyük yekûn oluĢturmaktadır. 

Yani küçük miktardaki bu paralar baĢka bir hesapta birikerek yüksek bir meblağ 

oluĢturmakta fail içinde büyük oranda bir hukuka aykırı yarar sağlamaktadır. 

Ayrıca bu yöntem Truva atı programı ile kullanılır (Dülger, 2004: 71). 

1.2.2.4.2. Truva Atı (TrojanHorse) 

Truva atı yazılımı, adını Yunan mitolojisinde ki Troyalılar ile Akhalılar 

arasında ki yapılan savaĢ içinde ki taktikten alır. Truva savaĢında kullanılan tahta 

atın hediye olarak Truvalılara gönderilip, tahta at kalenin içine alındıktan sonra 

atın içinde gizlenen düĢman askerlerinin kaleyi ele geçirmelerindeki mantıktan 

yola çıkılarak hazırlanmıĢ bir casus programdır (Dülger, 2004: 69-70). Truva atı 

yöntemi ile fail, bilgisayarda kullanılan programın istediği gibi çalıĢmasını 

sağlamak için bu programın içine gizli bir bilgisayar programını ilave etmektedir. 

Neticede cihaz kendi iĢlemini yaptıktan sonra failinin yaptığı iĢlemleri de 

gerçekleĢtirmektedir.   
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Truva atı, sistem sahibinin tahmin etmediği bir Ģekilde ve isteği olmaksızın, 

gizli ve genellikle kötü amaçlı faaliyette bulunan bir programdır. Sistem dosyaları 

içinde çok az yer kaplar ve fark edilmez. Truva atı, bir virüs değildir. Kendi 

kendini çoğaltmaz, sadece sabit diskteki bilgilere zarar verir. Truva atı, kendisini 

zararsız bir program gibi (örneğin bir oyun ya da yardımcı program) gösterir. 

Görünümü ve ilk çalıĢtırıldığındaki aktivitesi zararsız bir program gibidir. 

ÇalıĢtırıldığında ise verileri silebilir veya bozabilir. Yani truva atı yazılımı, 

kurulmuĢ olduğu bilgisayarın yazılımının açıklarından yararlanarak bütün sisteme 

hâkim olmakta ve failin bütün komutlarını yerine getirmektedir (Yaycı, 2007: 30) 

BiliĢim suçlarının hemen hemen hepsi bu yazılım yolu ile iĢlenebilmektedir. 

Truva atı usulüne örnek olarak, ABD ve Ġsrail‟in, ana belleğinde “promis” adlı 

truva atı yazılımını içeren biliĢim sistemlerini Ürdün‟e satması verilebilir. 

Böylelikle Ürdün‟ün Filistin hakkında ellerinde bulundurdukları dosyalar, truva 

atı yazılımının iĢletilmesi yoluyla ABD ve Ġsrail‟in eline geçmiĢtir (OdabaĢı, 

1999: 29-30) 

1.2.2.4.3. Gizli Kapılar (Trap Door) 

Tuzak kapısı, hile kapısı arka kapı ya da açık kapı da denilen gizli kapılar, 

bir sistemin yazılımını yapan kiĢi tarafından, yazılımın içine gizli bir Ģekilde 

yerleĢtirilen bir virüs yazılımıdır. Bu programın çalıĢtığı bilgisayara, virüsü 

yerleĢtiren kiĢi, uzaktan eriĢim yöntemiyle sistem kontrollerine yakalanmadan 

biliĢim sistemine sızabilmekte ve ortaya çıkan yeni Ģartlara göre ayarlama 

yapabilme imkânı yaratmak istemektedir (Boğa, 2011: 50) 

Adından da anlaĢılacağı üzere uygulamayı geliĢtiren Ģirket ya da kiĢi 

tarafından bilinçli bir Ģekilde bırakılmıĢ açık noktalardır. Gizli kapılar, dokümante 

edilmemiĢ gizli giriĢ noktaları olarak da tanımlanabilir. Çok sık rastlanılmasa da 

gizli kapılara örnek olarak kimlik denetimi (authentication) olan uygulamalar 

verilebilir. Sadece uygulama geliĢtiriciler tarafından bilinen bir kullanıcı adı ve 

Ģifre, sisteme ait gizli bir kapıdır. Sisteme zarar vermekten çok, genellikle 

teknoloji hırsızlığına ve ticari kaygılara dayanmaktadır (Alaca, 2008: 62) 
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Gizli kapılar genellikle iĢletim sistemlerini veya programları hazırlayan 

programcılar tarafından, ilerde ortaya çıkabilecek durumlara karĢı hata bulma 

amacıyla kod ekleyebilmek veya ara program çıktısı alabilmek amacıyla 

programlara eklenmektedirler. Bu gizli kapılar hataları gidermek amacıyla 

konulduğu için meĢru amaçlıdır. Ancak gizli kapıların program ve iĢletim sistemi 

tamamlandığında programcılar tarafından temizlenmesi ve kapatılması 

gerekmektedir (Kurt, 2005: 67). Bazı durumlarda hata sonucu olarak ya da ileride 

kullanılmak amacıyla gizli kapılar açık bırakılır. Bu durumlarda gizli kapılar, kötü 

niyetli kiĢilerin biliĢim sistemlerine sızabileceği potansiyel bir boĢluk 

oluĢturmaktadırlar (Boğa, 2011: 50). 

1.2.2.4.4. Ağ Solucanları (NextworkWorms) 

Ağ solucanları kullanıcının etkisi olmadan bilgisayar yerine ağ üzerinde 

kendi kendine çoğalıp çalıĢabilen (Kurt, 2005: 67) ve aynen kendisi gibi bir 

kopyasını, veri iletim ağına bağlantısı olan diğer biliĢim sistemlerine, ağlara 

kopyalayabilen ve bilgisayardan bilgisayara dolaĢabilen yazılım türlerine verilen 

genel addır (Dülger, 2004: 73). 

Solucanlar da, virüs gibi kendisini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak 

için tasarlanmıĢtır ancak bunu otomatik olarak yapar. Ġlk olarak, bilgisayarda 

dosya veya bilgi ileten özelliklerin denetimini ele geçirir ve sisteme bir Truva atı 

bırakır. Solucan bir kez sisteme girdikten sonra kendi baĢına ilerleyebilir. 

Solucanların en büyük tehlikesi, kendilerini büyük sayılarda çoğaltma 

becerileridir. Örneğin bir solucan, e-posta adres defterindeki herkese kopyalarını 

gönderebilir ve sonra aynı Ģeyi onların bilgisayarları da yapabilir. Bu domino 

etkisinin getirdiği yoğun ağ trafiği iĢyeri ağlarını ve internetin tümünü 

yavaĢlatabilir.  

Yeni solucanlar ilk ortaya çıktıklarında çok hızlı yayılırlar. Ağları kilitlerler 

ve genellikle internetteki web sayfaları görüntülenirken uzun süre beklenmesine 

yol açarlar (Boğa, 2011: 37). Ağ solucanları sistem içinde bu eylemlerini 

gerçekleĢtirirken, girdikleri ağlarda da her türlü veriyi toplar, gizemli mesaj 
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bırakır, hareketlerine iliĢkin tim izleri siler ve bulunmaları neredeyse 

imkânsızlaĢır (Değirmenci, 2002: 87). 

1.2.2.4.5. BiliĢim Korsanlığı (Hacking) 

Bu konudaki tartıĢmalar “hacking” eyleminden çok bu eylemi gerçekleĢtiren 

kiĢiler olarak bilinen “Hacker” kavramı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır (Dülger, 2004: 

71). “Hacker” deyimi ilk olarak 1960‟lı yıllarda, Amerika‟da ki Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) BiliĢim laboratuvarlarında, kullanılan programları 

geliĢtirenler için kullanılmıĢtır. “Hacking” deyimi de ilk olarak, bir yazılım veya 

sistemin yapabileceklerini öteye taĢımak anlamında kullanılmakla beraber, zaman 

içerisinde anlamını değiĢtirmiĢ, günümüzde ise biliĢim sistemleri ve sistemlerin 

nasıl çalıĢtığı hakkında bilgi almak için bu sistemlere izinsiz girmek anlamına 

dönüĢmüĢtür (Boğa, 2011: 41). Ġlk olarak “phreaker” adıyla 1960‟lı yıllarda 

Amerika‟da bir telefon Ģirketinin biliĢim sistemlerinin iĢleyiĢini merak edip bu 

sistemlere müdahale eden kiĢiler olarak ortaya çıkmıĢlardır “hacker” lar. 

Hacking iĢlemi kimileri tarafından mevcut programları geliĢtirmek, 

programlarda var olan açıkları bulup gerekli önlemlerin alınması için bu açıkları 

programcılara bildirmek gibi yararlı olarak kullanılsa da, çoğunlukla sistemleri, 

karĢıt görüĢlü web sitelerini ele geçirip zarar verme gibi durumlar için de 

kullanılmadır. Öyle ki bu korsanlığı kademe kademe gerçekleĢtirmektedirler ilk 

adımı da keĢif yapmaktır (Ergün, 2008: 19). Ġkinci kısmı ise tarama yapmaktır. 

Hedef istemi taramanın amacı ise açık portları, iĢletim sistemini, çalıĢan servisleri, 

paylaĢılan kaynakları ve kullanıcı isimlerini tespit etmektir (Yılmaz, 2004: 227). 

Üçüncü adım sisteme sızabilmektir. Gerçek anlamda hacking olayı da aslında bu 

aĢama da gerçekleĢir. Sisteme sızmak için hacker‟ lar pek çok farklı yöntem 

kullanırlar. Oturum çalmak, Ģifre kırmak, ağı gözetlemek, tampon belleği 

taĢırmak, DoS saldırıları yapmak bu yöntemlerden bir kaçıdır (Yılmaz, 2004: 

227). 

1.2.2.4.6. Çöpe Dalma (Scavenging) 

“Çöplenme” veya “atık toplama” (Scavenning) olarak da adlandırılan “çöpe 

dalma” yönteminde, biliĢim sisteminde gerçekleĢtirilen bir veri-iĢlem sonunda 
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kalan bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler öncelikle, çıktı birimlerince üretilen ve 

daha sonra çöpe atılan kağıt, mürekkep Ģeridi gibi malzemeler üzerinde kalan 

bilgilerin toplanmasıyla veya biliĢim sisteminin belleğinde bulunan ve artık 

ihtiyaç duyulmayan silinmiĢ bilgilerin geliĢmiĢ yöntemlerle tekrar geri 

getirilmesiyle elde edilmektedir (Değirmenci, 2002: 76). Bu usulle ticari, askeri ve 

istihbari toplumsal çok önemli sırlar öğrenilebilir, haksız menfaatler elde dilebilir. 

Ayrıca bu yöntem ile kiĢilerin özel hayatına girilmekte, sırlarının masuniyeti ihlal 

edilmektedir (Kurt, 2005: 61-62). 

1.2.2.4.7. Veri Aldatmacası (Data Didding) 

Veri aldatmacası, veri sistemlerine veri giriĢi yapılırken, kasıtlı olarak yanlıĢ 

verilerin girilmesi, bazı verilerin kasten bırakılması veya verilerin girildikten 

sonra değiĢtirilmesidir. Böylece fail, bilgisayara girdiği veya bilgisayarda bıraktığı 

verilerle, mevcut var olan verilen üzerinde istediği yönde değiĢiklik yapma ve 

bilgisayarı istediği Ģekilde kullanma imkânına sahip olmaktadır (Yazıcıoğlu, 

1997: 152-153). Veri aldatmacası, biliĢim suçları alanında en çok tercih edilir 

bunun sebebi ise basit, güvenli, yaygın ve meydana çıkarılması en zor olan bir suç 

tekniğidir.     

Veri aldatmacası tekniğinin uygulanması için kiĢin ileri düzeyde bilgisayar 

bilgisine sahip olmak gerekmez. Hatta biliĢim sistemlerine müdahale yetkisi dahi 

olmadan, bilgisayara veri giriĢini yapabilecek yetenekteki herhangi bir kiĢi bu 

suçun faili olabilmektedir. Verilerin oluĢturulması, kaydedilmesi, iĢlenmesi 

esnasında nezaret eden, verileri nakleden, kontrol eden veya Ģifreleyen kiĢiler bu 

suçu iĢleyebilmektedirler (Değirmenci, 2002: 77-78). Herhangi bir ağ üzerindeki 

biliĢim sistemlerine ulaĢabilen kiĢiler de güvenlik önlemlerini aĢarak bu suçu 

iĢleyebilirler. 

Bilgi aldatmacası ile ilgili olarak Ģu örnek ilgi çekicidir. Amerika‟da 

yaĢayan on beĢ yandaki bir çocuk, evdeki bilgisayar ile Kaliforniya‟daki bir 

hastanenin kayıtlarına ulaĢarak, orada yatan bir hastanın, hastalığına ait geçmiĢ 

bilgileri ve ona bağlı olarak hastaya verilen reçetelere ait bilgileri eğlence amaçlı 
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değiĢtirmiĢtir. Bu hareket sonucunda hasta alerjik bir reaksiyon sonucu Ģoka 

girmiĢtir (WrobleskiandHens, 1990:366‟den Aktaran:Turhan, 2006: 52). 

1.2.2.4.8. Mantık Bombaları (LogicBombs) 

Truva at metodunun bir çeĢidi olan mantık bombaları, önceden belirlenmiĢ 

ihtimallere göre çalıĢan (Kurt, 2005: 73), biliĢim sisteminde veya ağında bulunan 

bir program kodunun bir parçasını taĢıyan, bazı kötü niyetli hareketlerin yapılması 

için tasarlanan bir programdır (Turhan, 2006: 51). 

Mantık bombası, bilgisayar sisteminde, kötü niyetli bir hareket 

gerçekleĢtirebilmek için uygun durumlarda veya sürekli olarak faaliyet gösteren 

bir program olup, bilgisayar sistemlerini bozmak, iĢlemez hale getirmek için 

tasarlanmaktadır (Yazıcıoğlu, 1997: 157). Bir mantık bombası, önceden 

belirlenmiĢ özel durumun gerçekleĢene kadar “Truva atı” programı gibi davranır. 

Özel durum gerçekleĢtikten sonra biliĢim sisteminde zararlı etkisini meydana 

getirir ve bu noktada her zaman kendisini gizli tutarak çalıĢan Truva atı 

programından ayrılır (Değirmenci, 2002: 101). 

1.2.2.4.9.  Gizlice Dinleme (Eavesdropping) 

Bilgisayar sistemlerinde veri nakli yapılırken kullanılan ağlara girilerek 

veya bilgisayarın az da olsa yaydığı elektromanyetik dalgaların yakalanarak 

verilerin tekrar elde edilmesi tekniğidir (Değirmenci, 2002: 77). 

Bu suç özellikle bilgisayar ekranının yaydığı elektromanyetik dalgaların 

yakalanması ve tekrar ekran görüntüsüne çevrilmesi suretiyle iĢlenebileceği gibi 

bilgisayarlar arasında veri naklinde kullanılan ağlara yapılan fiziksel müdahaleler 

sonucu, ağda nakledilen verinin elde edilmesi seklinde iĢlenmektedir (Kurt, 2005: 

62). 

1.2.2.4.10. Tarama (Scanning) 

Tarama, değeri her seferinde, sıralı bir diziyi takip ederek değiĢen verilerin, 

hızlı bir Ģekilde biliĢim sistemlerine girilmek suretiyle, sistemin olumlu cevap 
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verdiği durumların raporlanması için yapılan iĢlem ve teknikleridir (Kurt, 2005: 

65). 

Sistem bir telefon numarasından baĢlayarak arama yapar. Aranan numara bir 

biliĢim sistemine bağlı ise bağlantı sinyali gönderilir. ĠĢlem her seferinde bir 

numara artırılarak tekrar edilir. Böylelikle belirli bir aralıkta bulunan telefon 

numaralarına bağlı biliĢim sistemleri tespit edilmiĢ olur. Aynı yöntem, internete 

bağlı IP adres numaralarını veya IP adresleri üzerinde açık olan portları bulmaya 

yönelik olarak da kullanılmaktadır. Özellikle port taraması, son zamanlarda 

biliĢim suçlularının sıkça baĢvurdukları yöntemlerden biridir. Port taramasıyla 

karĢı sisteme ait bilgiler elde edilerek sistemin açıklıkları bulunabilmektedir 

(Boğa, 2011: 48). 

ġifre ile korunmuĢ sistemlerin Ģifrelerini çözmek amacıyla da Ģifre taraması 

yapılmaktadır. Özellikle sözlüklerden seçilmiĢ kelimeler, sadece rakamlardan 

veya sadece harflerden oluĢan basit Ģifreler, Ģifre taraması yapan programlar 

tarafından rahatlıkla çözülebilmektedir. Tarama programları internet aracılığı ile 

kolaylıkla bulunabilmektedir. ġifre tarayıcı programlar, geçerli Ģifreyi bulmak için 

veri tabanında bulunan kelimeleri ve harf dizilerini birer birer deneyerek sistemin 

yanıtlarını kontrol etmektedirler. Veri tabanı mantıklı kelimelerden baĢlamak 

üzere, dünya genelinde en çok kullanılan Ģifrelerden oluĢan bir sözlük 

niteliğindedir (Aydın, 1992: 82). 

Tarama programları, biliĢim suçluları tarafından sistemlere saldırı 

düzenlemek amacıyla kullanılabileceği gibi, sistem açıklarının tespit edilip bu 

açıkların kapatılarak sistem güvenliğinin artırılması amacıyla da 

çalıĢtırılabilmektedir. Sonuç olarak sistemin, değiĢen verileri kullanmak suretiyle, 

parolalarını elde eden programlara karĢı alınacak önlemler teknik nitelikte olmalı, 

Cep telefonları PIN numaralarının giriĢinde uygulanan, giriĢimin belirli bir sayıyla 

sınırlandırılması iĢlemi uygulanabilir (Değirmenci, 2002: 83). 

1.2.2.4.11. Süper Darbe (Super Zaping) 

Süper darbe, bilgisayar sistemlerinin çeĢitli nedenlerle iĢlemez hale gelmesi 

yani kilitlenmesi durumunda çok kısa bir süre içerisinde sistemin tekrardan 
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çalıĢmasını sağlamak amacıyla güvenlik kontrollerini aĢarak sistemde değiĢiklik 

yapılabilmesi için geliĢtirilmiĢ bir programdır. Bu program geliĢtirilme amacına 

uygun olarak kullanıldığında çok faydalı olmasına rağmen, kötü niyetli kiĢiler 

tarafından kötü amaçlara alet edildiğinden çok tehlikeli olabilmektedir (Turhan, 

2006: 52). 

Özellikle IBM merkezlerinde sistem programı olarak kullanılan oldukça 

faydalı bir master programını ifade etmektedir (Yazıcıoğlu, 1997: 156). IBM 

uyumlu yazılımlarda uygulanan bu teknik disketten diskete programın 

kopyalanmasını önleyen “kopya koruma” programlarını atlatan bir program olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra bütün kontrolleri atlatarak, sisteme müdahale eden 

programlar olarak tanınmıĢtır. BiliĢim sistemleri bir kızım hatalar nedeniyle 

durarak yeniden baĢlatılmaz hakle geldiklerinde, bu sistemler güvenli modda 

çalıĢırken, tim güvenlik kontrollerini aĢarak, sistemde değiĢiklikler yapacak 

programlara ihtiyaç duyarlar. Bu Ģekilde güvenlik duvarını aĢabilen programlara 

“süper zap” adı verilmektedir. Program kullanıcısına hiçbir güvenlik kontrolüne 

uğramadan sistemde istediği değiĢikliği yapma imkânı sağlamaktadır 

(Değirmenci, 2002: 83). 

Bir Amerikan bankası veri-iĢlem görevlisi, sistemde meydana gelen bir 

hatayı düzeltmek için kullandığı süper darbe programının güvenlik tedbirlerini 

ortadan kaldırdığının farkına varmıĢ ve arkadaĢlarının hesaplarına yüklü 

miktarlarda para aktarmıĢtır. Bu olay bir banka müĢterisinin hesabında meydana 

gelen azalmayı fark etmesi sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Turhan, 2006: 51). 

1.2.2.4.12. EĢ Zamanlı Saldırılar 

Bu teknik biliĢim sistemlerinin programlarının eĢ zamansız olarak 

çalıĢmasından yararlanır (Değirmenci, 2002: 83). Bilgisayarda mevcut bulunan 

birçok sistem, bilgisayar kaynaklarını çeĢitli usuller çerçevesinde kullanmak 

suretiyle sırasıyla iĢlem yapmaktadır. Sistemin mevcut programları eĢ zamanlı 

yani aynı anda kullanılmadığından, bilgisayar kullanıcının taleplerini belirli bir 

düzen ve sıra içinde yerine getirirken, bekleme anında bazı failler geliĢtirdikleri 

saldırı teknikleri ile bilgisayar iĢletim sistemi üzerinde daha doğrusu programdaki 
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veriler üzerinde çeĢitli ihlalleri ve değiĢiklikleri bu yöntemle yapmaktadır 

(Yazıcıoğlu, 1997: 158). 

1.2.2.4.13.  Ġstem DıĢı Alınan Elektronik Postalar (Spam) 

Ġstem dıĢı alınan elektronik postalar olan “spam”  son yıllarda bir çok 

internet kullanıcısının ve özellikle büyük biliĢim sistemlerinin uğraĢtığı önemli bir 

sorun haline gelmiĢtir (Dülger, 2004: 77). Ġlk olarak bir mesajı bir sohbet odasına 

arka arkaya göndermek Ģeklinde kullanıldığı belirtilen (Özdilek, 2002: 157‟den 

Aktaran:Kurt, 2005: 71) ve Türkçesi “baharatlı domuz eti ve jambon” olarak 

tercüme edilebilecek, ABD kaynaklı Firma olan “HormelFoodsCorparation” 

isimli bir Ģirketin ürettiği gıdalar ile ilgili kullandığı bir kısaltmadır 

“spicedporkand ham” sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢmaktadır. Bilgi 

bankalarından, tartıĢma formlarından veya herhangi bir yolla elde edilen 

elektronik posta adreslerine kiĢilik haklarına yönelik bir ihlal teĢkil etmese de 

rahatsız edici ve istem dıĢı olarak atılan her türlü ileti ve ekleri olarak tanımlanır 

(Kurt, 2005: 72). 

Spamlar genellikle bir ürünün reklamı, pazarlaması ve pornografik içerikli 

reklam ve mesajların dünya çapında bilgisayar ve internet kullanıcısına istem dıĢı 

olarak ulaĢtırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür mesajların, bünyesinde bir 

çok kiĢinin elektronik adresi bulunan çeĢitli firma ve Ģirketlerin sahip oldukları 

veri tabanlarını satmalarıyla arttığı düĢünülmektedir (Değirmenci, 2002: 96). 

1.2.2.4.14. TavĢanlar (Rabbits) 

Bir bilgisayar virüsü olan tavĢanlar adını aldıkları hayvan gibi çok hızlı 

üreyebilmektedirler (Değirmenci, 2002: 103). TavĢanlar, içine girdikleri biliĢim 

sistemlerine, gereksiz iĢler yapması için sürekli olarak komut gönderen 

yazılımlardır. TavĢanlar hızla çoğalarak koloni kurmakta, bilgisayarların veri 

iĢleme gücünü azaltmakta ve sonuçta biliĢim sistemlerini iĢlemez hale 

getirmektedirler (Dülger, 2004: 74). TavĢanların faaliyete geçebilmesi için tavĢan 

bulaĢan dosyanın çalıĢtırılmasına veya açılmasına gerek yoktur. Kendi kendilerine 

bu özelliği gösterebilmektedir (Kurt, 2005: 75). 
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Ġngiltere'de 1988 yılında, “mad hacker” takma isimli bir biliĢim korsanı, 

Queen Mary ve Hull Üniversitesi'nin biliĢim sistemlerine yüklediği tavĢan 

yazılımlar sayesinde bu sistemlerin hiç durmadan “sanırım benim çılgın 

olduğumu biliyorsunuzdur… Ayrıca bunalımdayım ve Meydan okuduğunuzu 

görüyorum”  yazılarını yazmasını sağlayarak sistemlerin çalıĢmaz hale gelmesine 

sebep olmuĢtur (Clough/Mungo, 1999: 67-61‟den Aktaran: Dülger, 2004: 74) 

1.2.2.4.15. Bukalemun (Chameleon) 

Bukalemun adlı yazılımlar Truva atı yazılımı gibi sistemi aldatma yoluyla 

içeri girerler. Kendisini saklamakta ki baĢarısı nedeniyle bu adı almıĢtır (Dülger, 

2004: 74). Bukalemunlar, normal bir program gibi çalıĢır fakat aynı zamanda bir 

takım aldatma ve hilelerle sistemlere zarar verirler. Kullanıcı adı ve Ģifrelerini 

taklit etme özelliği nedeni ile gizli dosyalara ulaĢıp, Ģifreleri gizli bir dosya açarak 

kaydetmektedirler (Kurt, 2005: 75). Daha sonra sistemin bakım nedeniyle geçici 

bir süre kapatılacağına dair mesaj verip, bu programı kullanan kiĢilerin bu gizli 

dosyaya ulaĢarak kullanıcı isim ve Ģifrelerini ele geçirmesini sağlamaktadırlar son 

olarak ta ele geçirilen kullanıcı isimleri ve Ģifreleri ile hukuka aykırı eylemlerine 

baĢlamaktadırlar (Boğa, 2011: 53). 

1.2.2.4.16. BiliĢim - Bilgisayar Virüsleri 

BiliĢim virüsleri, kendi kendini çoğaltabilme özelliğine sahip olan, 

kopyalarını çeĢitli yöntemlerle diğer sitemlere bulaĢtırarak bu sistemleri de 

etkileyen zararlı yazılımlardır (Değirmenci, 2002: 88). Bilgisayar virüsleri, 

yazılımdan yazılıma, dosyadan dosyaya, sistemden sisteme kolaylıkla 

kopyalanabilmektedirler. Bu kopyalanma iĢlemine günlük kullanımda “virüs 

bulaĢması” denilmektedir (Yılmaz, 2011: 76). 

Bu küçük yazılımlara virüs denmesinin nedeni, biyolojik olan virüslerde ki 

gibi kendi kendine çoğalıp, bulaĢabilme ve sistemi hasta ederek kullanılmaz hale 

getirme özelliklerindendir (Yazıcıoğlu, 1997: 161). BiliĢim veya bilgisayar virüsü 

olarak adlandırılan bu zararlı yazılımlar diğer yazılımlardan ayıran özellik 

bunların, bulaĢtıkları biliĢim sistemlerinde ki yazılımları çökerterek biliĢim 
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sistemine olası en fazla zararı verebilecek Ģekilde tasarlanmasıdır (Dülger, 2004: 

75-76). 

BiliĢim virüsleri özellikle internet vasıtası ile çok hızlı bir Ģekilde 

yayılmaktadır (Ergün, 2008: 27). Örneğin, 2001 yılında Filipinli bir bilgisayar 

öğrencisi tarafından yazılan LoveBug (AĢk Virüsü) isimli virüs programı, 

yayılmaya baĢladıktan 18 saat sonra Dünya‟da yüz milyon bilgisayara bulaĢmıĢtır 

(Ergün, 2008: 27). 

1.2.2.4.17. Web Sayfası Hırsızlığı ve Yönlendirmesi 

Ġnternetin tim Dünya‟da kullanılmaya baĢlaması ile birlikte biliĢim suçları 

iĢlenme Ģekilleri artmıĢtır. Bunlardan birisi de, web sayfa hırsızlığı ve 

yönlendirmedir. Amerika ve Almanya‟da çok sık görülen bu suç tipinde, 

genellikle kendisine bir internet adresi (domain name) almak isteyen kiĢiler 

kurban seçilmektedir. Mağdur internet Servis Sağlayıcıya baĢvuruda bulunduğu 

sırada, sisteme müdahale eden bir bilgisayar korsanı veya bu bilgiye ulaĢan bir 

internet servis sağlayıcı çalıĢanı tarafından kendileri veya üçüncü bir kiĢi adına 

daha hızlı davranılarak kaydettirilmesi ve daha sonra bu adresin yüksek ücretle 

satılması fiilidir (Değirmenci, 2002: 99-100). 

Web sayfası yönlendirme ise, internet adreslerini dağıtmakla sorumlu olan 

organizasyonların (Ülkemizde bu sorumluluk Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟ne 

verilmiĢtir.) veri bankasında bulunan web sayfalarına, internet üzerinden nasıl 

eriĢilebileceğine dair “yönlendirme kuralları”nın yapılan müdahalelerle 

değiĢtirilerek, internet kullanıcılarının farklı internet adreslerine 

yönlendirilmesidir. Burada bilgisayar korsanı herhangi bir internet adresine 

ulaĢmaya çalıĢan internet kullanıcısına, farklı bir IP numarası vererek, değiĢik bir 

bilgisayara yönlendirmektedir. Ġnternet kullanıcısı bir internet adresine ulaĢmak 

için arama motoruna adresin ismini yazar fakat bu bilgi web sayfasının bulunduğu 

bilgisayara eriĢebilmek için kendi baĢına yeterli değildir, bunun yanında IP 

numarasının bilinmesine de gerek vardır. Alan Ad Sunucusu (Domain Name 

Server) bu IP numarasını diğer alan ad sunucularına sorar, bilgisayar korsanlar ite 
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bu noktada müdahale ederek “Alan Ad Sunucusu”na farklı bir IP numarası 

buldurarak istediği bilgisayara kullanıcıyı yönlendirir (Turhan, 2006: 56-57). 

Almanya‟da Bremen Üniversitesi Enformatik Teknoloji Merkezi‟nin 

taĢınabilir bilgisayarları için beĢ internet adresi Berlin‟de ucuz bir internet servis 

sağlayıcısı olan Strato‟dan ayrılmıĢ olmasına rağmen, baĢvuru sürecinde bilgiler 

kimliği belirsiz kiĢilerce öğrenilmiĢ ve daha hızlı davranılarak beĢ adresten dört 

adedi baĢkaları adına kaydedilmiĢtir. Ġnternetin yaygınlaĢmasıyla beraber, alan 

isimleri de değerlenmiĢ, bu da biliĢim suçlularının web sayfası hırsızlığına 

yönelmelerine sebep olmuĢtur (Boğa, 2011: 54). 

1.2.2.4.18. Sırtlama  (Piggybacking) 

Sırtlama, fiziksel ya da elektronik yollar aracılığıyla biliĢim sistemlerine 

yetkisiz olarak girme tekniğidir. Fiziksel sırtlama, biliĢim sistemlerinin yetki ile 

eriĢilen kısımlarına, giriĢe yetkili olan bir kullanıcının giriĢ yetkisinin kullanılarak 

girilmesidir. Elektronik sırtlama ise biliĢim sistemlerine bağlı kullanıcıların 

bağlandıkları hatlar kullanılarak, biliĢim sistemlerine yetkisiz olarak eriĢilmesidir 

(Boğa, 2011: 52). 

1.2.2.4.19. Yerine Geçme (Masquerading) 

Belli bir ağa bağlı olan biliĢim sistemleri, eriĢim yetkileri yönünden 

bölümlere ayrılırlar. Sistemlere eriĢim imkânı her bilgisayar için eĢit düzeyde 

olmayabilir. EriĢim düzeyi sistemden sisteme farklılık gösterebilir. Sistem 

kullanıcıları farklı seviyelerde yetkilendirilmektedir. Kullanıcılar, sahip oldukları 

kullanıcı isim ve Ģifreleri sayesinde biliĢim sistemlerinde farklı seviyelerde iĢlem 

yapabilmektedirler. GeliĢen teknoloji ile birlikte, kullanıcı isim ve Ģifrelerinin 

yanında parmak izi, göz retina yapısı gibi kiĢisel özellikler de sistem eriĢimlerinde 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. BiliĢim sistemlerine eriĢim yetkisi olan bir kiĢinin 

baĢkaları tarafından, kullanıcı isim ve Ģifresinin yazılarak veya kiĢisel 

özelliklerinin taklit edilerek sistemlere giriĢ yapılmasına veya biliĢim sistemine 

eriĢim sağlanması fiiline “yerine geçme” denmektedir. 



29 

1.2.2.4.20.  Sahte Ġleti (Fake Mail) 

Sahte ileti olarak bilinen yazılım, gelen kiĢi tarafından gerçek olarak 

algılanması için gerçeğinden farksız olarak düzenlenmiĢ sahte bir elektronik 

iletidir. Elektronik posta veya diğer servis sağlayıcılardan geliyormuĢ gibi 

muhataba gönderilen sahte iletiye muhatapça kullanıcı adı veya Ģifresi yazılıp 

gönderilmesi iĢlem tamamlanır. Burada yapılan Ģey internet ve bilgisayar 

teknikleri kullanılarak insanların kandırılarak Ģifrelerinin alınmasıdır (Kurt, 2005: 

75). 

1.2.2.4.21. Yazılım Bombaları 

Üretilmesi en kolay ve yaygın olarak görülen zararlı yazılımlardan biridir. 

KolonileĢmeyen, herhangi bir uyarı ve belirti olmaksızın çarpma anında 

patlayarak verileri yok eden muzır yazılımlara yazılım bombası denilmektedir 

(Kurt, 2005: 76). 

1.2.2.4.22. Klavye Dinleme Sistemleri (Keylogger) 

Kullanıcının klavye‟de basmıĢ olduğu tuĢları, basım sırasına göre bir metin 

dosyası içerisine yazıp daha sonra e-posta ya da uzaktan eriĢim yöntemiyle uzak 

sisteme transfer eden yazılım türüne keylogger adı verilmektedir (ĠlbaĢ, 2009: 29). 

1.2.2.5. BiliĢim Suçlarının Tasnifi 

BiliĢim suçlarıyla ilgili yazılı kaynaklar incelendiğinde tasnif konusunda 

farklı yaklaĢımların olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların sebebi ise tasnif 

yapılırken değiĢik unsurların dikkate alınmasıdır. Bu unsurlar ise; suçun iĢleniĢ 

sekli, hukuki metinler ve uluslararası düzenlemelerdir (Akarslan, 2012: 38). Bu 

farklı yaklaĢımlar arasında kesiĢen yönler de olmakla birlikte sürekli olarak 

geliĢen teknoloji ve iletiĢim sistemleriyle birlikte yemi suç tipleri karĢımıza 

çıkmakta ve bu suçları tümüyle kapsayan bir tasnif yapmak zorlaĢmaktadır 

(Ergün, 2008: 29). 

BiliĢim suçlarının tasnifi konusunda biliĢim suçlarına ilk olarak rastlanılan 

yer olan ABD‟deki tasniften baĢlamak daha uygun olacaktır. ABD‟deki doktrinde 
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bilgisayar suçları on iki kategori içinde değerlendirilmiĢtir. Bunlar mülkiyete karĢı 

hırsızlıklar, verilere veya hizmetlere karĢı gerçekleĢtirilen hırsızlıklar, giriĢ 

ihlalleri, veri sahtekarlığı, Ģahıslardan kaynaklanan hatalar, gasp, sır aleyhine 

ihlaller, sabotajlar, maddi kısımlara yönelik hırsızlıklar, varakalarda 

gerçekleĢtirilen sahtekarlıklar, bankamatik (ATM) kartları konusundaki 

hırsızlıklar ve manyetik kartların Ģifreleri hususunda gerçekleĢtirilen illegal 

eylemlerdir (Yazıcıoğlu, 1997: 152).  

Buna ek olarak biliĢim suçları değiĢik mercilerce pek çok farklı Ģekillerde 

tasnif edilmiĢtir. Bu kriterler ise; bilgisayarın amaç veya araç olarak kullanılması, 

malvarlığı haklarının ihlaline yönelik olarak iĢlenen biliĢim suçları, biliĢim 

sistemleriyle bağlantı, bilgisayar kullanımı ve suçu iĢleyen fail kriterleridir 

(Akbulut, 2000: 550) 

Bu konuda BirleĢmiĢ Milletler ve Avrupa Topluluğu TeĢkilatının 

tanımlamalarına bakmakta faydalı olacaktır. Avrupa topluluğunda bilgisayar 

suçları Ģu Ģekilde tasnif edilmektedir (Kurt, 2005: 75); 

Bir kaynağın veya herhangi bir değerin gayri kanuni olarak transferini 

sağlamak için kasten bilgisayar verilerine ve/veya programlarına girmek, bozmak, 

silmek ve/veya yok etmek, 

Bir sahtekârlık yapabilmek için kasten bilgisayar verilerine ve/veya 

programlarına girmek, bozmak, silmek ve/veya yok etmek, 

Bilgisayar ve/veya telekomünikasyon sistemlerinin çalıĢmasını engellemek 

amacıyla kasten bilgisayar verilerine ve/veya programlarına yahut bir bilgisayar 

sistemiyle bağlantı sağlayan mekanizmaya girmek, bozmak, silmek ve/veya yok 

etmek, 

Piyasaya sürmek ve ticari olarak yararlanmak amacıyla bir bilgisayar 

programının yasal malikinin sahip olduğu hakları zarara uğratmak, 

Bir bilgisayar ve/veya telekomünikasyon sistemi sorumlusunun izni 

olmaksızın veya mevcut emniyet tedbirlerini aĢarak bu sistemlere kasten girmek 

veya müdahalede bulunmaktır. 
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BiliĢim suçları ile ilgili bir diğer sınıflandırmada Ģu Ģekilde olabilir; 

Veri Suçları; - Verilerin Durdurulması, - Verilerin DeğiĢtirilmesi, - Verilerin 

Çalınması 

Ağ Suçları; - Ağ Engellenmesi, -  Ağ Sabotajı, 

Yetkisiz GiriĢ Suçları; - BiliĢim Sistemine Ġzinsiz GiriĢ, - Virüs Yayma, 

Ġlgili Suçlar; - Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik, - Bilgisayar Bağlantılı 

Dolandırıcılık, 

BiliĢim suçlarının tasnifi konusundaki yaklaĢımlar incelendiğinde genel 

olarak ayrımın biliĢim teknolojilerinin “amaç” ve “araç” olarak kullanmasından 

kaynaklandığını görebiliriz. Bunun sonucu olarak bir tasnif yapmak istenirse; 

 BiliĢim Suçları 

 BiliĢim Yoluyla ĠĢlenen Suçlar, 

Ģeklinde bir ayrımın yapılması daha genel olmakta ve yapılan diğer 

tasniflerle de uyuĢmaktadır (Akarslan, 2012: 39-40). 

1.2.2.5.1. Dar Anlamda BiliĢim Suçları 

Dar anlamda biliĢim suçları sadece siber ortamda iĢlenilebilen, klasik 

suçlardan sayılmayan, bilgisayar ve internete özgü suçlardır. Bu tür suçlar 

genellikle daha önce hiç görülmeyen, bilinmeyen yöntemler kullanılarak, 

bilgisayarın icadı ve yaygınlaĢmasıyla da artan suçlardır. GeliĢen siber teknoloji 

ile birlikte her geçen gün bu suç tüplerine yenisi eklenmektedir. Burada yetkisiz 

eriĢim (hacking), verilere yönelik suçlar, biliĢim ağlarına yönelik suçlar, ve sanal 

tecavüzler verilmiĢtir (Ergün, 2008: 29). 

1.2.2.5.1.1. Yetkisiz ve Ġzinsiz EriĢim Suçu (Hacking) 

Yetkisiz eriĢim (Unauthorized Access), biliĢim sistemlerine ulaĢarak 

sistemin fonksiyonlarının kullanılması, ayrıca bu sitemlerde var olan verilere 

yetkisiz kiĢilerce ulaĢılmasını ifade etmektedir. Bu biliĢim sistemleri veya bilgiler 

kiĢi ya da kurumlara ait olabilmektedir (Kurt, 2005: 81). Ayrıca bu suç tipi 
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mukayeseli hukukta birçok ülkenin ceza kanununda yaptırıma bağlanmıĢtır. Siber 

suçlar arasında en çok görülen suç tiplerindendir. 

1.2.2.5.1.2. Verilere Yönelik Suçlar 

Konusunu ve hedefini biliĢim sistemlerinde bulunan verilerin oluĢturduğu 

suçlardır. Üç farklı Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır; 

 Verilerin Durdurulması 

 Verilerin DeğiĢtirilmesi 

 Verilerin Çalınması (Veri Korsanlığı) 

Bu üç suç tipinin de ortak özelliği genellikle sahtekârlık ve dolandırıcılık 

suçlarında kullanılmaktadır ve bu suçlar iĢlenirken aynı zamanda temel bir insan 

hakkı olan “ özel hayatın gizliliği” ilkesi ihlal edilmektedir (Ergün, 2008: 30). 

1.2.2.5.1.3. BiliĢim Ağlarına Yönelik Suçlar 

Farklı yol ve yöntemlerle biliĢim veya iletiĢim sistemlerinin iĢlevlerini 

yerine getirmesini engelleme amacıyla, bilgisayar veri veya programlarının 

sisteme sokulması, sistemdeki veri veya programların değiĢtirilmesi, silinmesi 

veya sistemin bütün olarak ele geçirilmesi suçlarıdır. Zaman Bombası, Truva 

Atları, Virüsler, Solucanlar gibi programlarla iĢlenen suçlar birer ağ suçudur 

(Kurt, 2005: 80). 

1.2.2.5.1.4. Sanal Tecavüz 

Bir Lambda MOO katılımcısı olan ve “MrBungle” takma ismini kullanan 

fail, bir gece LambdaMOO‟ya bağlanır. Ancak Mr. Bungle‟nin o gece diğer 

katılımcılardan bir farkı vardır. Zira Mr. Bungle, “voodoodoll” ismi verilen ve 

kendisine, istediği herhangi bir katılımcının yerine geçerek, o katılımcının 

ağzından konuĢabilme olanağı sağlayan bir bilgisayar programına sahiptir. Mr. 

Bungle, o gece “voodoodoll” programını kullanarak, LambdaMOO‟da bulunan 

bazı bayan katılımcıların yerlerine geçer ve onların ağzından konuĢarak, son 

derece aĢağılayıcı ifadeler kullanarak, onların Mr. Bungle‟nin kendilerine nasıl 

tecavüz ettiğini anlatıyormuĢ gibi görünmelerini sağlar. Böylece bayan 
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katılımcılar Mr. Bungle‟nin sapkın hayal gücünün sanal dünyadaki mağdurları 

haline gelirler. Bu olay mağdurları gerçek dünyada meydana gelmiĢ bir ırza 

tecavüze maruz kalmıĢçasına etkiler. Bir çok yazara göre LambdaMOO‟da ortaya 

çıkan bu “sanal ırza geçme” eylemi, gerçek dünyada iĢlenen suçlarla yapısal 

benzerlik göstermeyen saf, bağımsız kendine özgü bir siber suçtur (Ergün, 2008: 

31). 

1.2.2.5.2. GeniĢ Anlamda BiliĢim Suçları 

BiliĢim sistemleri kullanılarak veya biliĢim sistemlerinden yararlanılarak 

iĢlenen klasik suçlara geniĢ anlamda siber suçlar denilmektedir. Birçok klasik 

suçun biliĢim sistemlerinde veya biliĢim sistemleri yardımıyla iĢlenmesi 

mümkündür. Bunlar; 

1.2.2.5.2.1. Siber Tehdit, ġantaj ve Cinayet 

Klasik suçlarda internet üzerinden iĢlenmektedir. Özellikle elektronik 

postalar, sosyal paylaĢım siteleri yoluyla tehdit suçunun iĢlenmesi mümkündür. 

Bu suç chat odalarında veya chat programları vasıtasıyla iĢlenebilir. Buna örnek 

olarak Ġstanbul ve NevĢehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonları 

sonucu yakalanan 17 yaĢındaki Ģantajcının eylemi verilebilir (Haftalık Dergisi, 

2006: 21‟den Aktaran: Ergün, 2008: 33); 

“bu olayda zanlı, bir internet chat programı üzerinden sohbet ettiği 

iĢadamına kendisini kadın olarak tanıtıp, önceden internetten kaydedilmiĢ bir 

kadının soyunma görüntülerini kendisiymiĢ gibi iĢadamına izlettirmek suretiyle iĢ 

adamının da web kamera önünde soyunmasını sağlayarak bu görüntüleri 

kaydetmiĢ, daha sonra da bu görüntüleri internete atacağı tehdidi ile iĢ adamından 

para istemiĢtir”. 

ABD‟de on beĢ yaĢındaki bir bilgisayar korsanı, California‟daki bir 

hastanenin hasta tedavi sistemine girerek, orada yatan bir hastanın hastalığının 

seyrine dair bilgileri ve reçeteleri sırf eğlence olsun diye değiĢtirir, bu korsanın 

müdahalesinden sonra hasta büyük bir alerjik reaksiyon sonucu Ģoka girer ve ölüm 

tehlikesi atlatır (H.Dursun, 1998: 336‟dan Aktaran: Ergün, 2008: 32). 
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1.2.2.5.2.2. Siber Taciz ve Sabotaj 

KiĢilerin e-posta adreslerine sosyal medya hesap ya da sayfalarına saldırgan, 

ürkütücü, müstehcen içerikli mesajların gönderilmesi durumunda siber taciz 

eylemi ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. Bu gibi mesajlara virüs ya da Truva Atı 

gibi programların eklenerek karĢı tarafın bilgisayarına zarar verme eylemleri de 

sabotaj suçunu oluĢturmaktadır. 

1.2.2.5.2.3. Siber Hakaret ve Sövme 

Hakaret ve sövme iĢleminin siber alemde iĢlenmesi mümkün hale gelmiĢtir. 

Bu suçun elektronik posta yoluyla iĢlenmesi mümkün olduğu gibi formlarda, 

sosyal paylaĢım sitelerinde, kiĢisel sayfaların ziyaretçi notlarında, chat odalarında 

yada diğer yollarla iĢlenmesi mümkündür. Bu gibi suçlar ispat edildiği takdir de 

klasik suçlar gibi cezalandırılır. 

1.2.2.5.2.4. Pornografi ve Çocuk Pornografisi 

Pornografi halkın ar ve haya duygularını incitecek Ģekilde genel ahlaka 

aykırı pornografik görüntüler içeren internet siteleri ve bu sitelerde pornografik 

içerikli videolar yayınlanmaktadır. Ülkemizde bu gibi yayınlar tamamen 

yasaklanmıĢtır. 

Çocuk pornografisi, genel anlamda 15 yaĢ ve altındaki kız ve erkek 

çocuklarının cinsel istismarını içeren filmler ve resimlerden oluĢan, uluslararası 

olarak da yasaklanmıĢ olan zararlı pornografik yayınlardır. Avrupa Konseyi Siber 

Suçlar SözleĢmesinde çocuk pornografisi, cinsel anlamda müstehcen bir eyleme 

reĢit olmayan ya da reĢit görünmeyen bir kiĢinin katılımını gösteren görüntüler 

olarak tanımlanmıĢtır.  

Özellikle internetin bir pornografi yayın aracı olarak hızla yaygınlaĢması, bu 

iĢin kirli yönleriyle uğraĢanlar tarafından çocukların daha da çok Ģiddete ve 

uygunsuz cinsel iliĢkiye maruz tutulmalarına sebep olmuĢtur. Ġnternetteki sohbet 

gruplarının sağladığı anonimlik hakkından istifade ile bu ortamlarda bu tür 

materyaller fütursuzca kullanılabilmektedir. Özellikle günümüz internet paylaĢım 

araçlarının en çok kullanılan peer-to-peer (P2P) 49 yazılımları çocuk pornografisi 
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iĢinde kullanılmakta ve bu yazılımların kullanıcı sayıları günden güne artmaktadır 

(Boğa, 2011: 52). 

1.2.2.5.2.5. Siber Manipülasyon ve Dolandırıcılık 

Ġnternet ortamında yalan haberler çıkarıp bunu geniĢ kitlelere yayarak, 

borsada hisse senedi fiyatlarının artmasını ya da düĢmesini sağlamak amacıyla 

veya bir banka ya da hisse senetleri olan kurumun itibarını zedeleyici site yapmak, 

yalan haber yaymak ya da kiĢilere e-posta mesajı göndermek bu suç tipine örnek 

olarak verilebilir (Ahi, 2004‟den Aktaran: Ergün, 2008: 35). 

Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, bilgisayar ve bilgi iletiĢim teknolojileri 

kullanılarak verilerin çalınması, değiĢtirilmesi, silinmesi yoluyla kiĢilerin 

kendisine veya baĢkasına yasadıĢı ekonomik menfaat sağlaması veya mağdur olan 

kiĢiye zarar vermesidir. Bilgisayar bağlantılı dolandırıcılık suçları genellikle 

dolandırıcılığın geleneksel ceza kanunları içerisindeki tanımlarındaki gibi 

değerlendirilir ve kovuĢturması da bu kapsamda yapılır. Suçlunun hedefi 

kendisine veya bir baĢkasına mali kazanç sağlamak ya da mağdura ciddi kayıplar 

verdirmektir. Bilgisayar dolandırıcılığı suçları suçluların modern bilgisayar 

teknolojileri ve ağ sistemlerinin avantajlarını değerlendirmeleri yoluyla klasik 

dolandırıcılık suçlarından farklılık göstermekte ve gün geçtikçe de türleri artarak 

çoğalmaktadırlar. (Boğa, 2011: 52). 

1.2.2.5.2.6. Siber Hırsızlık ve Sahtekârlık 

BiliĢim sistemleri ve teknolojisi kullanılarak klasik suçlar içinde yer alan 

hırsızlık suçunun iĢlenmesi mümkündür. Örneğin trojen ve bunun gibi programlar 

vasıtasıyla ele geçirilen baĢkasına ait hesap numaraları ve Ģifreler kullanılmak 

suretiyle hesaplarda ki paraların failin kendisine veya bir baĢkasına ait olan 

hesaplara havale edilmesi eylemi siber hırsızlık olarak nitelendirilmektedir. 

Bilgisayar yoluyla sahtecilik ise kiĢinin kendisine veya baĢkasına yasa dıĢı 

bir ekonomik çıkar temin etmek veya mağdura zarar vermek maksadıyla, 

bilgisayar sistemlerini kullanarak sahte materyal (banknot, kredi kartı, senet vs.) 
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oluĢturması veya dijital ortamda tutulan belgeler (formlar, raporlar vs.) üzerinde 

değiĢiklik yapmasıdır. 

Avrupa Konseyi Siber Suçlar SözleĢmesinde de “Bilgisayarlarla ĠliĢkili 

Suçlar” baĢlığı altında bu suçlar aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

Sahtecilik: Verilerin doğrudan doğruya okunabilir ve anlaĢılabilir nitelikte 

olup olmadığına bakılmaksızın, bilgisayar verilerine yeni veriler ilave etme ve 

bilgisayar verilerini değiĢtirme, silme veya eriĢilemez kılma ve böylece orijinal 

verilerden farklı veriler meydana getirme fiilinin, söz konusu farklı verilerin 

hukuki açıdan orijinal verilermiĢ gibi değerlendirilmesi amacıyla, kasıtlı olarak ve 

haksız Ģekilde yapılmasıdır.  

Sahtekârlık:Sahtekarlık yoluyla kendisi veya bir baĢkasına haksız maddi 

menfaat sağlamak amacıyla, bilgisayar verilerine herhangi bir Ģekilde yeni veriler 

ekleme, bilgisayar verilerini herhangi bir Ģekilde değiĢtirme, silme veya eriĢilemez 

kılma, sahtekârlık yoluyla kendisi veya bir baĢkasına haksız maddi menfaat 

sağlamak amacıyla, bir bilgisayar sisteminin iĢleyiĢine herhangi bir Ģekilde 

müdahale edilmesidir.  

Alman Ceza Kanunu‟nun düzenlenmesine göre, biliĢim sistemine girilmek 

suretiyle hukukça hükmü haiz olan bir belge sahte olarak veya üzerinde değiĢiklik 

yapılmak suretiyle temin edilir ve temin edilen bu belge kullanılırsa biliĢim 

sistemleri aracılığıyla sahtekârlık suçu iĢlenmiĢ olur (Değirmenci, 2002: 131) 

1.2.2.5.2.7. Siber Kumar ve Bahis 

ġansa ve beceriye dayanan, oyun araç ve gereçleri ile veya bir kasaya karĢı 

para veya benzeri maddi değerler karĢılığı oynatılan oyunların biliĢim ortamları 

kullanılarak gerçekleĢtirilmesidir. Özellikle internet kullanımıyla yaygınlaĢan 

sanal kumar için, online kumar, e-kumar, internette kumar, online casino gibi 

ifadeler de kullanılmaktadır. Ülkemizde kumar oynamak değil oynatmak suçtur. 

Yeni TCK‟nın 228. Maddesinin 1. Fıkrasında “Kumar oynanması için yer 

ve imkân sağlayan kiĢi, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır” 

hükmü yer almaktadır. Ġnternet ortamında kumar oynatanların, Türk Ceza Kanunu 
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gereğince kumar oynanması için imkân ve yer sağlanması olarak kabul edilmesi 

gerektiği için bahsi geçen kanun maddesi uyarınca cezalandırılması gerekir (TCK, 

2004: madde 228). 

Bahis oynatmak konusunda ise çeĢitli kurallar vardır. Futbol maçları ile 

ilgili bahis oynatmak yetkisi 7258 sayılı yasa gereği sadece Benden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü‟ne, at yarıĢları ile ilgili bahis oynatma yetkisi Türkiye Jokey 

Kulübü‟ne, diğer tüm bahisleri oynatmak yetkisi ise Milli Piyango Ġdaresine aittir. 

Bu kurumlar dıĢında internet ortamında ya da baĢka yerlerde bahis oynatanlara 

hapis ve para cezası verilmektedir (Ahi, 2004‟den Aktaran: Ergün, 2008: 39-40). 

1.2.2.5.2.8. Siber Terör 

Siber Terör, “ bilgi sistemleri doğrultusunda elektronik araçların bilgisayar 

programlarının ya da diğer elektronik iletiĢim biçimlerinin kullanılması aracılığı 

ile ulusal denge ve çıkarların tahrip edilmesini amaçlayan kiĢisel ve politik olarak 

motive olmuĢ amaçlı eylem ve etkinlikleridir. 

Siber terörizm, terörist faaliyetlerin siber alan kullanılarak gerçekleĢtirilmesi 

olarak ya da terör örgütlerinin siber alanı araç olarak kullanmaları olarak 

tanımlanabilir. BaĢka bir tanıma göre de siber terörizm, siber alan ve terörizmin 

bir araya gelmesidir. Politik veya sosyal hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için bir 

devleti veya vatandaĢlarını aĢağılamak veya korkutmak üzere bilgisayarlara, 

ağlara veya bilgilerin depolandığı yerlere gerçekleĢtirilen kanunsuz saldırı veya 

saldırı tehditlerine siber terörizm denir (Yayla, 2013: 197) 

Terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini, birbirleri ile olan iletiĢimini, 

taraftar kazanma, toplumda infial oluĢturma gayretlerini, faaliyetlerini baĢkalarına 

haklı gösterme çabalarını ve benzeri terörist faaliyetlerini yaymak için 

gerçekleĢtirdikleri web siteleri, gönderdikleri elektronik postalar bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Hatta bu internet siteleri vasıtasıyla bazen kendilerine 

eleman temini yapmaktadırlar. Ġnternet ortamında faaliyetlerini daha özgür, hiçbir 

kısıtlamaya tabi olmaksızın gerçekleĢtiren terör örgütleri, bu web siteleri ve 

postalar vasıtasıyla kanunlara karĢı gelmekte, hatta toplumu kendi lehlerinde 

yönlendirmeye çalıĢmaktadırlar. 
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Terör örgütleri daha önce kitap, doküman, broĢür gazete, dergi ve el ilanları 

vasıtasıyla yaptıkları, terör örgütüne yardım toplamak ve gelir elde etmek, terör 

örgütünün aldığı kararları ve izleyeceği politikaları yayımlamak, taraftar toplamak 

ve eleman temin etmek, topluma nifak sokarak bölücülük yapmak ve bunun 

propagandasını gerçekleĢtirmek, devletin faaliyetlerini kötüleme, karalama ve 

hakaret, terör örgütünün eylemlerini yönlendirme, terör örgütünün toplumsal 

hareketlerini organize etme, toplum nazarında sempati oluĢturmaya çalıĢma, geniĢ 

kitlelere hitap etme, baskı yapma ve yaratma gibi eylemlerini biliĢim ortamlarına 

taĢımıĢlardır. Terör örgütleri bununla da yetinmeyip, kamu kurumlarının veya özel 

Ģirketlerin biliĢim sistemlerine sızmaya çalıĢarak bu sistemleri iĢlemez hale 

getirmeye çalıĢmaktadırlar  (Boğa, 2011: 32). 

1.2.2.5.2.9. Siber Propaganda 

Bir kiĢinin ya da örgütün, gazetede yazı yayınlayabilmesi veya televizyona 

çıkıp konuĢabilmesi çok da kolay değildir. Bunu yapmıĢ olsa bile sınırsız Ģekilde 

açıklamalarda bulunmaz. Buna karĢılık internet ortamında ise; e-posta yoluyla 

sınırsız sayıda kiĢiye ulaĢmak veya web sitesi kurarak düĢüncelerini açıklaması 

mümkündür. Gazete ve televizyonların denetime tabi olduğu da göz önüne 

alındığında internetin propaganda açısından ne kadar avantajlı olduğu daha iyi 

anlaĢılmaktadır (Ergün, 2008: 42). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRK CEZA HUKUNDA,  MUKAYESELĠ HUKUKTA BĠLĠġĠM 

SUÇLARI VE ĠDARENĠN ELEKTRONĠK ORTAMDAKĠ HUKUKĠ 

SORUMLULUĞU 

BiliĢim suçlarının, sınırları aĢan yapısı niteliği nedeniyle dünyadaki birçok 

ülke tarafından hukuksal düzenleme konusu olmuĢtur (Dülger, 2004: 90). Türk 

hukukunda da biliĢim suçları, 1990‟lı yılların baĢından itibaren yasal düzenlemeye 

konu olmaya baĢlamıĢtır. Uluslararası alanda ise biliĢim suçlarıyla ilgili olarak ilk 

yasal düzenleme (kanun tasarısı), ABD Kongresinde Senatör Ribikoff tarafından 

1977 yılında verilmiĢtir (Karagülmez, 2013: 89). 

2.1. GENEL OLARAK 237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKĠ 

BĠLĠġĠM SUÇLARI 

Bu bölümde ilk genellikle TCK'nın 10.Bölümünde düzenlenen biliĢim 

suçlarını,, üzerinde durulacak, ardından TCK'da biliĢim suçu ile bağlantılı olduğu 

belirtilen veya biliĢim sistemleri aracılığıyla iĢlenebilen diğer suçları, 765 Sayılı 

TCK ve yeri geldiğinde karĢılaĢtırmalı hukukla bağlantılı olarak inceleyeceğiz, 

son olarak da diğer yasalardaki biliĢim suçlarını inceleyeceğiz. 

BiliĢim hukuku ya da biliĢim suçları denildiğinde internetle birlikte biliĢim 

sistemleri teknolojisi ve kullanımının günümüzde ulaĢmıĢ olduğu boyut itibarıyla 

ilk bakıĢta kuĢkusuz çok geniĢ bir alan akla gelmektedir (Erdağ, 2010: 276) 

1926 yılından beri kullanılmakta olan ve sayısız değiĢiklik geçirmiĢ bulunan 

765 sayılı TCK, özellikle 1985 yılından itibaren yoğunlaĢan yeni bir ceza kanunu 

yapma gayret ve giriĢimleri neticesinde 1 Nisan 2005 tarihinde yerini 5237 sayılı 

TCK‟ya bırakmıĢtır. Bu kanunla birlikte biliĢim suçları da çağın gereklerine göre 

yorumlanarak ilgili kanun maddeleri yeniden düzenlenmiĢtir. 

26.09.2004 tarih ve 5237 sayısıyla kabul edilen Kanun 12.10.2004 tarihinde 

25611 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir (TCK, 2004: 5237). 
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Türk Hukukunda biliĢim suçları, 1990‟lı yılların baĢlarından itibaren yasal 

düzenlemelere konu olmaya baĢlamıĢtır. 765 sayılı TCK‟na 06.06.1991 tarihli ve 

3756 sayılı kanun ile “BiliĢim Alanında Suçlar” adıyla 525/a, 525/b, 525/c ve 

525/d maddelerinden oluĢan bir bab eklenmesiyle yasal boyut kazanmıĢtır. 3756 

sayılı kanunla getirilen düzenlemede yer almayan, 1997, 2000 ve 2003 tarihli 

TCK tasarılarında ise sürekli olarak öngörülmesine rağmen bir türlü 

kanunlaĢamayan “biliĢim sistemine girme” ilk defa münhasıran bir suç haline 

getirilmiĢtir (Kurt, 2005: 136) 

Bu suçu düzenleyen 243 üncü maddenin birinci fıkrasında, bir biliĢim 

sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme ve orada 

kalmaya devam etme fiili cezalandırılmıĢtır (TCK, 2004: madde 243). 

Ġkinci fıkrasında bu fiillerin bedeli karĢılığı yararlanılabilen sistemler 

hakkında iĢlenmesi hali artırım nedeni olarak kabul edilmiĢ ve cezanın yarı 

oranında artırılarak verileceği belirtilmiĢtir. Son fıkrasında ise, bu fiil nedeniyle 

sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değiĢmesi halleri diğer ağırlaĢtırıcı 

nedenler olarak kabul edilmiĢtir. 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirme baĢlıklı 244. 

maddenin birinci fıkrasında, bir biliĢim sisteminin iĢleyiĢini engelleme veya 

bozma fiilleri, ikinci fıkrasında, bir biliĢim sistemindeki verileri bozma, yok etme, 

değiĢtirme veya eriĢilmez kılma, sisteme veri yerleĢtirme, var olan verileri baĢka 

yere gönderme, fiilleri suç olarak düzenlenmiĢtir. Üçüncü fıkrasında ise, bu 

fiillerin banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluĢuna ait 

biliĢim sistemi üzerinde iĢlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında 

artırılacağı hükme bağlanmıĢtır (TCK, 2004: madde 244). 

Aynı maddenin son fıkrasında ise, bu maddede tanımlanan fiillerin 

iĢlenmesi suretiyle kiĢinin kendisinin veya baĢkasının yararına haksız bir çıkar 

sağlamasının baĢka bir suç oluĢturmaması halinde bu madde hükümlerine göre 

cezalandırılacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Banka veya kredi kartlarının kullanılması baĢlığını taĢıyan 245. maddede, 

baĢkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçirerek 
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veya elinde bulundurarak, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 

kiĢinin rızası olmaksızın bunu kullanmak veya kullandırtmak suretiyle kendisine 

veya baĢkasına yarar sağlama fiilleri suç olarak düzenlenmiĢtir (TCK, 2004: 

madde 245). 

Ġkinci fıkrada ise, baĢkalarına ait banka hesaplarıyla iliĢkilendirilerek sahte 

banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya 

kabul edilmesi fiilleri yaptırım altına alınmıĢtır. Üçüncü fıkrada, sahte oluĢturulan 

veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle 

kendisine veya baĢkasına yarar sağlama fiilleri suç haline getirilmiĢtir. Son halde 

fiil daha ağır cezayı gerektiriyorsa bu ceza uygulanacaktır.   

Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması baĢlıklı 246. 

maddesinde (TCK, 2004: madde 246), bu bölümde yer alan suçların iĢlenmesi 

suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı belirtilmiĢtir (Kurt, 2005: 137) 

Kanunda öngörülen suçlar aĢağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır; 

 

2.1.1.  Hukuka Aykırı Olarak BiliĢim Sistemine Girme Ve Orada Kalmaya 

Devam Etme Suçu ( TCK Madde 243 ) 

5237 Sayılı TCK‟nın “ BiliĢim sistemine girme” kenar baĢlıklı 243. maddesi 

Ģöyledir: 

“ (1) Bir biliĢim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak 

giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para 

cezası verilir. 

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karĢılığı yararlanılabilen 

sistemler hakkında iĢlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. 

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değiĢirse, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” 
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243. Madde ile 765 sayılı TCK‟da yer almayan ve Türk Hukukunda ilk defa 

öngörülen bir suç düzenlenmiĢtir. 

Farklı bir görüĢe göre maddenin 765 Sayılı TCK‟daki karĢılığı 525/a.1 

maddesidir (Dülger, 2004: 212). Ancak iki düzenleme karĢılaĢtırıldığında, eski 

yasadaki düzenlemenin maddi unsurunun verilerin ele geçirilmesi; buna karĢılık 

yeni düzenlemenin maddi unsurunun ise biliĢim sisteminin güvenliğinin kırılarak 

sisteme hukuka aykırı olarak girilmesi ve hukuka aykırı olarak sistemde 

kalınmaya devam edilmesi olduğu görülecektir. Bundan çıkan sonuç, eski yasaya 

yöneltilen “veri elde edilmeksizin yalnızca sisteme girmenin cezalandırılmıyor 

oluĢu” (yasal boĢluk) eleĢtirisinin yeni düzenleme ile giderilmiĢ olduğudur 

(Dülger, 2004: 212). 

Diğer bir görüĢ ise, maddenin 765 Sayılı TCK'da düzenlenmeyen yeni bir 

suç tipini düzenlediğini savunmaktadır. Ancak denilebilir ki yalnızca kiĢisel 

verilerin ele geçirilmesi bakımından, TCK 136 düzenlemesi nedeniyle, yukarıdaki 

ilk görüĢe katılmak mümkündür. 

Maddenin gerekçesinde ise, maddede biliĢim sistemine girme veya orada 

kalma suçunun yaptırıma bağlandığı belirtilmiĢtir (Karagülmez, 2013: 180). 

Maddenin “BiliĢim Sistemine Girme” Ģeklindeki kenar baĢlığı da sanki madde ile 

baĢlı baĢına biliĢim sistemine girme fiilinin cezalandırıldığı izlenimi vermesi 

nedeniyle yanıltıcıdır (Karagülmez, 2013: 183). 

TCK 243. maddesinde yalnızca biliĢim sistemine girmiĢ olmak failin 

cezalandırılması için yeterli sayılmamakta, ayrıca failin sistemde bir süre kalmıĢ 

olması da aranmaktadır. Bu da failin cezalandırılmasını güçleĢtirmektedir 

(Karagülmez, 2013: 185). Sürenin ne kadar olduğu ise somut olayın özelliklerine 

göre değerlendirilecektir (Kurt, 2005: 149) Ancak yine de bu sürenin en azından 

sistemdeki bilgileri öğrenmeye yetecek kadar olması gerekmektedir. 

Bir görüĢe göre, failin sistemden hemen çıkmayıp, sistemdeki bilgileri 

öğrenmesi halinde kalmaya devam etme eylemi gerçekleĢmiĢ olacaktır (Dülger, 

2004: 218). 
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BiliĢim sistemlerine yetkisiz eriĢim suçu baĢka ulusların hukuk düzenlerinde 

de suç sayılmaktadır. Avusturalya, Belçika, ġili, Çin, Fransa, Ġsviçre, Ġngiltere, 

Ġrlanda, ABD, Yunanistan, Ġsrail, Malta, Hollanda, Finlandiya, Kanada, Singapur, 

Malezya bu ülkelerden bazılarıdır (Yenidünya ve Değirmenci, 2003: 67-69). 

Ancak 243.  maddedeki suçun karĢılaĢtırmalı hukuktaki benzeri düzenlemelerden 

en büyük farkı biliĢim sistemine sadece hukuka aykırı olarak eriĢimi suç 

saymayarak; ayrıca bir süre sistemde kalmasını arıyor oluĢudur. Madde, bu 

yönüyle karĢılaĢtırmalı hukukta rastlanmayan bir düzenleme getirmektedir 

(Karagülmez, 2013: 181). 

Ayrıca konu ile alakalı olarak EK-1 deki TCK 243. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

YARGITAY KARARLARI baĢlıklı örnek olaylara bakabilirsiniz. 

2.1.2.  BiliĢim Sisteminin ĠĢleyiĢinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin 

Yok Edilmesi veya DeğiĢtirilmesi Suçu ( TCK Madde 244 ) 

TCK‟nın 244. maddesinde birbirinden farklı iki suç düzenlenmiĢtir. 

Bunlardan ilki, biliĢim sisteminin iĢleyiĢini engellemek veya bozmak, ikincisi ise 

verileri yok etmek veya değiĢtirmek suçlarıdır. Bu suçlar Avrupa Siber Suç 

SözleĢmesi‟nin 4 ve 5. maddelerinde belirtilen veriye müdahale ve sistem 

engellemeleri suçlarına karĢılık gelmektedir. 

Sistemin ĠĢleyiĢini Engelleme ve Bozma Suçu (TCK, 2004: madde 244/1). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 244/1. maddesinde düzenlenen bu suçun 

madde metni:  

“Bir biliĢim sisteminin iĢleyiĢini engelleyen veya bozan kiĢi, bir yıldan beĢ 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Ģeklindedir.   

BiliĢim sisteminin iĢleyiĢini engellemek ifadesiyle yasa koyucunun belirttiği 

eylem, sisteme etkide bulunularak sistemin düzgün iĢlemesinden elde edilecek her 

türlü faydanın engellenmesi ve sistemin iĢlev ve fonksiyonlarını yerine 

getirememesidir. 
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Sistemin iĢlemesinin engellenmesi, biliĢim sisteminin elektriğin kesilmesi, 

sistemleri birbirine bağlayan kabloların çıkarılması, biliĢim sisteminin herhangi 

bir donanımına ait olan bir unsurun çıkarılması ya da yerinden sökülmesi gibi 

biliĢim sisteminin somut unsurlarına yönelik eylemlerle gerçekleĢtirilebileceği 

gibi sisteme biliĢim virüsü ya da mantık bombası gibi zararlı bir yazılımın 

bulaĢtırılması ya da sistemde olmayan bir Ģifrenin biliĢim sistemine yerleĢtirilmesi 

veya var olan Ģifrenin değiĢtirilmesi gibi biliĢim sisteminin soyut unsurlarına 

yönelik eylemlerle de gerçekleĢtirilebilir (Dülger, 2004: 235). 

BiliĢim sisteminin iĢleyiĢini bozmak ifadesiyle sistemin kendisinden 

beklenen iĢi yapmayacak duruma getirilmesi, biliĢim sisteminin düzeninin 

karıĢtırılması, biliĢim sistemine zarar verilmesi kastedilmektedir (Dülger, 2004: 

235). 

Fakat öğretide TCK 244 maddesinde biliĢim sisteminin donanım kısmına 

zarar verme yani özel bir nas-ı ızrar suçu, biliĢim sistemine hukuka aykırı veri 

yükleme, değiĢtirme veya yok etme yani verilere yönelik zarar verme suçu ve 

bilgisayarla iliĢkili dolandırıcılık yahut baĢka bir ifade ile bilgisayar marifetiyle 

haksız yarar sağlama suçlarının düzenlendiği ileri sürülmektedir. 

Bu suç 765 sayılı TCK‟nın 525/b-1 maddesinde düzenlenen ve sistemi 

tahrip etmek, iĢlemesine engel olmak, yanlıĢ biçimde iĢlemesini sağlamak 

eylemleri sonucunda oluĢan suçun karĢılığıdır. Ancak yeni düzenlemede, veriler 

gibi soyut unsurlarla sistemin iĢleyiĢi ayrı tutulmuĢtur. Ayrıca 765 sayılı yasada 

zarar vermek veya yarar sağlamak özel kastı aranırken yeni düzenlemede bu 

aranmamıĢ, genel kastla sistemin iĢleyiĢini engellemek veya bozmak yeterli 

görülmüĢtür.    

KarĢılaĢtırmalı hukukta, biliĢim sistemlerinde yer alan verilerin, 

programların kısmen veya tamamen tahrip edilmesi, değiĢtirilmesi, fonksiyonları 

üzerinde oynanması, normal iĢleyiĢinin engellenmesi, eriĢimin kısıtlanması gibi 

fiiller, genel olarak biliĢim sistemlerine karĢı iĢlenen nas-ı ızrar suçları olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu ülkelere örnek olarak, Fransa Ceza Kanunu m. 323.1, 323.2 ve 

Almanya Ceza Kanunu m. 303a gösterilebilir (Karagülmez, 2013: 181).  
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Verilerin Yok Edilmesi veya DeğiĢtirilmesi Suçu (TCK, 2004: madde 

244/2). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 244/2. maddesinde düzenlenen bu suçun 

madde metni:  

“Bir biliĢim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiĢtiren veya eriĢilmez 

kılan, sisteme veri yerleĢtiren, var olan verileri baĢka bir yere gönderen kiĢi, altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Ģeklindedir. 

Verileri bozmak fiili, biliĢim sistemindeki verileri üzerinde 

gerçekleĢtirilebilecek bir icra hareketidir. Bu icra hareketi ile verilerin 

bilinmeyecek ya da kullanılmayacak hale gelmesi, bellek üzerinde bulunduğu 

noktaya ulaĢılmasını sağlayan bağların koparılması ve ulaĢımının engellenmesi 

kastedilmektedir (Değirmenci, 2002: 190). 

BiliĢim sistemlerinde bellek üzerinde bulunan program veya verilerin 

silinmesi fiziki olarak bir silme anlamına gelmemektedir (Değirmenci, 2002: 190). 

Burada mantıki bir silme söz konusu olmaktadır; buda verilere ulaĢılmasının bir 

Ģekilde engellenmesiyle gerçekleĢmektedir. Bu durumda da mağdur olan kiĢinin 

verilere ulaĢamaması artık verilerin onun açısından yok edilmiĢ olması anlamına 

geleceğinden, yok etmek eylemi gerçekleĢmiĢ olacaktır. Bunun dıĢında verilerin 

bir taĢıma aracında (örneğin, cd-rom, disket, flaĢ disk, harici bellek vb) bulunduğu 

durumlarda taĢıma aracının kırılması tahrip edilmesi durumunda veriler artık tam 

anlamıyla yok olmuĢ ve inceleme konusu eylem gerçekleĢmiĢ olacaktır (Dülger, 

2004: 236-237). 

Verileri değiĢtirme, program veya veriler üzerinde yapılan manipülasyonları 

içermektedir. Bunlar; veri veya programların baĢka biçimlere sokulması 

bulunduğu veya bulunması gereken yerden ilgisiz bölümlere aktarılması suretiyle 

biliĢim sistemindeki verilere ulaĢılmasının engellenmesi Ģeklinde olabilir 

(Değirmenci, 2002: 189). 

Verileri yok etme ve değiĢtirme suçu, 765 sayılı yasanın 525/c ve 525/b-1 

maddelerinde düzenlenen verilerde sahtecilik ve verileri tahrip etmek suçlarına 

karĢılık oluĢturmaktadır. Bu nedenle de 765 sayılı yasanın 525/b-1 maddesinde 
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düzenlenen suça nazaran yeni yasada seçimlik hareketlerin değiĢtiği ve 

çeĢitlendiği görülmektedir. 765 sayılı yasada suçun manevi unsurunda özel kast 

aranmıĢ, suçun zarar vermek veya yarar sağlamak amacıyla iĢlenmiĢ olması 

aranmıĢtı. Bu suç, Avrupa Siber Suç SözleĢmesi‟nin 4. maddesinde belirtilen 

veriye müdahale suçuna karĢılık gelmektedir. 

244. Maddenin 3. fıkrasında, “bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya 

da bir kamu kurum veya kuruluĢuna ait biliĢim sistemi üzerinde iĢlenmesi halinde 

cezanın yarı oranında artırılır” Ģeklinde belirtilerek (1) ve (2) numaralı fıkralara 

iliĢkin cezada artırım sebebi öngörülmüĢtür. 

5411 sayılı Bankalar Kanunu‟nun 3. maddesine göre; (Bankacılık Kanunu, 

2005: madde 3). 

“Banka, bu kanuna göre banka adı altında kurulan mevduat bankaları, 

katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarını”. Ġfade eder.  

Örneğin, banka hesaplarına girerek miktarları değiĢtirme veya nüfus 

müdürlüğü ya da üniversite kayıtlarına girerek kayıtları değiĢtirme eylemleri, veri 

değiĢtirme ve veri yerleĢtirme suçunun ağırlaĢtırılmıĢ hali olarak gösterilebilir 

(Öngören, 2006: 51).  Anılan fıkranın artırım sebebi olarak düzenlenme sebebi, bu 

tür unsurların biliĢim sistemlerine yönelik olarak veya sistemler aracılığıyla 

gerçekleĢebilecek eylemler sonucu ortaya çıkabilecek zararın veya menfaatin 

büyük miktarlara ulaĢma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Tehlikenin bertaraf 

edilmesi için artırım sebebi caydırıcı etki yaratabilecektir. Bunun dıĢında bu tür 

unsurlarda görev yapan personelin suç iĢleyebilme kolaylığı nazara alınırsa 

artırımın gerekçesi anlaĢılabileceği gibi ayrıca görevliler hakkında artırım 

sebebinin öngörülmemiĢ olması eksiklik olarak kabul edilebilecektir.   

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 244. Maddesinin 4. Fıkrasında; “ Bir 

biliĢim sisteminin iĢleyiĢinin engellenmesi, bozulması, sistemdeki verilerin 

bozulması, yok edilmesi, değiĢtirilmesi, baĢka yere gönderilmesi, eriĢilmez 

kılınması, sisteme veri yerleĢtirilmesi, suretiyle kiĢinin kendisinin veya baĢkasının 

yararına haksız çıkar sağlaması baĢka bir suç oluĢturmaması halinde, iki yıldan 
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altı yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” 

Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

BiliĢim sistemi aracılığıyla yukarda sayılan eylemler gerçekleĢtirilerek çıkar 

sağlanması halinde eylem baĢka bir suç oluĢturmadığı takdirde fail 4. Fıkra 

hükümleri gereği cezalandırılacaktır. Eylemin baĢka bir suç tipinde düzenlenmiĢ 

olması halinde 244. Maddenin 4. Fıkrası uygulanmayacaktır. Madde metninde 

açıkça belirtilmemekle birlikte gerekçesinde; 

“ bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmesi için, fiilin daha ağır 

cezayı gerektiren bir suç oluĢturmaması gerektiği” belirtilmiĢtir. Fiilin 

dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma veya zimmet suçunu oluĢturması 

halinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedilmeyecektir (Yılmaz, 2004: 

294). 

TCK‟nın 244. maddesinin son fıkrasında daha önce de ifade edildiği üzere, 

maddede belirtilen diğer suçların iĢlenmesi sonucu haksız bir çıkar sağlanması 

hali, torba suç niteliğinde ağırlatıcı sebep olarak düzenlenmiĢtir. Bu konuda 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟nca verilen bir kararda, manyetik telefon kartlarının 

üzerine barkod ve bant yapıĢtırarak kontör yükleyip telefon kulübelerindeki 

telefonlarda kullanmaları eyleminin 765 sayılı TCK‟nın 525/b-2 maddesinde 

düzenlenen bilgisayar marifetiyle hukuka aykırı yarar sağlamak suçu olarak 

değerlendirilmiĢ ve bu suçun 5237 sayılı TCK‟nın 244/4 maddesinde düzenlenen 

suça uyduğu ifade olunmuĢtur. 

Yargıtay CGK‟nun 2006/136 E, 2007/150 K. ve 19.06.2007 tarihli bu 

kararında, 

“…….Somut olayda sanığın, kredisi bitmiĢ olan manyetik telefon kartları 

üzerinde yaptığı değiĢikliklerle, sistemin verileri farklı algılamasını sağladığı veya 

baĢka bir deyiĢle sisteme farklı veri yüklediği, bu suretle bilgileri otomatik iĢleme 

tabi tutmuĢ bir sistemi yanıltıp boĢ manyetik karta kredi yüklenmesini sağladığı, 

böylelikle hukuka aykırı yarar elde ettiği anlaĢılmaktadır. Bu durumda, sanığın 

sabit olan eylemi, gerek suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza 

Yasasının 525 b maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, bilgileri otomatik 
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iĢleme tabi tutan bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçunu, 

gerekse suçtan sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının  244. 

maddesinin 4. fıkrasında yazılı suçu oluĢturmaktadır. Uygulamada hangi yasanın 

daha lehe sonuç verdiği hususu da Yerel Mahkemece değerlendirilip 

saptanmalıdır. Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı itirazının reddine 

karar verilmelidir…….” 

demek suretiyle kontörlü telefonu biliĢim sistemine dahil etmiĢtir. Ancak 

muhalif üye görüĢünde, bu eylemin 5237 sayılı TCK‟nın 163. maddesinde 

düzenlenen karĢılıksız yararlanma suçunu oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. 

Ayrıca konu ile alakalı olarak EK-1 deki TCK 244. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

YARGITAY KARARLARI baĢlıklı örnek olaylara bakabilirsiniz. 

2.1.3.  Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu 

( TCK Madde 245 ) 

Yeni TCK ile biliĢim suçları açısından getirilen önemli değiĢikliklerden 

birisi de “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” fiillerinin ayrı bir 

maddede suç tipi olarak düzenlemesidir (Dülger, 2004: 250). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 245 maddesinde düzenlenen bu suçun 

madde metni: (TCK, 2004: madde 245). 

“(1) BaĢkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun 

ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine 

verilmesi gereken kiĢinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak 

kendisine veya baĢkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beĢ bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) BaĢkalarına ait banka hesaplarıyla iliĢkilendirilerek sahte banka veya 

kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kiĢi üç yıldan yedi 

yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Sahte oluĢturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi 

kartını kullanmak suretiyle kendisine veya baĢkasına yarar sağlayan kiĢi, fiil daha 
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ağır cezayı gerektiren baĢka bir suç oluĢturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla 

kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;  

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiĢ eĢlerden birinin,  

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin 

veya evlat edinen veya evlâtlığın, 

c) Aynı konutta beraber yaĢayan kardeĢlerden birinin,  

Zararına olarak iĢlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya 

hükmolunmaz. 

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle 

ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karĢı suçlara iliĢkin etkin piĢmanlık 

hükümleri uygulanır.” Ģeklindedir. 

Maddede belirtilen tipe uygun bir eylemin gerçekleĢtirilmesi halinde bu 

suçun varlığından söz edilebilecektir. Maddeye 5560 sayılı yasayla sonradan 

eklenen 5. fıkra ile mal varlığına karĢı suçlara iliĢkin etkin piĢmanlık 

hükümlerinin bu suçta da uygulanacağı öngörülmüĢtür. Hırsızlık, güveni kötüye 

kullanma ve dolandırıcılık gibi suçlarda uygulanan etkin piĢmanlık hallerinin 

ekonomik suç olan kart kullanarak yarar sağlama suçunda da uygulanması isabetli 

olmuĢtur. Bunun, sırf hukuk tekniği gereği baĢka bir bölümde düzenlenen biliĢim 

suçlarına uygulanamaması düĢünülemez. Neticede çoğu biliĢim suçu da ekonomik 

değerlere yönelik olarak iĢlenmektedir. 

Bu suçun düzenlendiği maddenin ilk üç fıkrasında üç ayrı eylem ve ayrı 

eylemler sonucu ayrı neticeler öngörülerek bunlara iliĢkin olarak farklı yaptırımlar 

ortaya konulmuĢ olduğundan üç farklı suçun düzenlendiğini kabul etmek gerekli 

görülmüĢtür. Zira kartları kullanarak veya kullandırtarak yarar sağlamaya farklı 

yaptırım, sahte kart üretmeye farklı yaptırım ve sahte kartları kullanmaya farklı 

yaptırım öngörülmüĢtür. 

Ancak madde gerekçesinde, önergeler veya yeni tasarılar sonucu 

gerçekleĢen değiĢiklikler nazara alınarak gerekli değiĢiklik yapılmadığından bazı 
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yanlıĢ değerlendirmelere varılabilmektedir. TCK‟nın 245. maddesinde banka ve 

kredi kartlarının kötüye kullanılmasına iliĢkin olarak 3 ayrı suçun düzenlendiği 

ancak önceki maddelerde düzenlenen suçlardan farklı olarak biliĢim sistemi 

tabirinin kullanılmadığı görülmektedir. Bunun sebebi ise, banka ve kredi 

kartlarının kullanım alanlarının biliĢim sisteminden ibaret olmasıdır. 

Buna göre, banka veya kredi kartlarını kullanarak yarar sağlamak suçu, 

5237 sayılı  

TCK‟nın 245. maddesinde düzenlenen üç suçtan ilki olup, 5377 sayılı yasa 

ile küçük bir değiĢikliğe uğrayarak bu günkü Ģeklini almıĢtır. DeğiĢiklik, yalnızca 

yaptırıma iliĢkin olup önceki halinde gün para cezasının üst sınırı 

belirtilmediğinden TCK‟nın 52. maddesi uyarınca 730 gün iken bu rakam 5000 

gün olarak belirlenmiĢtir. Bu suç düzenlenmeden önce kredi kartı 

dolandırıcılıklarına 765 sayılı TCK‟nın 525/b-2 maddesinde düzenlenen 

bilgisayar marifetiyle hukuka aykırı yarar sağlamak suçu uygulanmakta olmasına 

karĢın tam olarak birbirlerinin karĢılığı oldukları söylenemez. Kredi kartına iliĢkin 

olarak yapılan, mevzuata yeni bir düzenleme olarak giren bir suçtur. Bundan 

baĢka 01.03.2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5464 

sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu‟nun 37. maddesinde banka ve 

kredi kartlarını kaybettiği veya çaldırdığına iliĢkin gerçeğe aykırı beyanla 

kullanılması veya kullandırılması ayrı bir suç olarak düzenlenmiĢtir. Bu suç özel 

ceza yasında düzenlenmiĢ olduğundan ayrıca inceleme konusu yapılmıĢtır (Banka 

Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu, 2006: madde 37). 

Ayrıca konu ile alakalı olarak EK-1 deki TCK 245. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

YARGITAY KARARLARI baĢlıklı örnek olaylara bakabilirsiniz. 
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2.1.4.   BiliĢim Alanında Suçlarda Tüzel KiĢiliğin Sorumluluğu 

( TCK Madde 246 ) 

Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması; 

“(1) Bu bölümde yer alan suçların iĢlenmesi suretiyle yararına haksız 

menfaat sağlanan tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur.” 

TCK 20. maddeye göre; (TCK, 2004: madde 20). 

 “(1) Ceza sorumluluğu Ģahsidir. Kimse baĢkasının fiilinden dolayı sorumlu 

tutulamaz. 

(2) Tüzel kiĢiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç 

dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır. 

 

2.2.   ÖZEL HAYAT VE HAYATIN GĠZLĠ ALANINA KARġI ĠġLENEN 

SUÇLAR 

Anayasa‟nın “Özel hayatın gizliliği” baĢlıklı 20. Maddesinin birinci 

fıkrasında “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” ; 

“HaberleĢme hürriyeti” baĢlıklı 22. Maddesinin birinci fıkrasında da “Herkes 

haberleĢme hürriyetine sahiptir. HaberleĢmenin gizliliği esastır” Ģeklinde 

hükümler yer almıĢtır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982: madde 20). 

5237 sayılı TCK‟nın “Özel Hükümler” baĢlıklı Ġkinci Kitabının, “KiĢilere 

KarĢı Suçlar” baĢlıklı ikinci Kısmının “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına 

KarĢı Suçlar” baĢlıklı dokuzuncu bölümünde biliĢimi de ilgilendiren bazı suçlara 

da yer verilmiĢtir. 

6352 sayılı Kanun‟un genel gerekçesinde bu konuda Ģöyle denilmiĢtir; 

“5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 132. 133. Ve 134. Maddelerinde, özel 

hayatın gizliliğinin ve haberleĢme hürriyetinin ceza hukukunda korunmasına 

yönelik hükümlere yer verilmiĢtir. Bununla birlikte, söz konusu kanunun bugüne 
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kadarki uygulamasında, belirtilen hakların korunması bakımından öngörülen 

cezaların yeterli olmadığı yönünde uygulama sonuçları tespit edilmiĢtir. Söz 

konusu suçlarda daha etkin Ģekilde mücadele edilebilmesi bakımından öngörülen 

maddelerdeki suçların cezaları artırılmıĢtır.” 

Avrupa Birliğinin 1995 yılında yayınladığı ve kiĢisel verilerin korunması ve 

gizlilik ile ilgili direktifinde kiĢisel veri kavramını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

“Bireyi tanımlayan veya tanımlanabilmesiyle ilgili herhangi bir bilgi kiĢisel 

veridir (Ergün, 2008: 104). 

KiĢisel verilerin ele geçirilmesi yoluyla kiĢilik haklarının ihlal edilmesi 

eylemlerinde dikkat edilmesi gerek bir konu da, devletin resmi güvenlik 

kuruluĢları dıĢında birçok kurum ve kuruluĢun da bireyler hakkında özel bilgiler 

toplaması ve bu bilgilerle kiĢilik haklarını ihlal etme imkânına sahip olmasıdır. 

Hastalar hakkında çok özel bilgileri biliĢim sistemlerinde bulunduran hastaneler, 

DNA ve parmak izi analizi yapan ve bunun sonuçlarını biliĢim sistemlerinde 

saklayan adli tıp kurumları, cep telefonu iĢletmecisi olan Ģirketlerin 

bulundurdukları veriler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu nedenle kiĢisel 

verilerin korunması açısından yapılacak düzenlemede yalnızca resmi kuruluĢların 

bu bilgileri toplaması ve kullanması konusundaki çerçeve değil, söz konusu 

bilgileri depolayıp kullanabilme yetkisine ve teknolojisine sahip özel kuruluĢlar 

açısından da yasal çerçeve belirlenmelidir (Dülger, 2004: 266). 

 

2.2.1. HaberleĢmenin Gizliliğini Ġhlal Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun‟un 79. 

Maddesiyle değiĢik “HaberleĢmenin gizliliğini ihlal” baĢlıklı 132. Maddesinde, 

(TCK, 2004: madde 132).KiĢiler arasındaki haberleĢmenin gizliliğini ihlal eden 

kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu 

gizlilik ihlali haberleĢme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleĢirse, verilecek ceza 

bir kat arttırılır. 

KiĢiler arasındaki haberleĢme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifĢa eden 

kimse, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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Kendisiyle yapılan haberleĢmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın 

hukuka aykırı olarak alenen ifĢa eden kiĢi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî 

para cezası ile cezalandırılır. 

(Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) ĠfĢa edilen bu verilerin basın ve yayın 

yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

TCK‟nın 132.maddesinde düzenlenen bu suç tipiyle, kiĢiler arasındaki 

haberleĢmenin gizliliğini ihlal eden failin cezalandırılması hükme bağlanmıĢtır.  

Suçun maddi unsuru, kiĢiler arasındaki haberleĢmenin gizliliğinin ihlal 

edilmesidir. HaberleĢme içeriğinin kaydedilmesi ile de bu suç iĢlenebilecektir. 

Ancak, kayıt durumunda, kaydeden failin cezası ağırlaĢtırılacaktır. Suçun oluĢumu 

için kaydetmek yeterlidir. Kaydın ne Ģekilde yapıldığının önemi yoktur. 

Dolayısıyla, kayıt iĢlemi kasetçalar, mp-3, bilgisayar, kayıt cihazı ya da cep 

telefonuyla da yapılabilir (Soyaslan, 2006: 268). Bu suçun oluĢmasında failde 

genel kast aranır. 

Ġkinci fıkrada ise bu gizliliğin ifĢa edilmesi (açıklanması) yaptırıma 

bağlanmıĢtır. Failin cezalandırılabilmesi için, ifĢa etmenin hukuka aykırı olması 

gerekecektir. Ancak açıklamanın aleni Ģekilde yapılması Ģartı yoktur (Soyaslan, 

2006: 268). Dolayısıyla, tarafların rızası durumunda ortada TCK 26/2 anlamında 

bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı kabul edilir.  

Diğer bir hukuka uygunluk nedeni olarak da TCK 24.maddedeki “Kanun 

Hükmü ve Amirin Emri” gösterilebilir. Buna göre, örneğin, bir suç dolayısıyla 

yapılan soruĢturma veya kovuĢturma ile ilgili olarak, kiĢiler arasındaki iletiĢimin 

içeriği CMK 135‟e göre kayda alınabilecektir (TaĢkın, 2008b: 111). 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise, kendisiyle yapılan haberleĢmenin içeriğini 

diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifĢa eden kimsenin cezalandırılacağı 

belirtilmiĢtir. Suçun oluĢumu için “aleniyet” Ģarttır. Suç genel kastla iĢlenebilir ve 

takibi Ģikâyete bağlıdır ve aleniyet suçun zorunlu unsurudur (TaĢkın, 2008b: 111). 

Sırrı ifĢa eden herkes bu suçun faili olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, failin haberleĢmenin tarafları dıĢındaki biri olmasıdır (Soyaslan, 

2006: 268). 
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2.2.2. KiĢiler Arasındaki KonuĢmanın Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun‟un 80. 

Maddesiyle değiĢik; 

“KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması” baĢlıklı 

133. Maddesinde, (TCK, 2004: madde 133). 

“KiĢiler arasındaki aleni olmayan konuĢmaları, taraflardan herhangi birinin 

rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden 

kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Katıldığı aleni olmayan bir söyleĢiyi, diğer konuĢanların rızası olmadan ses 

alma cihazı ile kayda alan kiĢi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası 

ile cezalandırılır.(DeğiĢik: 2/7/2012-6352/80 md.) KiĢiler arasındaki aleni 

olmayan konuĢmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı 

olarak ifĢa eden kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır. ĠfĢa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla 

yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”hükmüne yer verilmiĢtir. 

133. maddeyle, kiĢiler arasındaki aleni olmayan konuĢmaların dinlenmesi ve 

kayda alınması suç olarak tanımlanmıĢtır. 

Birinci fıkrada tanımlanan suç, aleni olmayan konuĢmanın bir aletle 

dinlenmesi veya bir ses alma cihazı ile kayda alınması ile oluĢur. Söz konusu 

suçu, aleni olmayan konuĢmanın tarafı olmayan kiĢi iĢleyebilir. Suçun 

oluĢabilmesi için tarafların herhangi birinin rızasının olmaması yeterlidir. Bu 

bakımdan konuĢmanın taraflarından birinin rızasının olması, fiili suç olmaktan 

çıkarmayacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında, kiĢiler arasındaki aleni olmayan konuĢmaların, 

söyleyiĢe katılan kiĢilerden biri tarafından diğeri veya diğerlerinin rızası olmadan 

kayda alınması da suç olarak tanımlanmıĢtır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların 

iĢlenmesi suretiyle elde edildiği bilinen veya böylece elde edildiği kabul 

edilebilecek olan bilgilerde yarar sağlanması veya bunların baĢkalarına verilmesi 
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veya bunlardan diğer kiĢilerin bilgi edinmelerini temin etmek, suç olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu konuĢma içeriklerinin basın ve yayın yoluyla yayınlanması, 

daha ağır cezayı gerektirmektedir. 

2.2.3. Özel Hayatın Gizliliğini Ġhlal Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun‟un 81. 

Maddesiyle değiĢik; 

“Özel hayatın gizliliğini ihlal” baĢlıklı 134. Maddesinde, (TCK, 2004: 

madde 134). 

“KiĢiler arasındaki haberleĢmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali 

haberleĢme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleĢirse, verilecek ceza bir kat 

arttırılır.(DeğiĢik: 2/7/2012-6352/81 md.) KiĢilerin özel hayatına iliĢkin görüntü 

veya sesleri hukuka aykırı olarak ifĢa eden kimse iki yıldan beĢ yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. ĠfĢa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla 

yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”hükmüne yer verilmiĢtir. 

6352 Sayılı Kanun‟un konuyla ilgili yapılan değiĢiklik gerekçesi Ģöyledir; 

“Madde ile Türk Ceza Kanununun 134. maddesinde yer alan hapis cezaları, 

caydırıcılıklarının sağlanması ve etkin olması bakımından artırılmaktadır. Ayrıca 

maddenin 2. fıkrasında yer alan, özel hayatın gizliliği kapsamında koruma altına 

alınan görüntü veya seslerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde cezanın 

artırılmasına iliĢkin hüküm kaldırılmaktadır.” 

Maddenin birinci fıkrasında, özel hayatın gizliliği suç olarak 

tanımlanmaktadır. Böylece, gizli yaĢam alanına girerek veya baĢka suretle 

baĢkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaĢam olayının 

saptanması ve kaydedilmesi cezai yaptırım gerektirecektir. 

Suçla özel hayatın gizliliği korunmaktadır. 134. Maddede gizli yaĢam 

alanına girerek veya baĢka suretle baĢkaları tarafından görülmesi mümkün 

olmayan bir özel yaĢam olayının saptanması ve kaydedilmesi 

cezalandırılmaktadır. 134. madde, Anayasa‟nın 20. maddesindeki kiĢinin özel 
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hayatının gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. Maddeyle, Anayasa‟nın 20. 

maddesine bağlı olarak ceza hukukunda bir yaptırım getirilmiĢtir (Karagülmez, 

2013: 383). 

1.2.4. KiĢisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun‟un 3. 

Maddesiyle değiĢik; “kiĢisel verilerin kaydedilmesi” kenar baĢlıklı 135. 

Maddesinde, (TCK, 2004: madde 134). 

“(DeğiĢik: 6526 - 21.2.2014 / m.3) Hukuka aykırı olarak kiĢisel verileri 

kaydeden kimseye bir yıldan” üç yıla kadar hapis cezası verilir.KiĢilerin siyasi, 

felsefi veya dini görüĢlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki 

eğilimlerine, cinsel yaĢamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına 

iliĢkin bilgileri kiĢisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK 135/1.maddesi ile hukuka aykırı olarak kiĢisel verilerin kaydedilmesi 

eylemi yaptırıma bağlanmıĢtır. Ġkinci fıkrada ise, kiĢilerin siyasi, felsefi veya dini 

görüĢlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine cinsel 

yaĢamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına iliĢkin verilerin 

kiĢisel veri olarak kaydedilmesi eylemi yaptırıma bağlanmıĢtır (TaĢkın, 2008a: 

97). 

Ġkinci fıkradaki eylemin, kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak biliĢim 

sistemine yüklenmesi Ģeklinde tanımlanabilmesi mümkündür. Örneğin, 

hastanelerin hastalarıyla ilgili, banka veya kredi Ģirketlerinin müĢterilerinin ödeme 

gücüyle ilgili, bazı Ģirketlerin ise tanıtım veya pazarlama ile ilgili olarak bu tip 

bilgileri topladığı bilinmektedir. ĠĢte, bu tip verilerin kiĢinin rızasına aykırı olarak 

kaydedilmesi cezalandırılmaktadır (TaĢkın, 2008a: 97). 

GeliĢen teknoloji ile birlikte çok sık olarak rastlanılan ve aynı zamanda 

kiĢilik haklarına da saldırı niteliği taĢıyan bir eylem türü, kiĢilerin rızası olmadan 

kiĢisel bilgi veya verilerinin biliĢim sistemlerine yerleĢtirilmesidir (Dülger, 2004: 

266). 
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Çağımızda kiĢilerle ilgili kayıtların bilgisayar ortamlarına geçirilip 

muhafaza edilmesi uygulamasına bazı kurum ve kuruluĢlar tarafından 

baĢvurulmaktadır. Nüfus bilgileri, muhtar kayıtları, vergi kayıtları, hastanelerde 

hastalara, sigorta Ģirketlerinde sigortalılara, bankaların ve kredili alıĢveriĢ yapan 

mağazaların müĢterilerine iliĢkin kayıtları tutulmaktadır. Bu bilgilerin amaçları 

dıĢında kullanılmasından veya herhangi bir Ģekilde üçüncü Ģahısların eline 

geçerek hukuka aykırı olarak yararlanılmasından dolayı hakkında bilgi toplanan 

kiĢiler büyük zarara uğrayabilmektedirler. Bu bakımdan, kiĢilerle ilgili bilgilerin 

hukuka aykırı olarak kayda alınması suç olarak tanımlanmıĢtır (Ergün, 2008: 

113). 

Bu tür bilgilerin sanal ortama veri olarak aktarılması ve bu yapılırken bu 

verilerin ilgilisinin izni alınmaması inceleme konusu maddeyle suç tipi haline 

getirilmiĢtir. Böylelikle, Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen ve Türkiye‟nin de 

taraf olduğu “KiĢisel Nitelikli Verilerin Otomatik ĠĢleme Tabi Tutulması 

KarĢısında ġahısların Korunmasına Dair SözleĢme‟nin ilgili düzenlemeleri 

yürürlüğe girmiĢtir. 

2.2.5. KiĢisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun‟un 4. 

Maddesiyle değiĢik; “kiĢisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” kenar 

baĢlıklı 136. Maddesinde, (TCK, 2004: madde 136). 

“(DeğiĢik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.4) KiĢisel verileri, hukuka aykırı 

olarak bir baĢkasına veren, yayan veya ele geçiren kiĢi, “iki yıldan” dört yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmiĢtir. 

Karagülmez‟e göre kanun maddesinin kenar baĢlığında “verileri” ibaresinin 

kullanılması, madde metninde geçen “kiĢisel verileri” ifadesiyle uygun 

düĢmemektedir. Çünkü “veri” kelimesi ile “kiĢisel veri” ibaresi farklı anlamları 

ifade etmektedir. KiĢisel veri gerçek kiĢilere ait olan verileri ifade etmekte 

kullanılır; oysa “veri” kelimesi, kiĢisel verileri de kapsayan, gerçek olmayan 

kiĢilere ait olan verileri ve diğer her türlü veriyi içine almaktadır. Bu uyumsuzluğa 

rağmen 136. maddenin “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına KarĢı Suçlar” 
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baĢlıklı dokuzuncu bölüm içerisinde yer almıĢ olması ve 136. madde metni 

nedeniyle, bu suçun konusu da 135. maddede olduğu gibi gerçek kiĢilere ait 

verilmektedir (Karagülmez, 2013: 401).   

TCK md 136 ile kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak bir baĢkasına 

verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi cezalandırılmaktadır. Bu düzenleme ile 

yaptırıma bağlanan eylem “kimlik hırsızlığı” olarak da nitelendirilen internetteki 

kiĢisel verilerin ele geçirilmesi fillerinde, müĢterilerin ismi, doğum tarihi, 

vatandaĢlık numaraları, kredi kartı bilgileri, kendisinin haberi olmaksızın elde 

geçirilmektedir ve uygulamada bu türden ihlallere sıkça rastlanmaktadır. 

765 Sayılı TCK 525/a.1 maddesi eski yasada, bu suçun karĢılığını oluĢturan 

suçtur. Ancak burada bir görüĢ, TCK 136'daki düzenlemenin yalnızca gerçek 

kiĢilere iliĢkin veriler bakımından uygulanabileceğini belirtmekte, tüzel kiĢilere 

veya kamuya ait biliĢim sistemlerindeki verilerin bu kapsamda yer almayacağına 

değinmektedir. Buna karĢın, 525/a1'deki düzenleme, TCK'daki düzenlemeye göre 

“program veya diğer herhangi bir unsur” ifadesi nedeniyle daha geniĢtir; bu 

nedenle tüzel kiĢilere ait veriler hakkında da uygulanabilecektir. Öte yandan, 

TCK'daki hırsızlığa iliĢkin 142/2-e ile dolandırıcılığa iliĢkin 158/1-f 

düzenlemeleri de 765 Sayılı TCK 525/a.1'in yürürlükten kaldırılmasıyla oluĢan 

boĢluğu dolduramamıĢtır (TaĢkın, 2008a: 105). 

TCK 136. madde benzeri düzenlemelere karĢılaĢtırmalı hukukta da 

rastlanmaktadır. Örneğin ABD‟de değiĢik yöntemler kullanılarak bankaların 

sistemlerine girilip kiĢilerin ticari bilgilerinin elde edilmesi özel bir yasa ile 

korunmuĢtur (TaĢkın, 2008a: 106). 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden yararlanan vatandaĢların kiĢisel 

bilgilerinin güvenliği önemlidir. VatandaĢların kiĢisel bilgileri dikkatle ve özenle 

ele alınarak korunmalıdır. Çünkü vatandaĢlar gizlilik ve güvenlik garantisi 

olmadan kamu yönetimi alanında kullanılan E- devlet uygulamalarına katılmada 

pek fazla istekli değildirler (ġahin vd, 2008: 102). Bu da kamu otoritesini olumsuz 

yönde etkiler ve kamu yönetimine olan güveni azaltır. 
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2.2.6. Verileri Yok Etme Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanun‟un 5. 

Maddesiyle değiĢiklik ve ek olarak; “Verileri yok etmeme” kenar baĢlıklı 138. 

Maddesinde, (TCK, 2004: madde 138). 

(DeğiĢik ibare: 6526 - 21.2.2014 / m.5) Kanunların belirlediği sürelerin 

geçmiĢ olmasına karĢın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara 

görevlerini yerine getirmediklerinde “bir yıldan iki yıla kadar hapis” cezası verilir. 

(Ek: 6526 - 21.2.2014 / m.5) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu 

hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması 

hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK‟nın 138. maddesi ile kanunların belirlediği süreler geçmiĢ olmasına 

rağmen verilerin sistem içinde muhafaza edilmeye devam edilmesi, yok 

edilmemesi suç haline getirilmiĢtir (Değirmenci, 2002: 157). 

Bu kanun maddesiyle, hukuka uygun olarak sistemde bulunan kiĢisel 

verilerin sürekli olarak bu sistemlerde bulunması ve böylelikle har an ulaĢılabilir 

olmasının önüne geçilerek, verileri sistemden çıkarmayanlara yani görevlerini 

ihmal edenlere yaptırım öngörülmektedir (Dülger, 2004: 281). 

TCK‟nın 138.maddesinde, kiĢisel verilerin yok edilmemesi suçu yaptırıma 

bağlanmıĢtır. Madde, Türk Hukuku'nda ilktir; eski ceza kanunumuzda maddenin 

karĢılığı olan bir düzenleme bulunmamaktadır. Maddenin gerekçesinde, bu madde 

ile hukuka uygun olarak kaydedilen verilerin yasal süresi geçmesine rağmen yok 

edilmemesinin bağımsız bir suç olarak düzenlediği belirtilmiĢtir. 

Maddenin kapsamına yalnızca kamu otoritesince tutulan kiĢisel veriler 

değil, aynı zamanda hukuka uygun olarak kiĢisel veri bulunduran özel kurum ve 

kuruluĢlar da girmektedir. Bu sebeple maddede, kiĢisel verilere yönelik kamusal 

güven duygusu ve dolayısıyla kamuda yer alan kiĢisel veriler açısından kamu 

yönetiminin güvenilirliği korunmaktadır (TaĢkın, 2008a: 110). 
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2.2.7. HaberleĢmenin Engellenmesi Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın “HaberleĢmenin engellenmesi” kenar baĢlıklı 124. 

maddesinde, (TCK, 2004: madde 124).KiĢiler arasındaki haberleĢmenin hukuka 

aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para 

cezasına hükmolunur.Kamu kurumları arasındaki haberleĢmeyi hukuka aykırı 

olarak engelleyen kiĢi, bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Her 

türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir Ģekilde engellenmesi 

halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur, hükümlerine yer 

verilmiĢtir. 

TCK‟nın ikinci kitabının “KiĢilere KarĢı Suçlar” baĢlıklı ikinci kısmının 

“Hürriyete KarĢı Suçlar” baĢlıklı yedinci bölümünün 124. maddesinde düzenlenen 

“HaberleĢmenin engellenmesi” suçunun biliĢim sistemleri aracılığıyla iĢlenmesi 

mümkündür (Dülger, 2004: 281). 

Kanun maddesinde, kiĢiler arasındaki haberleĢmenin hukuka aykırı olarak 

engellenmesi suçu düzenlenmiĢtir. Suçun oluĢumunda önemli olan kiĢiler 

arasındaki haberleĢmenin hukuka aykırı olarak engellenmiĢ olmasıdır. 

Günümüzde internet üzerinden haberleĢme de gittikçe yaygınlaĢtığından, 

suçun biliĢim sistemleri aracılığıyla da iĢlenebilmesi mümkündür. Özellikle 

kanımızca, maddenin üçüncü fıkrasındaki “her türlü yayın organı” ifadesinden, 

internet de anlaĢılabilir. Zira internet üzerinden de çeĢitli yayınlar yapılmaktadır 

(TaĢkın, 2008a: 115). 

Madde 765 Sayılı TCK 391‟in504 karĢılığıdır. Ancak 765 Sayılı TCK‟da, 

yalnızca, telefon, telgraf veya telsiz iletiĢimin engellenmesi suç olarak 

düzenlenmiĢtir. Buna göre, internet iletiĢiminin engellenmesi suç 

oluĢturmayacaktır. Yeni kanun bu konuda çıkabilecek tartıĢmaları engellemiĢtir. 

2.2.8. Siber Hakaret Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın 29.06.2005 tarihli ve 5377 sayılı Kanun‟un 15. 

maddesiyle değiĢik; “Hakaret” kenar baĢlıklı 125. maddesinde, (TCK, 2004: 

madde 125). 
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(DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, Ģeref ve saygınlığını 

rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek 

suretiyle bir kimsenin onur, Ģeref ve saygınlığına saldıran kiĢi, üç aydan iki yıla 

kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 

cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kiĢiyle ihtilat ederek iĢlenmesi 

gerekir.Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle 

iĢlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

Hakaret suçunun; 

a) Kamu görevlisine karĢı görevinden dolayı, 

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düĢünce ve kanaatlerini 

açıklamasından, değiĢtirmesinden, yaymaya çalıĢmasından, mensup olduğu dinin 

emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, 

c) KiĢinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, 

ĠĢlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. 

(DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen iĢlenmesi halinde 

ceza altıda biri oranında artırılır.  

(DeğiĢik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalıĢan kamu 

görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluĢturan 

üyelere karĢı iĢlenmiĢ sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça iliĢkin madde 

hükümleri uygulanır, hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK‟nın “Ģerefe karĢı suçlar baĢlıklı” sekizinci bölümünün 125. 

maddesinde  “hakaret” suçu düzenlenmiĢtir. Bu düzenleme ile 765 sayılı TCK‟nın 

benimsediği hakaret ve sövme suçu ayrımı ortadan kaldırılmıĢtır. 

Maddenin ikinci fıkrasında hakaret ve sövme suçunun biliĢim sistemi 

aracılığıyla iĢlenmesi durumunda uygulanma alanı bulacaktır. Özellikle de 

maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları konumuzla yakından iliĢkilidir. 

Ġkinci fıkrada, mağdura, onu muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir 

iletiyle hakaret edilmesi ya da sövülmesi halinde suçun gerçekleĢmiĢ olduğu kabul 

edilmektedir. Örneğin, mağdura yönelik hakaretin cep telefonundan mesaj 
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çekilmek suretiyle veya bir ileti (e-posta) ile gönderilmesi durumunda suç 

iĢlenmiĢ olacaktır (Dülger, 2004: 289). Ġletinin metninde bir Ģey yazmıyor olsa 

fakat ekinde hakaret ya da sövme içeren bir fotoğraf, video ya da resim olsa veya 

bir ses belgesi eklenmiĢ olsa da suç oluĢacaktır (TaĢkın, 2008b: 137). 

Maddenin dördüncü fıkrasında ise ceza için artırım nedeni öngörülmüĢtür. 

Buna göre, suçun alenen iĢlenmesi bir artırım nedeni sayılacaktır. Hakaret veya 

sövmenin e-mail yoluyla iĢlenmesi halinde e-mail‟i sadece muhatabı görüp 

okuyabileceği için aleniyet unsuru gerçekleĢmeyecektir. Fakat internetin tüm 

dünyadan izlenebilir oluĢu da dikkate alındığında, bir web sayfasına yüklenen bir 

ses belgesinin, videonun, yazının ya da fotoğrafın aleniyet unsurunu taĢıdığı 

söylenebilecektir (Ergün, 2008: 123). Örneğin video paylaĢım sitelerine yüklenen 

ve kiĢinin onurunu rencide edici nitelikteki bir videoyu yükleyen failin TCK 

125/4‟ten cezalandırılabilmesi mümkün olabilecektir. Sanal basın yoluyla iĢlenen 

hakaret veya sövme eyleminde de TCK 125 uygulanabilecektir (TaĢkın, 2008b: 

137). 

Bu suçla korunan hukuksal değer Ģereftir. ġeref karma bir hukuksal yarar 

olup, gerek bir insanın kendisine karĢı beslediği içsel değeri gerekse baĢkalarının 

gözündeki değerini ortaya koymaktadır (Öztürk ve Erdem, 2005: 251). 

2.2.9. Siber Hırsızlık Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın; “Nitelikli Hırsızlık” kenar baĢlıklı 125. maddesinde, 

(TCK, 2004: madde 125). 

Hırsızlık suçunun;Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluĢlarında veya 

ibadete ayrılmıĢ yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis 

edilen eĢya hakkında, halkın yararlanmasına sunulmuĢ ulaĢım aracı içinde veya 

bunların belli varıĢ veya kalkıĢ yerlerinde bulunan eĢya hakkında, bir afet veya 

genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek 

maksadıyla hazırlanan eĢya hakkında, adet veya tahsis veya kullanımları gereği 

açıkta bırakılmıĢ eĢya hakkında, iĢlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 
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Suçun; 

KiĢinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden 

yararlanarak, elde veya üstte taĢınan eĢyayı çekip almak suretiyle ya da özel 

beceriyle, doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya 

kargaĢadan yararlanarak,nhaksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya 

da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, biliĢim 

sistemlerinin kullanılması suretiyle, tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi 

olmadığı halde resmi sıfat takınarak,büyük veya küçükbaĢ hayvan hakkında, 

herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da 

bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında, iĢlenmesi 

hâlinde, beĢ yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, beden veya 

ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karĢı iĢlenmesi 

halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. 

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, 

iĢlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde iĢlenmesi halinde, beĢ yıldan on iki 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 

iĢlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adlî para 

cezasına hükmolunur. 

(Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun iĢlenmesi amacıyla konut 

dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun iĢlenmesi halinde, bu 

suçlardan dolayı soruĢturma ve kovuĢturma yapılabilmesi için Ģikâyet 

aranmaz.(Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun iĢlenmesi sonucunda 

haberleĢme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaĢımı alanında kamu 

hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 

verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır, hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK'nın “mal varlığına karĢı suçlar” baĢlıklı onuncu bölümünün 

142.maddesinin ikinci fıkrasının e bendinde, hırsızlığın biliĢim sistemi aracılığıyla 

iĢlenmesi nitelikli hırsızlık sayılmıĢ ve hırsızlığa göre daha ağır bir cezaya 

bağlanmıĢtır. GeliĢen teknoloji ile birlikte her gün yeni biliĢim suçlarının ortaya 
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çıkması böyle bir düzenlemenin yapılması gerekliliğini ortaya koymuĢtur (Dülger, 

2004: 289). 

BiliĢim sistemi aracılığıyla iĢlenen hırsızlık suçunun hırsızlığın nitelikli hali 

sayılması yerinde bir düzenleme olmuĢtur. Zira biliĢim sistemi kullanıldığında kiĢi 

ya da kurumlar daha savunmasızdır ve saldırılara daha fazla açıktır. Sözgelimi, 

biliĢim sistemi kullanılarak kiĢinin bankadaki hesabından kendi hesabına para 

aktaran failin 142/2.‟e‟ den cezalandırılabilmesi mümkün olmalıdır. Burada, fail, 

biliĢim sisteminin kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanmakta ve yakalanma 

riskini de azaltmaktadır (TaĢkın, 2008b: 138). 

2.2.10. BiliĢim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık Suçu 

5237 sayılı TCK‟nın; “Nitelikli Dolandırıcılık” kenar baĢlıklı 158. 

maddesinde, (TCK, 2004: madde 158). 

Dolandırıcılık suçunun; 

Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, kiĢinin içinde 

bulunduğu tehlikeli durum veya zor Ģartlardan yararlanmak suretiyle, kiĢinin 

algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının, kamu meslek kuruluĢlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel 

kiĢiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, kamu kurum ve kuruluĢlarının 

zararına olarak, biliĢim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak 

kullanılması suretiyle, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan 

yararlanmak suretiyle, tacir veya Ģirket yöneticisi olan ya da Ģirket adına hareket 

eden kiĢilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin 

faaliyeti kapsamında, serbest meslek sahibi kiĢiler tarafından, mesleklerinden 

dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, banka veya 

diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını 

sağlamak maksadıyla, sigorta bedelini almak maksadıyla, iĢlenmesi halinde, iki 

yıldan yedi yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.) 

Kamu görevlileriyle iliĢkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı 

sayıldığından bahisle ve belli bir iĢin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, 
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baĢkasından menfaat temin eden kiĢi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre 

cezalandırılır, hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK‟nın “malvarlığına karĢı suçlar” baĢlıklı onuncu bölümünün 

158.maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir. 

Maddenin 1.fıkrasının f bendinde ise, bu nitelikli hallerden sayılan biliĢim 

sisteminin araç kullanılması yoluyla iĢlenen dolandırıcılık suçu düzenlenmiĢtir. 

Dolandırıcılık suçunda failin sorumlu tutulabilmesi için gerçek kiĢiye karĢı 

hileli davranıĢlarda bulunması zorunludur. Dolayısıyla bir otomasyonun iĢleyiĢ 

mekanizmasına müdahale dilerek bir makineden para çekilmesi halinde makineye 

karĢı bir hile kullanılmıĢ olmasına rağmen bir insana karĢı hileli davranıĢta 

bulunulmadığı için dolandırıcılık suçu oluĢmayacaktır (Ergün, 2008: 123). 

Bu madde ile uygulamada biliĢim suçlarının en sık karĢılaĢılan tiplerinden 

biri düzenlemekte ve biliĢim sistemleri üzerinde gerçekleĢtirilen hileli iĢlemler 

sonucu hukuka aykırı yarar sağlanması eylemleri cezalandırılmaktadır. Ayrıca bu 

düzenleme 765 sayılı TCK‟da yer almayan yeni bir düzenlemedir. 

2.2.11. Müstehcenlik Suçu 

Müstehcenlik suçunun; 

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da 

bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, bunların içeriklerini 

çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, 

görülebilecek Ģekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, bu ürünleri, 

içeriğine vakıf olunabilecek Ģekilde satıĢa veya kiraya arz eden, bu ürünleri, 

bunların satıĢına mahsus alıĢveriĢ yerleri dıĢında, satıĢa arz eden, satan veya 

kiraya veren, bu ürünleri, sair mal veya hizmet satıĢları yanında veya dolayısıyla 

bedelsiz olarak veren veya dağıtan, bu ürünlerin reklamını yapan, kiĢi, altı aydan 

iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan 

veya yayınlanmasına aracılık eden kiĢi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beĢ bin 

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
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Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları 

kullanan kiĢi, beĢ yıldan on yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezası 

ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satıĢa arz eden, satan, 

nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da baĢkalarının kullanımına sunan 

kiĢi, iki yıldan beĢ yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

ġiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüĢ insan bedeni üzerinde veya doğal 

olmayan yoldan yapılan cinsel davranıĢlara iliĢkin yazı, ses veya görüntüleri 

içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satıĢa arz eden, satan, nakleden, depolayan, 

baĢkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kiĢi, bir yıldan dört yıla kadar 

hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Belirtilen ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 

yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya 

okumasını sağlayan kiĢi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beĢbin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır. 

Bu suçlardan dolayı, tüzel kiĢiler hakkında bunlara özgü güvenlik 

tedbirlerine hükmolunur. 

Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve 

çocuklara ulaĢması engellenmek koĢuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler 

hakkında uygulanmaz, hükmüne yer verilmiĢtir. 

TCK‟nın “Topluma KarĢı Suçlar” baĢlığını taĢıyan yedinci bölümünün 226. 

Maddesinde “ müstehcenlik suçu” yaptırıma bağlanmıĢtır. Madde metninde, 

müstehcenlik ve çocukların bu tip zararlı yayınlardan korunmasına iliĢkin 

düzenlemeler yer almaktadır. Söz konusu zararlı yayınların biliĢim sistemlerini 

kullanarak özellikle veri iletim ağlarıyla yayılması ve paylaĢılması çok yaygın 

olduğundan bu suç tipi biliĢim sistemleri aracılığıyla iĢlenmektedir (Dülger, 2004: 

291). 

Belirtilmesi gereken bir baĢka husus ise zamana göre değiĢen ve yoruma 

açık olan “müstehcen” kavramı yerine “pornografi” kavramının kullanılmasının 

suç tipini çok daha iui belirlenebilir bir hale getireceğidir. Her iki tarafın sınırları 
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tam olarak belirlenmese de özellikle müstehcen kavramının içeriği anlamı, 

devirden devire değiĢtiği gibi ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülke içinde farklı 

kültür grupları arasında değiĢmektedir (Dülger, 2004: 292). 

Ġnternetin bir pornografi yayın aracı olarak hızla yaygınlaĢması, bu iĢin kirli 

yönleriyle uğraĢanlar tarafından çocukları daha da çok Ģiddete ve uygunsuz cinsel 

iliĢkiye maruz tutan görüntüler elde etmek bakımından birbirleriyle yarıĢır hale 

getirmiĢtir. 

2.3.  ULUSLARARASI ALANDA VE DÜNYADA BĠLĠġĠM SUÇLARI 

(SĠBER SUÇLAR) 

BiliĢim bağlantılı suçların internet ortamının da kullanılmasıyla suç yeri 

açısından belki de tüm dünyaya yayılabilen tek suçtur. BaĢka organize suç türleri 

de birden fazla ülkede iĢlenebilmektedir ama bu sayı birkaç ülkeden fazla değildir. 

Ancak biliĢim bağlantılı suçlar aynı anda onlarca ülke de birden iĢlenebilmektedir 

(Akarslan, 2012: 149). 

Ġnternetin ülkelerin sınırlarını aĢan uluslararası yapısı, veri iletiminin sınırsız 

olması ve bunun denetlenmesinin çok güç olması, biliĢim suçlarıyla mücadeleyi 

de kaçınılmaz olarak ülke sınırları dıĢına taĢımıĢtır (Dülger, 2004: 102). 

Ceza Hukukunun klasikleĢmiĢ kavramlarından olan ancak uygulaması 

internetin icadına kadar pek yaygın olmayan “mesafe suçları” kavramı sadece 

hangi ülke hukukunun eyleme uygulanacağını incelemekteydi. Fakat bugün 

geliĢen teknoloji ve biliĢim sistemleri ile birlikte bu soruna çözüm getirmek pek 

mümkün gözükmemektedir çünkü klasik ceza hukukunun mesafe suçlarına iliĢkin 

kuralları, sanal dünyanın sınırsız olanaklarından yararlanılarak iĢlenen suçların 

kovuĢturulması ve faillerin yakalanarak cezalandırılmasında yetersiz kalmaktadır 

(Sokullu, Akıncı, 2001: 12‟den Aktaran: Dülger, 2004: 102). Uluslararası niteliği 

olan suçlarla mücadelede herhangi bir ülkenin ilgili güvenlik birimlerinin yeterli 

olmayacağı gibi tek bir ülkenin yaptığı hukuki düzenlemelerde yetersiz olacaktır. 

Sonuç olarak bu tür suçları önlemede baĢarılı olabilmek için uluslararası iĢbirliği 

kaçınılmazdır. Uluslararası iĢbirliği içinde en az iki ülke arasında bu iĢbirliğine 
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zemin hazırlayacak yazılı anlaĢma veya sözleĢmelerin olması gerekmektedir 

(Akarslan, 2012: 149). 

Özellikle terör ve pornografik içerikli yayınların çoğunun internet ortamında 

olması ve yabancı ülkelerden yayın yapılması nedeniyle bu tür eylemlerle 

uluslararası iĢbirliği olmadan mücadele etmek imkânsızdır (Ergün, 2008: 57). Bu 

gereklilik ve zorunluklar dikkate alınarak çeĢitli uluslararası kurumlar kendi 

bünyelerinde, üye ülkelerin uymasını sağlamak için çeĢitli kurallar 

oluĢturmuĢlardır. BiliĢim suçlarıyla yeterli mücadeleyi yapmak için BirleĢmiĢ 

Milletler, Avrupa Birliği, G8 ülkeleri, O.E.C.D. uluslararası kuruluĢların yaptığı 

düzenlemeler örnek gösterilebilir. Ayrıca Avrupa Konseyi‟nin ve Avrupa 

Birliği‟nin yapmıĢ olduğu düzenlemeler ülkemizi de alakadar etmektedir (Dülger, 

2004: 103). 

2.3.1.   Avrupa Konseyi’nce Siber Suçlarla Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar 

Merkezi Strasbourg‟da (Fransa) bulunan Avrupa Konseyi‟ne 47 devlet 

üyedir. Avrupa Konseyi (Council of Europe) 1949 yılında Avrupa çapında insan 

hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak üzere Avrupa çapında 

kurulmuĢ olan hükümetler arası bir örgütlenmedir. Avrupa birliğinden farklı bir 

kuruluĢtur. Konsey, çocuk hakları, uyuĢturucu bağımlılığı, hoĢgörüsüzlük, 

azınlıkların korunması konusunda Avrupa insanının kaygılarına cevaplar 

getirmiĢtir. Avrupa Konseyinin geniĢ kapsamlı giriĢimleri çoğu kez, ulusal yasal 

uygulamaları ile ve Konsey‟in standartları ile uyumlu kılmak için hazırlanan 

sözleĢmeler Ģeklini alır. Bu yapılan sözleĢme ve antlaĢmalar Bakanlar 

Komitesinin üye devletlere yönelik olan ve ortak sorunlara çözüm bulmakta kesin 

etki sağlayan kararları ve tavsiyeleri desteklenmektedir  (Akarslan, 2012: 149). 

Avrupa Konseyi 1970‟li yıllarda elektronik bilgi bankalarında iĢlenen 

veriler nedeniyle bireylerin özel hayatının korunmasına yönelik olarak bir takım 

çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve bu konuyla alakalı tavsiye niteliğinde iki karar 

almıĢtır. Konseyin bu kararları Almanya, Fransa, Danimarka ve Norveç tarafından 

1970‟li yılların sonuna kadar kendi özel hukuk mevzuatlarına dahil edilmiĢtir 

(Değirmenci, 2002: 40). 
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Telekomünikasyon ve diğer haberleĢme sistemlerinde meydana gelen 

geliĢmeler ve veri iletiĢim hızlarının ülkeler arası çok yüksek düzeyde yapılması 

karĢısında elektronik veri bankalarında saklanan, kiĢilerin özel hayatlarına iliĢkin 

verileri koruma konusunda Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin mevzuatlarının 

yetersiz kalmasından dolayı, konuyu uluslararası boyutta ele almak amacıyla 

uluslararası bir sözleĢme imzalama gereği doğmuĢtur. “KiĢisel Verilerin Otomatik 

ĠĢleme Tâbi Tutulması KarĢısında Bireylerin Korunması”na iliĢkin 108 sayılı 

sözleĢme, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmıĢ ve aynı tarihte Avrupa Konseyi 

üyesi ülkelerle birlikte Türkiye tarafından da imzalanmıĢtır (Dülger, 2004: 104). 

Avrupa Konseyi Ġnternet suçları ile ilgili ilk çalıĢmalarını 80‟li yılların 

sonuna doğru gerçekleĢtirmiĢtir. Konsey bilgisayar suçlarıyla ilgili uzmanlar 

komitesi atamıĢtır. 1985‟den 1989‟a kadar Avrupa Konseyi‟nin bilgisayarla ilgili 

suçlarda uzmanlardan oluĢan Yasama Komitesi biliĢim suçlarının doğurduğu 

sorunları tartıĢmıĢ ve 13 Eylül 1989‟da bir tavsiye taslağı hazırlamıĢtır. Taslak, 

biliĢim suçlarına yeterli derecede ve çabuk cevap vermenin önemi ile uluslararası 

yasal iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve uluslararası ölçekte yasal ve pratik uyumun 

gerekliliğinin sınır aĢan doğasını vurgulamaktaydı. Dahası bilgisayarla ilgili 

suçları belirleme ve bunların ceza yasalarında suç olarak tanınmasındaki 

uluslararası uzlaĢmanın gerekliliğinin önemini vurgulamaktaydı (Pallı, 2008: 76) 

Konseyin atadığı uzmanlar komitesi yaptığı çalıĢmalarında OECD‟nin 1986 

yılındaki raporunu referans alarak burada belirlenen ihlâllerin üye ülkeler 

nezdinde cezai müeyyide altına alınmasını benimsemiĢ ve ayrıca bir takım 

prensiplere ve OECD‟nin raporunda belirtilmeyen ihlâllere de dikkat çekmiĢtir. 

Konseyin böyle bir çalıĢma baĢlatmasındaki amacı, ceza kanunları ile 

düzenlenmesi gerekli olan eylemlerin ne olduğunu açık bir Ģekilde tespit etmek, 

sivil özgürlük ve güvenlik kavramları arasındaki uyuĢmazlığın nasıl aĢılacağı 

konusunda üye ülkelere yol göstermektir. Komitenin çalıĢmaları sonucu 

OECD‟nin raporunda belirtilen eylemlere ek olarak bilgisayarla bağlantılı suçlarla 

ilgili korunma, engellenme, mağdurlar, usuli bir takım kurallar örneğin 

uluslararası araĢtırmalar, veri bankalarına el konulması ve bilgisayar suçlarının 
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soruĢturulması ve kovuĢturulmasında uluslararası iĢbirliğine gidilmesi konuları bir 

taslak halinde sunulmuĢtur. 

Taslak, isteğe bağlı listenin yanında uluslararası uzlaĢmayla yasaklanan 

suçların asgari listesini iĢaret etmekteydi. Asgari liste Ģunları barındırmaktadır:  

“Bilgisayar Dolandırıcılığı”: Kendisi veya bir baĢkası için yasa dıĢı 

ekonomik bir kazanç elde etmeyi amaçlayarak, bir baĢkasının ekonomik veya 

patent haklarında kayıplar oluĢturan bilgisayar veri veya programına girmek, 

değiĢtirmek, silmek ve/veya yok etmek ve/veya bilgi iĢleme gidiĢatına her türlü 

müdahale;  

 “Bilgisayar Sahteciliği”: Ulusal yasalarda belirtildiği Ģartlar altında veya 

Ģekilde geleneksel sahtecilik eylemlerinin iĢlenmesi için bilgisayar veri veya 

programına girmek, değiĢtirmek, silmek ve/veya yok etmek ve/veya bilgi iĢleme 

gidiĢatına her türlü müdahale;  

“Bilgisayar Verisi veya Programına Zarar Verme”: Bilgisayar veri veya 

programını haksız bir Ģekilde silme, yok etme, bozma veya ona zarar verme;  

 “Bilgisayar Sabotajı”: Bilgisayar ve/veya haberleĢme sisteminin 

çalıĢmasını engellemek kastıyla bilgisayar veri veya programına girmek, 

değiĢtirmek, silmek ve/veya yok etmek ve/veya bilgi iĢleme gidiĢatına her türlü 

müdahale;  

 “Yetkisiz EriĢim”: Güvenlik önlemlerini ihlâl ederek bir bilgisayar 

sistemine veya ağına haksız eriĢim;  

“Yetkisiz Müdahale”: Bilgisayar sistemi veya ağıyla yapılan iletiĢimlerin 

teknik araçlar vasıtasıyla ve haksız Ģekilde tespiti veya dinlenmesi;  

 “Korunan Bilgisayar Programlarının Yetkisiz Çoğaltılması”: Yasayla 

korunan bilgisayar programının haksız Ģekilde halka iletilmesi veya çoğaltılması, 

dağıtımı;  

“Topografyanın Yetkisiz Çoğaltılması”: Ticari sömürü veya bu tür bir 

amaç için yasayla korunan bir topografyanın haksız Ģekilde çoğaltılması. 

Ġsteğe bağlı liste ise Ģunları içermektedir: 
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“Bilgisayar Veri veya Programını Yetkisiz DeğiĢtirme”: Haksız olarak 

bilgisayar veri veya programını değiĢtirme;  

“Bilgisayar Casusluğu”: Ya birinin hak sahibi olduğu sırra iliĢkin 

ekonomik kayba sebep olmak ya da kendisi veya 3. bir kiĢi için yasa dıĢı 

ekonomik bir avantaj elde etmek niyetiyle haksız olarak veya her türlü yasal bir 

dayanağı olmaksızın ticari sırların kullanılması, transferi, açığa çıkarılması veya 

uygun olmayan araçlarla elde edilmesi;  

“Bilgisayarın Yetkisiz Kullanımı”: Bilgisayar sisteminin veya ağının 

haksız kullanımı ki bunun da ya sistemin kullanım yetkisinin bahĢedildiği bir 

kimseye önemli bir kayıp veya sistem veya onun çalıĢmasına zarar verme riskini 

kabul etmek suretiyle ya da sistemin kullanım yetkisinin bahĢedildiği bir kimse 

için kayba sebep olma veya sistem veya onun çalıĢmasına zarar verme niyetiyle 

ya da sistemin kullanım yetkisinin bahĢedildiği bir kimse için kayba sebep olma 

veya sistem veya onun çalıĢmasına zarar vermek suretiyle yapılması;  

 “Korunan Bilgisayar Programının Yetkisiz Kullanımı”: Ya hakkın 

sahibine zarar vermek ya da kendisi veya baĢka bir kiĢi için yasa dıĢı kazanç elde 

etmek amacıyla haksız olarak çoğaltılmıĢ ve yasayla korunan bir bilgisayar 

programının haksız kullanımı (Akataran: Pallı, 2008: 76-77) 

Avrupa Konseyi daha sonra 1995 yılında ceza usul yasalarının biliĢim 

teknolojileri ile birleĢtirilmesiyle ilgili problemleri ele almıĢtır. 11 Eylül 1995 

tarihinde Bakanlar Komitesi tarafından ele alınan metin ile biliĢim teknolojilerinin 

getirdiği yeniliklere uygun olarak ceza usul yasalarındaki soruĢturma ve el 

koymaya ait hükümlerin revize edilmesi, elektronik delil, Ģifreleme sistemlerinin 

kullanılması, uluslararası iĢbirliği baĢlıkları altında kurallar belirlemiĢtir 

(Akarslan, 2012: 150). 

2.3.1.1.  Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi 

Avrupa Konseyi‟nin alt çalıĢma komitelerinden birisi olan Avrupa Suç 

SoruĢturmaları Komitesi (CDPC), CDPC)/103/211196 sayılı kararla, Kasım 

1996‟da siber suçlarla ilgilenecek bir uzmanlar komitesi kurmaya karar vermiĢtir 

1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi‟nin uzmanlardan, biliĢim suçu 
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kapsamına giren konulara iliĢkin bağlayıcı özelliğe sahip olacak hukuki bir metin 

hazırlamasını talep etmeleri ile de sözleĢme gündeme gelmiĢtir.  

Avrupa Komisyonun son ve en kapsamlı çalıĢması Siber Suç SözleĢme 

Taslağı “DraftConvention on Cyber- Crime”dır. Bu taslakta hukuka aykırı eriĢim, 

hukuka aykırı ele geçirme (veya engelleme), veri karıĢtırılması, sistem 

karıĢtırılması, bilgisayarla ilgili sahtekârlık, bilgisayarlarla ilgili dolandırıcılık ve 

bu suçlara iĢtirak hali düzenlenmektedir. Ayrıca yargılama haklarına uygun olarak 

soruĢturma konuları, suçluların iadesi, iletiĢimin engellenmesi ve verilerin 

üretilmesi ve korunması konularına iĢaret edilmektedir. Son olarak ülkeler arası 

kovuĢturma ve zabıta makamları arasında iĢbirliğinin geniĢletilmesi 

amaçlanmıĢtır. Avrupa Konseyi‟nin hazırladığı bu sözleĢmenin hedefi ortak bir 

ceza politikasının oluĢturulması ile toplumun biliĢim suçuna karĢı korunması, 

özellikle gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası iĢbirliğinin 

geliĢtirilmesidir (Pallı, 2008: 78) 

1997 yılının son çeyreğinde baĢlayan yasama süreci sonrasında siber uzayda 

gerçekleĢen suçlar üzerinde uzmanlar komitesi metni detaylandırmaya baĢlamıĢtır. 

27 Nisan 2000 tarihinde ise komite sözleĢmenin ilk taslağını internetten 

yayınlanmıĢ, taslak metin nihai halini ise Haziran 2001‟de almıĢtır. Gözden 

geçirilmiĢ ve son halini almıĢ olan sözleĢme taslağı ve açıklayıcı metin Haziran 

2001‟de yapılacak olan genel kurulda onaylanmak üzere CPDC‟ye sunulmuĢtur. 

Bunun ardından sözleĢme taslağının metni kabul edilmek ve imzaya açılmak 

üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulmuĢtur (Dülger, 2004: 105). 

 Siber Suçlar SözleĢmesi Açıklama Raporu, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi‟nde 8 Kasım 2001 tarihinde 109. oturumda kabul edilerek sözleĢme 23 

Kasım 2001 tarihinde Macaristan‟ın baĢkenti BudapeĢte‟de 35 devlete imzaya 

sunulmuĢ, Arnavutluk ve Hırvatistan ayrıca sözleĢmeyi onaylamıĢlardır. 

SözleĢmenin yürürlüğe girebilmesi için üçü Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere 

beĢ devletin onayı gerekmekte idi. ABD senatosu sözleĢmeyi Ağustos 2006 

tarihinde onaylamıĢ ve böylece ABD sözleĢmeyi onaylayan 16. ulus olmuĢtur.  
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ġu an itibariyle sözleĢme 47 ülke tarafından imzalandı ve 30 ülke de bunu iç 

hukukuna uyarladı. SözleĢmenin ilgili maddelerindeki prosedür gereğince bundan 

sonraki aĢama, sözleĢmenin “genel ilkler” konumundaki düzenlemelerinin 

sözleĢmeye taraf olan devletler tarafından kendi iç hukuklarına uyarlanmaları ve 

yürürlüğe konulmalarıdır. Bu sürenin sonu da sözleĢmeye göre 30 Haziran 2003 

olarak belirlenmiĢtir. ABD konsey bölgesinde olmadığı halde dıĢarıdan üye ve 

daha önce Siber Suçlar SözleĢmesi gibi pek çok sözleĢmeyi imzalayıp, iç 

hukukuna uyarladı. 1997'den beri böyle bir sözleĢmenin hazırlanması, tanınması 

ve imzalanması için en çok gayret eden ülke. Elbette bunun sebebi sözleĢme 

içeriğinde tanımlanan suçlardan en çok muzdarip ülke olması denilebilir. Türkiye 

ise o tarihte sözleĢmeyi imzalamamıĢtır. 

 2.3.1.1.1. Türkiye’nin SözleĢmeyi Ġmzalaması 

23 Ekim 2008 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Türkiye BiliĢim Derneği'nce, 

Abant Tabiat Parkı'nda Bulunan Büyük Abant Otel'de Düzenlenen Siber Suçlar 

SözleĢmesi konulu seminer sonucu olarak Siber Suç SözleĢmesi'nin bir an önce 

imzalanmasının Türkiye'nin diğer ülkelerle etkin bir biçimde iĢbirliği içinde 

olması için gerekli olduğunu sonucu basınla paylaĢıldı. 

20–22 Nisan 2010 tarihlerinde Kartepe‟de düzenlenen 5651 no'lu kanunu 

ele alan çalıĢtaya çok çeĢitli kollardan katılım sağlanmıĢtır. Sonuç olarak Kartepe 

Kriterleri yayınlanmıĢ ve yorumlara açılmıĢtır. ÇalıĢtayda Türkiye Cumhuriyet 

Savcısı Nadi Türkaslan internetin hiyerarĢik olmayan yapısının zararlı içeriğe 

eriĢimi engelleme kararlarında yarattığı teknik ve hukuki sorunlara değinerek, 

sunucusu (server) Türkiye'de olmayan bir internet sitesine Türkiye'den bir ihtar ya 

da kapama verilemediğini sebebinin de Türkiye'nin uluslararası anlaĢmalara tabi 

olmamasından kaynaklandığını belirtti ve çözüm olarak Avrupa Konseyi Sanal 

Suçlar SözleĢmesi'ni önermiĢtir. 

10 Kasım 2010 tarihinde DıĢiĢleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Avrupa 

Konseyi Sanal Suçlar SözleĢmesi'ni Strasburg‟da imzaladı. 

22 Nisan 2014 tarih ve 6533 sayılı Sanal Ortamda ĠĢlenen Suçlar 

SözleĢmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanmıĢ 



74 

ve Kanun'un 2 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanmasıyla yürürlüğe 

girmiĢtir. 

Türkiye SözleĢme'nin madde 2, 7, 14/3 (b), 22, 24, 27/2, 29/4, 35/1, 40 ve 

42 hükümlerine toplam 8 baĢlık altında beyan ve çekince koymuĢtur. 

SözleĢme, onaylayan bütün ülkeleri iç hukuklarını uyumlu hale getirmesi 

yönünde bağlayıcı olduğu için ve biliĢim suçlarıyla mücadelede uluslararası 

toplumu bütünleĢtirmesi ve geliĢtirmesi nedeniyle uluslararası bir öneme sahiptir. 

SözleĢme, internet ve diğer bilgisayar ağları vasıtasıyla iĢlenen suçlara iliĢkin ilk 

uluslararası sözleĢme olmayı amaçlamaktadır.  

SözleĢmenin hedefi, ortak bir ceza politikasının oluĢturulması ile toplumun 

siber suç ve saldırılara karĢı korunması, özellikle bu konuda gerekli olan 

mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası iĢbirliğinin geliĢtirilmesidir 

(Helvacıoğlu, 2004: 279) 

SözleĢme 4 ana bölüm ve 48 maddeden oluĢmaktadır. Ġlki kullanılan 

terimleri, ana suçları ve devletlerin önlemesi gereken eylemleri göstermekte, 

ikinci parça, ulusal düzeyde alınacak önlemler-maddi hukuk ve usul hukuku, 

üçüncü parça, uluslararası iĢbirliğini konu etmekte ve sonuncusu ise, sözleĢmenin 

bölgesel uygulamasını, imzaları vs. incelemektedir. 

SözleĢme sivil toplum kuruluĢları ve ĠSS‟ler tarafından Ģiddetle 

eleĢtirilmektedir. Bu grupların öncelikli itirazları, sözleĢmenin muğlâk ifadelere 

sahip olması, servis sağlayıcılara ağır yükler getirmesi, gizlice hazırlanması, 

otoriter yapısının olması, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı yapısın olması, 

dolayısıyla hazırlanıĢı sırasında çıkar gruplarının görüĢlerinin yeterince dikkate 

alınmaması gibi konularda yoğunlaĢmaktadır. 

2.3.1.2.  Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi’ne Ek protokol 

Ġki bloklu dünya düzeninin yıkılmasından sonra sınırları olmayan Avrupa 

çok sayıda insan göçü yaĢanmıĢtır, zaten çeĢitli Avrupa ülkelerinde uzun yıllardan 

beri yabancı iĢçiler de bulunmaktadır. Bu yoğun yabancı nüfusunun artıĢından 

sonra özellikle Orta Avrupa ülkelerinde özelliklede Berlin Duvarının 
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yıkılmasından sonra çok sayıda örgütlü ırkçı eylemler ve gösteriler baĢ 

göstermiĢtir. Yabancı düĢmanlığı yapan örgütler artması, bu örgütlerin 

birbirleriyle iletiĢime geçmeleri ve propaganda yapmalarının ek kolay, güvenli ve 

ucuz yollarından biri ise biliĢim sistemlerinin kullanımı olmuĢtur  (Dülger, 2004: 

108). 

Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra ırkçılıktan çok zarar görmüĢ bir kıtanın 

kuruluĢu olan Avrupa Konseyi de liberal düĢünce temelinde yapılandırılmıĢtır, bu 

nedenle bu kuruluĢun ırkçı ve yabancı düĢmanı hareketlere ilgisiz ve sessiz 

kalması beklenemez. Avrupa Konseyi de Avrupa Siber Suç SözleĢmesi‟ne ek 

olarak hazırladığı “BiliĢim Sistemleri Aracılığıyla ĠĢlenen Irkçı ve Yabancı 

DüĢmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi Ġçin Avrupa Siber Suç SözleĢmesine 

Ek Protokol”  28.01. 2003 tarihinde imzaya açılmıĢtır. Bu antlaĢma ile her türlü 

ırkçı ve yabancı düĢmanlığı içeren verinin üretilmesini, bunların biliĢim sistemleri 

aracılığıyla yayılmasını bu tür düĢüncelerin sanal ortamda propagandasının 

yapılması eylemlerini suç olarak düzenlemiĢtir (Dülger, 2004: 108). 

2.3.1.3.  Avrupa Konseyi KiĢisel Bilgilerin Korunması AntlaĢması 

KiĢisel bilgilere olabilecek tecavüzlere karĢılık olarak, uluslararası alanda 

ortaya çıkan en önemli düzenleme Avrupa Konseyi‟nin 1981 tarihli ve 108 nu‟lu 

“KiĢisel Bilgilerin Otomatik ĠĢlenmesine KarĢı Bireylerin Korunması AntlaĢması” 

dır. Daha sonları bazı eksiklikleri ve zafiyetleri ortaya çıksa da AB üyesi ülkelerce 

minimum standart olarak kabul edilmiĢtir (Ergün, 2008: 63). 

2.3.2.  Avrupa Birliğinde Yapılan ÇalıĢmalar 

Avrupa Birliği 1995 yılında 95/46 sayılı “KiĢisel Verilerin Korunması 

Yönergesi” ni kabul ederek birliğe üye ülkeler arasında uyumlaĢtırma çalıĢmaları 

yapmıĢtır. Bu yönergede hassas bilgi olarak nitelendirilecek kiĢisel bilgilerin 

toplanması kural olarak yasak kabul edilmiĢtir. KiĢinin ırkı, etnik kimliği, politik, 

siyasi ve ideolojik düĢünceleri, dini veya felsefi inançları, sendika üyeliği, sağlık 

ve cinsel yaĢamına iliĢkin bilgiler hassas bilgi olarak kabul edilmiĢtir (Topaloğlu, 

2005: 168). 
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Yapılan bu düzenleme ile birliğe üye olan ülkelerin oluĢturacağı farklı veri 

koruma sistemleri ekonomik özgürlüklerin önüne set çekebileceğinden ve haksız 

rekabete yol açabileceğinden farklı düzenlemelerin önüne geçilmesi ve birliğe üye 

ülkelerde verilerin iĢlenmesinde eĢ değer bir koruma düzeyi oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır (BaĢalp, 2004: 13) 

BiliĢim suçlarının 1990‟lı yıllarda hızla artması Avrupa Birliği‟nin dikkatini 

çekmiĢ ve bu konuyu 1996 yılında Avrupa Birliği gündemine getirmiĢtir. 26-27 

Eylül 1996‟da Adalet Bakanları Gayri Resmi Toplantısında insan ticareti ve 

çocukların cinsel istismarı konularına değinilmiĢ ve yine aynı yıl 20 Aralık 

tarihinde yapılan Konsey ve Eğitim Bakanları Toplantısı deklarasyonunda 

sübyancılık ve çocukların korunması konuları özel olarak iĢlenmiĢtir (Ġçel vd., 

2000: 117). 

Bu geliĢmelere ek olarak Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Komitesinin “Çocukların Ġnternetten Korunması Programına” iliĢkin görüĢünün 

bir program haline getirilmesi ve 28 ġubat 2001‟de Brüksel‟de açıklanması 

oluĢturulmuĢtur. Programda, Avrupa Siber Suç SözleĢmesi‟nde öne çıkan 

çocukların nesne olarak pornografik içerikte kullanılmasının önüne geçilmesi 

kaygısından çok çocukların internetteki Ģiddet, alkol reklamı pornografik içerikten 

korunması öne çıkmıĢ ve bunlara iliĢkin önlemler eylem planına dahil edilmiĢtir. 

Ayrıca bu program geliĢtirilerek “Güvenli Ġnternet Ġçin eylem Planı” adıyla aynı 

komite tarafından yenilenmekte ve Avrupa Birliği resmi internet sitesinde 

yayınlanmaktadır (Dülger, 2004: 109). 

Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesinden sonra bu yönergeyi 

tamamlayan 97/66 sayılı “Telekomünikasyon Bilgi Koruma Yönergesi” ni 

çıkarmıĢtır. Bu yönerge ile serbest veri trafiği ile elektronik iletiĢim araçlarıyla 

hizmetlerin serbest dolaĢımının sağlanmasına ve kiĢisel verilerin iĢlenmesinde 

kiĢilik haklarının korunmasına iliĢkin üye devletlerin kendi yasal düzenlemeleri 

arasında uyum sağlanmasını hedeflemiĢtir (BaĢalp, 2004: 13) 

Avrupa Birliği 2000 yılı içerisinde siber suçlar üzerinde yoğun bir çalıĢma 

yapmıĢ ve bu çalıĢmaların sonucunda 8 Ocak 2001 tarihli, biliĢim suçları 
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konusunda ortak mevzuat yaratmak amacıyla “Ġnternet ve Bilgisayar Suçları ile 

Ġlgili SözleĢme Taslağı” hazırlamıĢtır (Ergün, 2008: 64). 

 

2.3.3.  Diğer Uluslararası KuruluĢlarca Yapılan ÇalıĢmalar 

Uluslararası ve uluslar üstü organizasyonlar, siber tehdidin bütün Dünya 

için bir tehdit oluĢturduğuna erken farkına varmıĢlar ve siber suçlarla mücadele 

için uluslararası iĢbirliğine gidilmesine ve bu alanda yüksek seviyede bir hukuk 

düzenlemesi yapılmasına katkı sağlamak için çalmalar yapmıĢlardır. Bu konuda 

önemli çalmalar yapan uluslararası organizasyonlar, BirlemiĢ Milletler (United 

Nations – UN), G-8 (TheGroup of Eight), OECD 

(TheOrganizationforEconomicCo-Operationand Development), Avrupa Konseyi 

(TheCouncil of Europe – CoU) dir. Bu kurulular yapmıĢ oldukları çalmalarla siber 

tehdide kar uluslararası bir bilincin oluĢmasındaönemli rol oynamıĢlardır. 

G8 Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

1995 yılında Halifax‟da düzenlenen zirvede liderlerce, Lyon Grubu diye 

anılan Organize Suçlar Kıdemli Uzmanlar Grubu (SeniorExpertsGroup on 

OrganizedCrime) oluĢturulmasına karar verilmiĢtir. Bu grup Nisan ayında 

Fransa‟da yaptığı zirvede “Ülkeler arası Organize Suçlarla Etkin Mücadelede 

Tavsiyeler” adı altında yayınladığı raporda 40 noktanın üzerinde durulmuĢtur. 

Lyon toplantısının ardından, dıĢiĢleri bakanları ve güvenlikten sorumlu 

bakanların, Haziran 1996‟da Paris‟te yaptığı toplantıda terörizm konusu 

tartıĢılmıĢtır. Haziran 1997‟de baĢkanlığını Amerikan Adalet Bakanlığından 

ScottCHARNEY‟in yaptığı G7 bünyesinde, “Ġleri Teknoloji Suçları Alt Komitesi” 

oluĢturulmuĢ, bu grup tarafından soruĢturma ve kovuĢturma iĢlemlerini 

kolaylaĢtırmak amacıyla 24 saat hizmet veren bir iletiĢim grubu oluĢturulmuĢtur. 

G8 Bakanları Uzmanlar Grubu ve BiliĢim-Teknoloji BaĢdanıĢmanları 

(CornegieGroup) Ekim 1997‟de “Misuse of International Data Networks” adında 

bir rapor yayınlamıĢtır. 

G8 liderlerine Haziran 2000‟de Okinawa‟da yapılacak olan zirvede 

sunulmak üzere siber suçlarla ilgili tavsiye kararlarını geliĢtirmek için Mayıs 
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2000‟de Paris‟te yapılan toplantıda gizlilik ve bireysel özgürlüğün korunmasının 

sağlanması, ileri teknoloji suçlarıyla mücadele için hükûmetlerin amaçlarının 

korunması, çalıĢmaları kolaylaĢtıracak uygun araçları içermek, siber suçluluğu 

gösteren Ģeffaf ve kesin tanımlamaların yapılması, serbest ve adil aktivitelerini 

sağlanması, özel sektörün gönüllü olarak belirlediği davranıĢ kuralları ve 

standartların etkinliğinin desteklenmesi, etkinlik ve sonuçlara değer biçilmesi 

hususlarında anlaĢmaya varılmıĢtır (Akataran: Pallı, 2008: 81-82). 

1997‟de G8‟in Adalet ve ĠçiĢleri Bakanlarının Washington‟da toplanması 

sonucunda ileri teknoloji suçlarıyla mücadelede kabul edilen 10 ilke Ģunlardır:  

BiliĢim teknolojisini kötüye kullananlar için güvenli alanlar olmamalı;  

Uluslararası ileri teknoloji suçlarının soruĢturması ve kovuĢturması, zararın 

nerede meydana geldiğine bakılmaksızın tüm ilgili devletler arasında koordine 

edilmeli; 

Yasa yaptırımını uygulamakla görevli personel ileri teknoloji suçlarının 

yerlerini tespit edebilecek Ģekilde eğitilmeli ve gerekli araçlarla donatılmalı;  

Yasal sistemler gizliliği, bütünlüğü, yetkisiz bozulmalara karĢı sisteme veya 

veriye eriĢilebilirliği korumalı ve ciddi suiistimallerin cezalandırılmasını 

sağlamalı;  

Yasal sistemler suçların soruĢturmasında çoğunlukla kritik rol oynayan 

elektronik verinin korunmasına ve elektronik veriye çabuk eriĢime izin vermeli;  

 KarĢılıklı yardım rejimleri uluslararası ileri teknoloji suçlarıyla ilgili 

davalarda delillerin karĢılıklı değiĢtirilmesi ve zamanında toplanmasını sağlamalı;  

Yasanın uygulanması için halkın eriĢimine açık alana sınır aĢan elektronik 

giriĢlerde verinin bulunduğu yer devletinin yetkilendirmesi gerekmemeli;  

Adli soruĢturma ve kovuĢturmalarda kullanılan elektronik verilerin 

doğrulanması ve eriĢilmesinde adli standartlar geliĢtirilmeli ve uygulanmalı;  

Uygulanabildiği kadarıyla biliĢim ve haberleĢme sistemleri ağ 

suiistimallerini tespit etmek ve önlemekte yardım etmeye uygun tasarlanmalı ve 

ayrıca suçluları izleme ve delilleri toplamayı kolaylaĢtırmalı;  
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Bu alandaki çalıĢmalar, ilgili diğer uluslararası kongrelerin çalıĢmalarıyla 

koordine edilmeli (Pallı, 2008: 82) 

 

BirlemiĢ Milletler Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar  

BM bünyesinde ilk defa biliĢim suçları ile ilgili çalıĢma 1985 yılında 

düzenlenen 7. Suçtan Korunma ve Suçluların Rehabilitasyonu Kongresi‟nin 

ardından hazırlanan Milan Eylem Planı‟nda tanımlanan değiĢik çeĢitteki suçlara 

karĢı, uluslararası eylem planının açıklandığı raporun 42-44. paragrafları arasında 

bilgisayar suçları tartıĢılmıĢtır. 8. Suçtan Korunma ve Suçluların Rehabilitasyonu 

Kongresi‟nin hazırlık çalıĢmaları sırasında düzenlenen Asya Pasifik Bölgesel 

Katılımcılar Toplantısı‟nda teknolojik geliĢimin etkileri belirtilmiĢ ve biliĢim 

suçlarına dikkat çekilmiĢtir (Pallı, 2008: 83). 

1990 yılında yapılan 8. BM Suçluların Tedavisi ve Suçun Önlenmesi 

Kongresi, biliĢim suçlarının ortaya çıkardığı yasal problemleri dile getirmiĢtir. 

Kongre üye devletlere gelecekteki bilgisayarla ilgili suçlarına dava açılabilmesi, 

cezalandırılabilmesi ve önlenmesi hakkındaki standart ve yönergelerin kapsamlı 

uluslararası taslaklarının geliĢiminin ilerletilmesi, ulusal ceza yasalarının ve 

usullerinin yenileĢtirilmesi, bilgisayar güvenliğinin ve önleme tedbirlerinin 

geliĢtirilmesi suretiyle biliĢim suçlarıyla mücadelede gösterilen çabaları 

yoğunlaĢtırma çağrısında bulunarak bir kararlılık ortaya çıkarmıĢtır. Özellikle de 

üye devletlerin ceza yasa ve usullerinin yenileĢtirilmesine yönelik çabaların 

Ģunları içermesi istenmektedir (Pallı, 2008: 82): 

Adli süreçte delillerin kabul edilebilirliğiyle ve soruĢturma otoriteleriyle 

ilgili mevcut yasaların ve yasada tanımlanan suçların layıkıyla uygulanmasını ve 

gerekiyorsa uygun değiĢikliklerin yapılmasını sağlamak;  

Layıkıyla uygulanabilecek yasaların yokluğunda suça iliĢkin eylemin yeni 

ve karıĢık biçimleriyle gerektiği yerde baĢ etmekte yeni suç tipleri ile soruĢturma 

ve delille ilgili prosedür oluĢturma;  

 Bilgisayarla ilgili suçların iĢlenmesinden kaynaklanan yasa dıĢı elde 

edilmiĢ mal varlığının geri alımı veya bundan dolayı cezalandırmayı sağlamak. 
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1995‟de Bilgisayarla Ġlgili Suçların Kontrolü ve Önlenmesi BM El kitabı 

yayınlandı. El kitabı biliĢim suçları olgusunu, veri ve bilgi sahibini koruyan ceza 

yasasını, gizliliği koruyan ceza yasasını, usul yasasını, biliĢim ortamında suç 

önlemeyi ve uluslararası iĢbirliğini incelemekteydi.   

10. BM Bilgisayar Ağları Marifetiyle ĠĢlenen Suçlar Kongresi‟nde Ģu 

hususlar karar altına alınmıĢtır:  

Toplumun durumdan haberdar olmasını sağlamak,   

Sanal suçlara yönelik olarak ortak bir politika etrafında hareket etmek,   

Sanal suçların kovuĢturulmasına yönelik Ģartların geliĢtirilmesini sağlamak,  

Sınır ötesi yardımlaĢma ve koordinasyonu sağlamak,  

Ayrıca bunların yanında sanal suçlarla mücadele, hukuki ve teknik 

uzmanlığı uygulayabilecek özel personel gerektirmektedir. 

Palermo‟da düzenlenen Sınırlar ötesi Organize Suçlarla Mücadelenin 

Önemine ĠĢaret Edilmesi Sempozyumu‟nda 14 Aralık 2000 tarihinde düzenlenen 

panelde üye ülkelerin aĢağıda belirtilen eylemleri cezai müeyyide ile karĢılamaları 

önerilmiĢtir (Pallı, 2008: 84). 

Bu eylemler:  

Bilgisayar sistemlerine yetkisiz giriĢ;  

Bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin hukuka uygun kullanılmasına engel 

olunması;  

Bilgisayar sistemleri içerisindeki verilerin yok edilmesi veya değiĢtirilmesi;  

Gayri fiziki ekonomik değer taĢıyan objelerin çalınması;  

Aldatma yoluyla değer elde edilmesi. 

2. 4.  BĠLĠġĠM SUÇLARI DÜNYA UYGULAMALARI 

BiliĢim suçları, sınırları aĢan yapısı niteliği nedeniyle hemen hemen bütün 

ülkeler tarafından hukuksal düzenleme konusu edilmiĢtir (Dülger, 2004: 90). 

Burada bazı ülkelerin yasal düzenlemeleri örnek olarak sunulacaktır. 
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2.4.1.  Bazı Avrupa Ülkelerindeki Durum 

2.4.1.1.  Ġngiltere 

Ġngiltere‟de biliĢim suçları 29.08.1990 tarihinde yürürlüğe giren 

“Bilgisayarın Kötüye Kullanılması Kanunu” (ComputerMisuseAct) ile düzenleme 

altına alınmıĢtır. Bu kanunla yetkisiz olarak bilgisayara girilmesi, değiĢiklik 

yapılması veya buna benzer müdahalelerde bulunulmasını suç sayılmıĢtır 

(Yazıcıoğlu, 1997: 194). 

Kanun 3 bölüm ve 18 kısımdan oluĢmaktadır. Bu kanun ile yetkisiz olarak 

bilgisayarlara girilmesinin veya değiĢiklik yapılmasının yahut benzeri 

müdahalelerde bulunulmasının önlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu suç tiplerinden ilki, 

yetkisiz olarak biliĢim cihazlarına veri ve programlarına girilmesi, yani yetkisiz 

eriĢimdir. Bu suç için altı ayı geçmemek üzere hapis veya para cezası veya her iki 

cezaya da birlikte hükmedilebilecektir. Ġkincisi, baĢka bir suçun iĢlenmesini 

sağlamak ve kolaylaĢtırmak amacıyla yetkisiz olarak biliĢim cihazına girmektir. 

Bu suçta failin yaĢı dikkate alınarak beĢ yılı geçmemek üzere pare ve hapis cezası 

öngörülmüĢtür.  Sonuncusu  ise, bilgisayar veri ve programlarının yetkisiz olarak 

değiĢtirilmesi ya da bilgisayarın çalıĢmasının bozulması veya bilgisayara ya da 

içindeki programa, veriye veya dosyaya eriĢim engellenmesi veya bunlarda 

değiĢiklik yapılması suç sayılmıĢtır. Bu suçlarda azami beĢ yıla kadar hapis cezası 

ve sınırlandırılmamıĢ para cezası verilebilmektedir. Ancak, verilecek cezada 

meydana gelen zarar önem taĢımaktadır (Karagülmez, 2013: 116). 

Ġngiliz hukukunda biliĢim suçlarını düzenleyen bu yasa dıĢında özellikle 

pornografi ve çocuk pornografisi alanına iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. 1964 

tarihli “Müstehcen Yayınlar Kanunu” ile 1984 tarihli “Telekomünikasyon 

Kanunu‟nda” yapılan değiĢikliklerle sanal alemde ki pornografi ve çocuk 

pornografisi alanına iliĢkin düzenlemeler getirilmiĢtir.1978 tarihli Çocukların 

Korunması Kanunu‟nda yer alan “fotoğraf” tanımı, 1994 tarihli Ceza Adaleti ve 

Kamu Düzeni Kanunu ile internetteki resimleri de kapsayacak Ģekilde 

değiĢtirilmiĢ, böylelikle internette veri halinde bulunan çocuk pornosu resimleri 
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ve bunların montajla yapılmıĢ Ģekillerini bulundurmak suç haline getirilmiĢtir 

(Dülger, 2004: 97). 

Ġnternet ortamında iĢlenen biliĢim suçlarında ortaya çıkan bir problem olan 

ĠSS‟nin cezai sorumluluğu hakkında bu ülkede bir yasal düzenleme yoktur. Fakat 

“Elektronik Ticaret Ajandası” ismiyle anılan 1998 tarihli direktif ile internette yer 

alan kanun dıĢı bir veri ya da bilginin sorumluluğu birinci derecede bu veriyi 

sağlayan kiĢi ya da kurumda olacağı düzenlenmiĢtir. Buna göre bir ĠSS kanuna 

aykırı olan bir uygulamadan haberdar edilmiĢse, bu yayını durdurmak için makul 

süre içerisinde herhangi bir önlem almadığı takdirde sorumlu duruma düĢecektir. 

ĠSS‟nin internet üzerindeki konumu yorumlanırken çoğu kez basın kanunlarında 

yer alan yayıncı kuruluĢun sorumluluğuna gönderme yapılmakta ise de, 1996 

tarihli Ġftira Yasası‟nda ĠSS‟nin yayımcı, editör veya yazar olarak kabul 

edilmeyeceği açıkça belirtilmiĢtir (Kurt, 2005: 102). 

2.4.1.2.  Fransa 

Fransa‟da veri ceza kanunu 01.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir fakat 

bundan önce 01.03.1993 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Ceza Kanunu ile biliĢim 

alanına iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢ ve yeni suç tipleri tanımlanmıĢtır. 

Fransız Ceza kanununda 226-16 ile 226-24. maddeleri kiĢilik haklarının 

biliĢim sistemi aracılığıyla ihlalini düzenlemektedir. Aynı kanunun 323-1 ile 323-

7. maddeleri ise otomatik sisteme bağlı kiĢisel verilerin ihlalini suç olarak 

düzenlemektedir. 

Fransız Ceza Kanunu‟nun 226-8. maddesi kiĢilerin resim ve sözlerinin 

kiĢinin rızasına aykırı biçimde montajının yayınlanmasını, 227-23. maddesi 

küçüğün resminin pornografik nitelikte kullanılmasını, 227-24. maddesi küçük 

tarafından görülmeye elveriĢli Ģiddet ve pornografik nitelikli mesaj yayımı 

eylemini düzenlemiĢtir. Ceza Kanununun 323-1. maddesi otomatik biliĢim 

sistemine tamamen veya kısmen haksız biçimde girmeyi, girilen sisteme 

kaydedilmiĢ verileri silme, değiĢtirme veya sistemin fonksiyonlarını değiĢtirmeyi, 

323-2. maddesi ise biliĢim sistemlerindeki verileri hukuka aykırı biçimde silme, 

değiĢtirme gibi eylemleri suç olarak düzenlemiĢtir. 323-3. maddesi ise biliĢim 
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sistemi aracılığıyla iĢlenen dolandırıcılık eylemleri yaptırım altına alınmaktadır. 

Aynı kanunun son maddesi olan 323-4. maddede ise bu suçların örgütlü olarak 

iĢlenmesi durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmiĢtir (Ünver, 2001: 

71). 

Fransa‟da biliĢim suçları ayrı bir fasıl halinde düzenlenmeden önce bu tarz 

eylemler Fransız Ceza Kanunundaki hırsızlık (md. 379), inancı kötüye kullanma 

(md 408) ve dolandırıcılık (md 405) gibi mal aleyhine iĢlenen bazı suçlarla 

karĢılanmaya çalıĢılmaktaydı (Kurt, 2005: 102). 

Fransa‟da internete özgülenmiĢ bir ceza hukuku düzenlemesi yoktur. 

Ġnternet üzerindeki suç içerikli yayınlardan dolayı kimin sorumlu tutulacağı 

sorununa iliĢkin henüz özgün bir düzenleme yoktur ve biliĢim suçlarıyla mücadele 

amacıyla devletin birden fazla kurumunda özel birimler kurulmuĢtur (Nacar, 

2010: 18). 

Fransa‟da Yeni Ceza Kanunu ile getirilen bu düzenlemeler dıĢında, 1996 

tarihinden itibaren internetin düzenlenmesi ile ilgili olarak yürütülen çalıĢmalar ve 

hazırlanan raporlar sonucunda 01.08.2000 tarihli ve 2000-179 sayılı yasa ile 

iletiĢim özgürlüğünü düzenleyen 30.09.1986 tarihli ve 86-1067 sayılı yasada 

değiĢiklik yapılarak “link üzerinde özel haberleĢme dıĢındaki iletiĢim servisleriyle 

ilgili maddeler” eklenmiĢ ve Fransa‟da internet kiĢilerinin ceza hukuku açısından 

sorumlulukları düzenlenmiĢtir (Dülger, 2004: 97). 

1 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Fransız Ceza Kanunu‟nda 

(YFCK) “mal aleyhine suç ve cürümler” baĢlıklı ilk kitabın “mala karĢı diğer 

tecavüzler” baĢlıklı 11. babının “verileri otomatik iĢleme tabi tutmuĢ sistemlere 

yönelik saldırılar” baĢlıklı 111. faslı içerisindeki 323-1 ile 323-7 maddeleri 

arasında bilgisayar suçları iĢlenmiĢ eski kanuni düzenlemeden farklı olarak yeni 

bir düzenlemeye gidilmemiĢtir. Sadece YFCK‟da sahte olarak bilgisayar belgesi 

düzenlenmesi ve bu tür bir belgenin kullanımına iliĢkin suçlar Sahtecilik suçuna 

iliĢkin genel hükümler çerçevesinde düzenlendiğinden bu fasıl içinde yer almıĢtır 

(Yazıcıoğlu, 1997: 197). 
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YFCK‟nın 226-16 ila 226-24, maddeleri kiĢilik haklarının biliĢim sistemler 

aracılığıyla ihlali, 226-8. maddesi kiĢilerin fotoğraf, resim ve sözlerinin ilgili 

kiĢinin rızasına aykırı biçimde montajı, 227-24. maddesi küçükler tarafından 

görülmeye elveriĢli olmayan Ģiddet ve pornografik nitelikli mesaj yayımı suçlarını 

düzenlemiĢtir. Bunun yanında01.08.2000 tarih ve 2000-179 sayılı Kanunla, 

iletiĢim özgürlüğü ile ilgili 30.09.1986 tarih ve 86-1067 sayılı Kanuna “link 

üzerinde özel haberleĢme dıĢındaki iletiĢim servisleriyle ilgili hükümler” eklenmiĢ 

internet süjelerinin ceza sorumluluğu düzenlenmiĢtir. Ayrıca, 1336 Sayı ve 

16.12.1992 tarihli yasa ile değiĢik, 30.09.1986 tarih ve 86-1067 sayılı ĠletiĢim 

Özgürlüğü Yasası‟nın 79-1 / 79-6 maddeleri arasında Ģifreli kanal korsanlığı suçu 

tanzim edilmiĢtir (Kurt, 2005: 103). 

Genel olarak Fransa‟da bilgi teknolojileri ile alakalı dava sayılarında büyük 

bir artıĢ yaĢanmaktadır. Örneğin 1997-1998 yılları arasında biliĢim suçlarıyla 

alakalı dava sayısına göre, 1999 yılında %33,49 oranında bir olmuĢ ve biliĢim 

sistemlerine karĢı en az 20.000 saldırı tespit edilmiĢtir (Karagülmez, 2013: 124). 

Doksanlı yılların sonlarına doğru olan bu oran ve sayıların günümüzde daha da 

fazla olduğu inkar edilemez bir gerçektir. 

2.4.1.3.  Almanya 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Alman Ceza Kanunu, biliĢim alanında 

suçları bizde olduğu gibi ayrı bir baĢlık altında ve müstakil bir bölümde ele almak 

yerine, Kanun‟un değiĢik yerlerinde muhtelif hükümler içerisinde düzenlemiĢtir. 

TCK m. 243 ile yaptırım altına alınmıĢ bulunan “biliĢim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek” suçuna doğrudan karĢılık gelen bir 

suç tipi Alm.Ceza Kanunu‟nda bulunmamaktadır. Ancak bununla birlikte 

AusspähenvonDaten baĢlıklı 202a ve AbfangenvonDaten baĢlıklı ile 202b 

maddeleriyle “özel hayat ve sır alanının ihlali” bölümünde ve yazıĢarak 

haberleĢme sırlarının ihlali (m. 202 VerletzungdesBriefgeheimnisses) kapsamında 

düzenlenmiĢ bulunan suçlar TCK m. 243‟e yakınlık göstermektedir. 202a 

maddesi, Kanun‟a ilk olarak 15.05.1986 tarihli 2. Ekonomik Suçlulukla Mücadele 

Kanunu (ZweitesGesetzzurBekämpfung der Wirtschaftskriminalität-2. 
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WiKG)‟nun 1. maddesinin 7. bendiyle eklenmiĢ ve 07.08.2007 tarihinde 

bilgisayar suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan 41. Ceza Hukuku DeğiĢiklik 

Kanunu (DasEinundvierzigsteStrafrechtsänderungsgesetzzurBekämpfung der 

Computerkriminalität (41.StrÄndG) ile değiĢtirilmiĢtir (Erdağ, 2010: 285) 

BiliĢim alanın da internet ortamında iĢlenen suçlarla ilgili kimlerin sorumlu 

tutulacağı konusunda, Kıta Avrupa‟sındaki ilk çalıĢma ve düzenlemeler Almanya 

tarafından yapılmıĢ. Bu tür yayınlarda kimlerin sorumlu tutulacağını açık bir 

biçimde saptayan 13.06.1997 tarihinde kabul edilen ve 1.8.1997‟de yürürlüğe 

giren Tele Servisler Yasası 5. paragrafında internet yayınlarındaki süjelerin 

durumuna cezai açıdan açıklık getirmiĢtir (Mahmutoğlu, 2001: 43). 

Bu yasada internetteki herhangi bir yayının içeriğini hazırlayan içerik 

sağlayıcı, o yayında yer alan yazı, resim ve diğer materyaller suç unsuru taĢıyorsa 

bunları kendisi hazırladığından genel hükümlere göre sorumlu olacaktır. Yasa‟da, 

eriĢim sağlayıcılarının ceza sorumluluğu altında bulunmadıklarını hükme 

bağlamıĢtır. Servis sağlayıcılar ise ana bilgisayarda depoladıkları baĢkalarına ait 

suç içerikli bilgilerin bu niteliğinden haberdar olmaları ve ayrıca bu bilgilerin 

internet üzerinden eriĢilebilir kılınmasını teknik olarak önleme olanağına sahip 

bulunmaları halinde bu bilgilere eriĢimi önlemezlerse, belirtilen ihmali 

davranıĢından dolayı sorumlu tutulabilecektir (Schreibauer, 2002: 618‟den 

Aktaran: Kurt, 2005: 107-108). 

Veri casusluğu (m. 202 a) maddesindeki 1 numaralı fıkrasına göre her kim 

yetkisiz Ģekilde, kendisi veya baĢkası için yetkisiz eriĢime karĢı özel olarak 

korunan sistemden veri elde ederse, üç yıla kadar hapis veya para cezasıyla 

cezalandırılmaktadır. 2 numaralı fıkraya göre ise 1 numaralı fıkrada sözü edilen 

veri tanımlanmıĢtır. Buna göre veri, elektronik, manyetik veya gözle görülemeyen 

herhangi bir Ģekilde depolanan ve iletilen Ģeylerdir  (Karagülmez, 2013: 126). 

Verilerin depolandığı ve iĢlendiği biliĢim sistemi ağına hukuka aykırı olarak 

girmek ve burada bulanan verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçuna, sır 

aleyhine iĢlenen suçlar arasında yer verilmiĢtir (Önder, 1994: 505). Bu kanunun 

263 a fıkrasında biliĢim sistemi aracılığıyla iĢlenen dolandırıcılık eylemleri suç 
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haline getirilmiĢ, 269 ve 270.  Maddelerinde ise delil niteliği taĢıyan belgelerde 

yapılan sahtecilik eylemlerini sahtekârlık suçları kapsamında incelenmektedir. 

Yani bilgisayar programına girilerek bir belge sahte olarak üzerinde değiĢiklik 

yapılarak temin edilip kullanılırsa sahtekârlık suçu kapsamında değerlendirilir 

(Değirmenci, 2002:143-144). 

Veri DeğiĢtirme, m. 303a maddesine göre her kim hukuka aykırı Ģekilde 

verileri siler, yok eder, kullanılamaz hale getirir veya değiĢtirirse, iki yıla kadar 

hapis veya para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bu madde Nas-ı Izrar mala zarar 

verme suçunu düzenleyen hükümler çerçevesinde cezalandırılmaktadır 

(Karagülmez, 2013: 126). 

Bilgisayar sabotajı, m. 303b maddesine göre her kim idareye veya kuruluĢa 

ya da teĢebbüse ait temel öneme haiz bir veri sürecini engellerse (yok ederse) beĢ 

yıla kadar hapis veya para cezasıyla cezalandırılmaktadır (Karagülmez, 2013: 

127). 

14.12.2001 Tarihinde Tele servisler Kanununda değiĢiklikler yapılarak 

internet kiĢilerinin sorumluluk alanları geniĢletilmiĢtir.68 01.08.1996 yılında 

yürürlüğe giren Telekomünikasyon Kanunu 12.07.1996 tarihli Telekomünikasyon 

Hizmeti GiriĢimleri Bilgi Koruma Yönetmeliği ve 01.08.1997‟de yürürlüğe giren 

biliĢim ve ĠletiĢim Servisleri Kanunu mevcuttur. (Dülger, 2004: 96-97). 

2.4.1.4.  Ġtalya 

Ġtalyan mevzuatında, internet ve ceza hukuku iliĢkisi üzerine çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve Ġnternet‟in ortaya çıkarmıĢ olduğu ceza hukuku 

problemlerine iliĢkin bazı çözümler getirilmiĢtir (Sınar, 2001: 99) 

Ġtalya‟da biliĢim Suçlarına ĠliĢkin düzenlemeler 23 Aralık 1993 tarihli 547 

sayılı kanunla düzenlenmiĢtir (Ergün, 2008: 66). Bu kanun 1989 yılında Adalet 

bakanlığı bünyesinde, hakimler, biliĢim uzmanları, akademisyenlerden oluĢan 

kanun komisyonu kurularak tasarı halinde sunulmuĢtur(Karagülmez, 2013: 111). 

Hazırlanan bu tasarıda komisyon, bilgisayar suçlarının bir kısmını mevcut Ceza 

Kanununda yer alan suçlarla karĢılamayı tercih etmiĢ, bir kısmında ise yeni suçlar 

meydana getirilmiĢtir(Yazıcıoğlu, 1997: 203). Ġtalyan Ceza Kanunu bir biliĢim 
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programını tamamen veya kısmen tahrip etmek, değiĢtirmek, silmek veya biliĢim 

ya da Telematik sistemin iĢlenmesini engelleme veya bozma eylemlerinin mala 

zarar verme suçu olarak düzenlemiĢtir. BiliĢim sistemlerine hukuka aykırı olarak 

girme veya biliĢim sisteminde rıza göstermeye yetkili kiĢinin rızası olmaksızın 

kalma eylemlerini de suç olarak tanımlamaktadır (Ünver, 2001: 67-68). 

Ġtalya‟daki biliĢim alanındaki düzenlemeler, Avrupa‟daki diğer ülkelere 

göre daha yavaĢ Ģekilde ilerlemiĢtir. Bununla beraber ekonomik hayatın sana 

ortama yönelmiĢ olması karĢısında, bu yöndeki çalıĢmalarda hız kazanmıĢ ve 

artmıĢtır. 2004 yılında tüm dünyada yapılan elektronik ticaret (e-ticaret) hacminin 

%4,3‟ünü Ġtalya gerçekleĢtirmiĢtir. Ġtalya‟daki, e-ticaret hacmindeki bu yüksek 

kapasite, biliĢim suçları ve internet dolandırıcılığı için önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir (Karagülmez, 2013: 111). 

Ġtalya‟da 03.08.1998 tarih ve 269 sayılı Kanunun ilgili maddesi, küçüklerin 

pornografik yayınlar da kullanılması suçunun internet aracılığıyla iĢlenmesi halini 

özel olarak düzenleme altına almıĢtır. Bu düzenleme ile her ne kadar küçüklerin 

pornografik materyaller de kullanılmasının önlenmesi çalıĢılsa da internet 

üzerinde bir denetim sistemi getirilerek kiĢi özgürlüklerinin sınırladığı için pek 

çok eleĢtiriye maruz kalmıĢtır  (Sınar, 2001: 96-97). 

547 Sayılı Kanunla değiĢik Ġtalyan Ceza Kanunu‟ndaki biliĢim suçlarıyla 

alakalı olan bazı maddelere baktığımızda; 

Ġtalyan Ceza Kanunu‟nun 392. maddesine, 547 sayılı Kanunla bir fıkra 

eklenmiĢ ve daha önce mal üzerindeki cebir Ģiddet kavramı, biliĢim ve 

programlarına veya bir sistemin çalıĢmasına iliĢkin bir takım fiillerle geniĢletilmiĢ 

ve teknolojik cebir ve Ģiddet kavramı getirilmiĢtir. 392. maddeye eklenen fıkra, bir 

biliĢim programını tamamen veya kısmen tahrip etmek, değiĢtirmek, silmek veya 

biliĢim-telematik sistemlerinin iĢlemesini engelleme veya bozma fiillerini mala 

zarar verme suçu saymaktadır (Karagülmez, 2013: 112). 

BiliĢim sistemi, veri veya programın özel olarak Tahrip Edilmesi 635 bis 

maddesinde düzenlemiĢtir. BaĢkasına ait biliĢim sistemi programı verilerinin 

tamamen tahrip edilmesi ve kullanılamaz hale getirilmesi suç olarak 
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düzenlenmiĢtir. Eylemin sistem operatörlüğü sıfatının kötüye kullanılması 

suretiyle iĢlenmesi halinde cezayı arttırmak gerekir. 

BiliĢim Sistemine, Veri veya Programa Zarar Verme, ĠĢleyiĢini Engelleme 

suçuna, Ġtalyan Ceza Kanunu‟nun 615quinques maddesinde yer verilmiĢtir. Buna 

göre bir biliĢim ya datelematik sistemine veya bu sistemlerdeki veri ya da 

programlara zarar vermek veya sistemin iĢleyiĢini kısmen ya da tamamen bozmak 

amacıyla, kendisi veya baĢkası tarafından yazılan programı bildirmek veya 

vermek eylemleri cezalandırılmaktadır. Bu maddede suç sayılan fiiller içerisinden 

en yaygın olanı, virüs bulaĢtırmak yoluyla biliĢim sistemlerini bloke veya tahrip 

etmektir (Karagülmez, 2013: 114). 

Ġtalyan Ceza Hukuku‟nun 615quarter maddesinde BiliĢim veya Telematik 

HaberleĢmesinin Dinlenmesi, Engellenmesi veya Araya Girilmesi Suçuna yer 

verilmiĢtir. Maddeye göre, biliĢim veya telematik haberleĢmelerinin hukuka aykırı 

olarak; dinlenmesi, engellenmesi veya araya girilmesi suç sayılmıĢtır. ĠletiĢimin 

içeriğinin herhangi bir kitle iletiĢim aracıyla ifĢa edilmesi de suç sayılmıĢtır. Bu 

suç Ģikâyete bağlıdır; ancak özel ağırlaĢtırıcı nedenleri varsa re ‟sen kovuĢturma 

yapılmaktadır (Karagülmez, 2013: 115). Bu ağırlaĢtırıcı nedenler; 

 Suçun devlet, kamu kuruluĢu veya kamu hizmeti gören kuruluĢların 

kullandığı biliĢim sistemi veya telematik bir sistem zararına iĢlenmiĢ 

olması veya 

 Bir kamu görevlisi veya hizmetlisinin görev ve yetkilerini kötüye 

kullanarak veya sistem operatörlerinin bu sıfatları kötüye kullanarak 

iĢlemesi veya 

 Özel dedektiflik yetkisinin kötüye kullanılarak iĢlenmesi durumunda 

 

BiliĢim Dolandırıcılığı da 640bis maddesinde düzenlenmiĢtir. BiliĢim 

sistemi yoluyla iĢlenen dolandırıcılığı düzenlemektedir. Bir biliĢim sistemini veya 

Telematik sistemin iĢlemesini herhangi bir Ģekilde değiĢtirerek veya bu tür 

sistemlerdeki veri veya programlara hukuka aykırı Ģekilde müdahale ederek 
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baĢkasının zararına veya baĢkasının yararına haksız kazanç elde edilmesi suç 

sayılmıĢ bu suçun basit hali suçta zarar görenin Ģikâyeti üzerine kovuĢturmaya 

tabidir. Bu fiil bir sistem operatörü görevinin kötüye kullanılması suretiyle 

iĢlenmiĢse, resen takip yapılır ve cezada artırım söz konusudur. BiliĢim sistemleri 

kullanılarak kara para aklama suçlarının ve hazırlık hareketlerini dahi 

cezalandırılmasını sağlayan 356/1992 sayılı kanun kabul edilmiĢtir (Ünver, 2001: 

67-68). 

Ġtalya Ceza Kanunu‟nun 600 ter maddesinde küçüklerin pornografik 

materyallerde kullanılması suçunun internet aracılığıyla iĢlenmesi durumu özel 

olarak düzenlenmiĢtir (Mahmutoğlu, 2001: 48-49). 

2.4.1.5.  Avusturya 

 Avusturya ceza kanununda da biliĢim suçları için genel düzenleme 

yapılmıĢtır. Avusturya ceza kanunun 126a paragrafı verilere zarar verilmesini, 

biliĢim sistemlerindeki verilerin haksız suretle değiĢtirilmesini, silinmesini veya 

baĢka bir suretle kullanılamaz hale getirilmesi veya gizlenmesini suç olarak 

düzenlemektedir. BiliĢim sistemindeki verileri haksız surette değiĢtiren, silen veya 

baĢka bir Ģekilde kullanılamaz hale getiren veyahut gizleyen kimseyi 

cezalandırmaktadır. Veriler olarak gerek kiĢisel ve kiĢisel olmayan gerek 

programları tanım ve kabul eden bu hükme göre, eylemin verdiği zararın belirli 

bir miktarı aĢması hali cezayı ağırlatıcı nedendir. 

Avusturya Ceza Kanunun 148a paragrafı ise biliĢim sisteminin kötüye 

kullanılması suretiyle iĢlenen dolandırıcılık eylemlerin, cezalandırmaktadır. 

Madde metni Avusturya Ceza Kanunun 126a/2 paragrafındaki eylemlere atıfla bu 

eylemlerin yapılmasıyla gerçekleĢtirilen dolandırıcılık niteliğindeki eylemleri 

cezalandırırken, hem dolandırıcılık hem de biliĢim sistemine zarar verici eylemleri 

aynı normla cezalandırmaktadır. Diğer yandan zararın belirli bir miktarı aĢması bu 

suç açısından da cezayı ağırlatıcı nedendir. 

Avusturya Ceza Kanunu‟nun ispat araçlarında sahtecilik (prg.293) ve ispat 

araçlarının kovuĢturma organlarına ibrazından kaçınma, bunlara zarar verme ve 

gizleme (prg. 295) suçunu düzenleyen hükümlerde kullanılan terimler; bilgisayar 



90 

ve internetin araç olarak kullanıldığı tipik eylemleri de içeren terimlerdir (Ünver, 

2001: 72). 

2.4.1.6.  Danimarka 

Danimarka‟da biliĢim suçlarına iliĢkin hukuki düzenleme mevcut Ceza 

Kanununda 05. Haziran 1985 tarih ve 229 sayılı kanunla yapılan değiĢikliklerle 

oluĢturulmuĢtur. Bu kanunun 284, 280, 283, 193 maddeleri değiĢtirilerek ve 279a 

maddesi eklenerek bilgisayar marifetiyle dolandırıcılık yapılması, bilgisayar veri 

ve programları üzerinde gerçekleĢtirilen iĢlemler marifetiyle bilgisayarların 

fonksiyonları üzerinde değiĢikliklere sebebiyet verilmesi ve ticari ve kiĢisel 

nitelikteki sır aleyhine iĢlenecek eylemler Ceza yaptırımı altına alınmıĢtır 

(Yazıcıoğlu, 1997: 173). 

Danimarka CK‟nun 235/1. paragrafı çocuklara iliĢkin pornografik film, 

fotoğraf ve benzeri Ģeylerin satıĢını dağıtımını materyalin bu amaçla üretimini 

veya çoğaltılmasını cezalandırırken, 235/2 paragrafı ise, hem çocuklarla cinsel 

iliĢkiyi gösteren fotoğraf, film ve benzeri materyali bulundurmayı hem de 

çocuklarla hayvanlar arasındaki cinsel iliĢkiyi gösteren benzer materyalin 

bulundurulmasını suç olarak düzenlemektedir. 

Aynı kanunun 263/2. Paragrafı baĢka kimselerin elektronik verilerin 

depolandığı sistemdeki verilere veya programlara yetkisiz olarak girilmesi 

eylemini cezalandırmaktadır. Danimarka CK‟nun ırk, renk, ulus, inanç, cinsel 

tercih ayrımcılığı nedeniyle geniĢ bir çevreye yönelik yapılan tehdit eylemlerinin 

suç olarak düzenleyen 266.b paragrafındaki tanım, interneti de kapsayacak genel 

ifadeler kullanmıĢ ve keza 267/3. paragrafı da aynı Ģekilde, hakaret suçunun yazılı 

olarak veya (internet dâhil) baĢka bir tarzda iĢlenmesinin hakim tarafından o suça 

iliĢkin cezanın tespit ve tayininde dikkate alınacağı hükmünü içermektedir. 

Nihayet Danimarka CK‟nun 279a maddesi doktrinde “bilgisayar dolandırıcılığı” 

diye adlandırılan suç tipini düzenlemiĢ ve Nas-ı Izrar suçunun düzenleyen 291 vd 

paragraflarında kullanılan terimler ise bilgisayar ve interneti de kapsayan terimler 

olduğundan bu Ģekilde yapılacak eylemler anılan maddeler kapsamında 

değerlendirilir (Ünver, 2001: 73). 
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2.4.1.7.  Ġsveç 

Ġsveç‟te 1973 tarihinde veri korunması Kanunu çıkarılmıĢ bu kanunun 22. 

maddesi 1982 yılında değiĢtirilerek veriler üzerinde tahrifat yapılması suç haline 

getirilmiĢtir.75 Ġsveç Ceza Kanununda bilgi hırsızlığı ve bilgi sistemlerinin ihlal 

etme bilgisayarlara yasa dıĢı giriĢ ya da verileri kötüye kullanma Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir  (Ünver, 2001: 73-74). 

Ġsveç Ceza Kanunu‟nun 4. babının 9c paragrafı elektronik biliĢim sistemine 

izinsiz girilmesi, verilerin izinsiz değiĢtirilmesi, silinmesi, baĢka bir yere nakli, 

kopyalanması, 10. paragrafı verilere müdahaleye teĢebbüs ve hazırlık yapılması, 

9. babın 1/2 paragrafı biliĢim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık, 16. babın 10a ila 

12. paragrafları çok ayrıntılı olarak çocuk pornografisi eylemlerini suç olarak 

düzenlemektedir (Ergün, 2008: 71). 

2.4.1.8.  Ġsviçre 

Ġsviçre BiliĢim Suçları konusunda kanunlarında en son değiĢiklik yapan 

ülkelerden birisidir (Yazıcıoğlu, 1997: 174). 

Ġsviçre‟de 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren 17.06.1994 tarihli kanunla 

“Federal Ceza Kanunu‟nda değiĢiklik yapılmıĢ ve biliĢim suçları düzenlenmiĢtir 

(Kurt, 2005: 111). 

Federal Ceza Kanunu yasal olmayan yollardan teknolojik bilgi edinme bilgi 

çalma ve bilgileri bozma gibi suçların cezalandırılmasını içermekte, “Haksız 

Rekabet Kanunu” ise ticari amaçlı biliĢim suçlarını içermektedir (Akıncı vd., 

2004: 211). 

Ġsviçre Ceza Kanununun 143 bis, 144 bis maddeleri bazı biliĢim suçlarını, 

27ıter, 27 quarter ve 340ter maddeleri internet sujelerini düzenlemektedir. Bu 

kanundaki 143.madde verilerin aĢırılmasını, 143-bis madde bir biliĢim sistemine 

izinsiz girilmesini, 147. madde bir bilgisayarın hileli kullanımını 148. madde 

banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasını düzenlemektedir (Ergün, 2008: 

71). 
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2.4.1.9.  Ġrlanda 

Ülkede yatırım yapan ABD firmalarının da etkisiyle bilgisayar üretimi, 

satıĢı, program yazılımı ve enformasyon teknolojisine yatırım açısından Avrupa 

Birliğinin en önde gelen ülkesi konumunadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 

biliĢim sahasında diğer ülkelere nazaran ihtilaflar daha fazla ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Bununla paralel olarak bu alandaki kanuni düzenlemeler diğer 

ülkelere göre daha eski tarihlidir. (Kurt, 2005: 108). 

BiliĢim Suçları ile ilgili temel kanunlar olmasa da 1991 yılında yasalaĢan 

“CriminalDamageAct” biliĢim suçları ile ilgili geniĢ tanımlamalar yapmaktadır. 

Bu yasa dört temel suçu ortaya koyar. Ġrlanda da biliĢimle ilgili diğer kanunlar ise 

1963 tarihli TheCopyrightAct. 1992 tarihli TheCriminalEvidenceAct, 1988 tarihli 

Teh Data protectionAct, 1983 tarihli The postal andTelecommunications Services 

Act, 1998 tarihli The Child TraffickingandPornographyAct‟dır (Akıncı vd., 2004: 

203). 

2.4.1.10. Polonya 

Polonya CK‟nun 267. maddesi bilgi naklede iletiĢimin elektronik, manyetik 

veya diğer özel güvenliğine müdahaleyle bilgilerin ele geçirilmesini ve 268. 

maddesi biliĢim sistemlerindeki enformasyona müdahale eylemlerini 

cezalandırırken 269/1. maddesi ise bilgisayardaki ülke savunması trafiğin 

güvenliği, hükümetin veya devlet idaresindeki baĢka bir organın yönetim yeteneği 

veyahut mahalli idare için özel önemi olan bilgilere zarar vermek, silmek, 

değiĢtirmek, verilerin muhafazası veya naklinin engellemek veya yavaĢlatmak 

eylemlerini cezalandırmaktadır. 

Aynı kanunun 269/2 maddesi bu tür cihazları veya onların iĢlem yapma 

yeteneğine zarar vermek v.b. eylemleri suç olarak düzenlemekte 278. maddesi 

kazanç elde etmek amacıyla baĢkalarının bilgisayar programlarına müdahaleyi ve 

287. maddesi de bilgisayar dolandırıcılığı eylemlerini suç olarak düzenlemiĢtir. 

Polonya ceza kanununun malvarlığına iliĢkin hükümleri arasında düzenlenen 293. 

maddesi ise, bilgisayar programlarını zarar verici eylemlerden koruyucu 

hükümleri ihtiva etmektedir. Polonya Ceza Kanunun 202/3 maddesinde ise 
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çocuklarla ve hayvanların görüntülerinin pornografik eser üretiminde kullanılması 

eylemini cezalandırmaktadır (Ünver, 2001: 74). 

2.4.1.11. Hollanda 

Hollanda 01.03.1993 yürürlük tarihli 20 Aralık 1992 tarih ve 33 sayılı 

kanunla ceza kanununda değiĢiklik yapılmıĢ ve biliĢim suçlarında düzenleme 

yapılması yoluna gidilmiĢtir ve bu değiĢiklikle siber suç sözleĢmesindeki 

maddeler karĢılanmıĢtır (Kurt, 2005: 110). 

Hollanda Ceza Kanununun 80- quinquires, 80 sexies, 98, 98a 98b, 138a, 

139b, 139c, 139d 139e, 161-sexies, 161-septies, 232, 273, 317, 318, 326, 326c, 

350a, 350b, 351, 374-bis, 441a, gibi maddeleri kısmen değiĢtirilmiĢ, kısmen de 

yeni hükümler eklenerek biliĢim sistemindeki kamusal sırlara iliĢkin bilgilerin 

hukuka aykırı olarak elde edilmesi, biliĢim sistemine hukuka aykırı olarak 

girilmesi, kapalı yerlerin biliĢim cihazlarıyla dinlenmesi, iletiĢim veya veri nakline 

müdahale yapılması, hukuka aykırı, olarak verilerin kaydedilmesi bilgileri 

otomatik olarak iĢleme tabi tutan ve bir arĢiv sisteminin tahrip edilmesi veya 

engellenmesi, manyetik kartlar marifetiyle sahtecilik yapılması, üretime iliĢkin 

sırların ortaya çıkartılması, telekomünikasyon sistemlerine yönelik ihlal eylemleri, 

bilgileri otomatik olarak iĢleme tabi tutan veya nakline yarayan sistemlerdeki 

verilerin değiĢtirilmesi, silinmesi, tahrip edilmesi, bu sistemlere yönelik nası 

ızrara eylemleri müeyyide altına alınmıĢtır (Yazıcıoğlu, 1997: 174). 

2.4.1.12. Ġspanya 

Ġspanyada biliĢim suçları ile ilgili ceza kanunundaki genel maddeler 

uygulanmaktadır, özel bir düzenleme yapılmamıĢtır.  

Ġspanya Hükümeti, ĠçiĢleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 

bünyesindeki bir birim oluĢturup enformasyon teknolojilerindeki Suçları 

AraĢtırma Birimi adı altında faaliyet gösteren emniyet görevlileri teknoloji 

iletiĢim telekomünikasyon ve çocuk pornografisi alanında iĢlenen suçları ve 

ortaya çıkan Ģikâyetleri takip eder. Bunun dıĢında Ģirketler, firmalar ve Ģahıslar 
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tarafından, biliĢim suçlarından korunma amaçlı hazırlanmıĢ yazılımlar aracılığıyla 

korunmaktadır (Nacar, 2010: 35). 

2.4.2.  Diğer Ülkelerdeki Uygulama 

2.4.2.1.  Amerika BirleĢik Devletleri 

Teknoloji devi Amerika bilgisayarında anavatanı olması sebebiyle biliĢim 

suçlarıyla ilk defa Amerika‟da karĢılaĢılmıĢ, dolayısıyla bunlara karĢı ilk 

mücadele baĢlatan ülke olmuĢtur (Yazıcıoğlu, 1997: 174).  Amerika Federal bir 

yapıya sahip olduğundan dolayı her eyalette biliĢim suçları ile ilgili düzenleme 

vardır bunun yanında tüm ülkeyi kapsayan kanuni düzenlemelerde bulunmaktadır 

(Kurt, 2005: 99). 

ABD‟nin kendi göre bir demokrasi ve özgürlük anlayıĢı olması sebebiyle bu 

ülkede biliĢim suçu tiplerinin belirlenmesi, cezalandırılması ve önlenmesi 

amacıyla yapılan yasal düzenlemeler farklı sorunların oluĢmasına yol açmıĢtır. Bu 

konuda yapılan hukuki düzenlemelerin ve yeni suç tiplerinin oluĢturulmasının 

gerek anayasal, gerekse evrensel hukuk temelinde bazı temel hak ve hürriyetlerin 

özüne dokunması tehlikesinin ortaya çıkması, söz konusu sorunu oluĢturmaktadır. 

Bu nedenle, ABD‟de biliĢim suçlarıyla mücadele ya da bu suçların önlenmesi 

amacıyla yapılan her türlü yasal düzenlemeye karĢı bir sivil toplum hareketi de 

doğmaktadır (Dülger, 2004: 91). 

Amerika‟da 1984 yılında “Bilgisayar Sahtekârlığı ve Bilgisayarı Kötüye 

Kullanılması Kanunu” (Counterfeit Access Device 

FraudandComputerFraudandAbuseAct) düzenlenmiĢtir. Bu kanun ile kamu 

kuruluĢlarının ve özel kuruluĢlarının bilgisayarlarına karĢı yapılan korsanlık 

eylemleri önlenmek istenmiĢtir. Yasa temel olarak, korumalı bir bilgisayara 

yetkisiz ve izinsiz eriĢimi yasaklamaktadır. Bu kanun birkaç kez değiĢikliğe 

uğramıĢ özel nitelikteki biliĢim suçları düzenlenmiĢtir (Ergün, 2008: 72). 

08.02.1996 tarihinde “ĠletiĢim Ahlaki Kanunu” Ġnternetin hukuksal 

sorunlarla ilgili çıkardığı ilk yasadır. Bu yasa internet üzerinde müstehcen içeriğe 

sahip resim, yazı, video klip vb. materyallerin yayınlanması ve iletilmesi ile Ģiddet 
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içeren yayınların gerçekleĢtirilmesini suç olarak düzenlemiĢtir. Ayrıca yasanın 

uygulanabilmesi için yetkili mercilere internet kullanıcılarının e-posta 

mesajlarının okunabilmesi ve haber gruplarındaki tartıĢmalar ile IRC üzerinden 

yapılan sohbetlerin izlenebilmesi olanağı da sağlanmıĢtır (Mahmutoğlu, 2001: 41-

42). 

30.09.1996 tarihinde de çocuk pornografisi konusunda “Çocuk pornografisi 

konusunda “Çocuk pornografisinin önlenmesi Kanunu (Child 

PornografypreventionAct)” çıkarılmıĢtır. Bu kanun ile Amerikan temel Yasası‟nın 

18. bölümünün 2256. maddesinde gerekli değiĢiklikler yapılarak, çocukların 

görüntülendiği pornografik yayın ve materyallerin elde bulundurulması, internet 

üzerinden ticaretinin yapılması veya internette yayınlanması yasaklanmıĢtır 

(Dülger, 2004: 93). 

Çocuk pornografisi konusunda yapılan bir baĢka düzenleme ise 1998 yılında 

da “Çocukların On-line Yayınlardan Korunması Yasası (Child Online 

PreventionAct)”  internet üzerindeki çocuk pornografisi ticaretini engellemeyi 

amaçlayan yasadır (Mahmutoğlu, 2001: 42-43). Bu kanun düĢünce ve fikir 

özgürlüğünün ihlal ettiği ve temel yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile Amerikan 

federal mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunmuĢ ve iptal edilmiĢtir (Kurt, 

2005: 101). 

ABD‟de kiĢilerin kimlik bilgilerine hukuka aykırı olarak ulaĢılmasını 

engellemek için Hüviyet Hırsızlığı Yasası 1998 yılında kabul edilmiĢtir. 

23.07.1997 tarihinde de internet kumarının yasaklanması yasası çıkarılmıĢtır. Bu 

kanunun çıkarılmasında ki amaç kiĢilerin sosyal güvenlik numarası ile ulaĢılan 

kiĢisel bilgilerinin hukuka aykırı kullanılmasını engellemektir (Nacar, 2010: 41). 

ABD‟de elektronik haberleĢmenin gizliliğini hukuka aykırı bir Ģekilde ihlal 

edilmesinin önlenmesi için 1986 yılında “Elektronik HaberleĢmenin Gizliliği 

Yasası” çıkarılmıĢtır (Sınar, 2001: 96). Bu düzenleme ile elektronik mesaj, sesli 

mesaj ve uzaktan kumandalı sistemler yoluyla yapılan iletiĢimin korunması 

amaçlanmaktadır. 
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BiliĢim suçları ile mücadele etmek için CIA “Information Warfore Center” 

adında FBI ise “NationalInfrastuructureproterction Center” ve 

“ComputerCrimeScuad” isimli çalıĢma gruplarını kurmuĢtur (Nacar, 2010: 41). 

11 Eylül 2001‟ de gerçekleĢtirilen terör eylemi sonrasında A.B.D yönetimi 

ilk kez karĢı karĢıya geldiği terör olgusu karĢı yasal tedbirler almak istemiĢ ve bu 

nedenle Amerikan Kongresi tarafından 26.11.2001 tarihinde yeni bir terörizmle 

mücadele yasası kabul edilmiĢtir. Bu yasa ile biliĢim suçları alanında da 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Çıkan yasa ile birlikte Amerikan Temel Yasasının 1028. 

Maddesine daha önce eklenen “Bilgisayar Sahtekârlığı ve Bilgisayarın Kötüye 

Kullanılması Yasası” değiĢtirilerek yaptırımlar daha ağır hale getirilmiĢ ve bu 

suçun uluslararası hukukta Amerika aleyhine iĢlenmesi halinde Amerikan 

mahkemelerinin yargısal yetkisi düzenlenmiĢtir. Bu yasanın getirdiği bir diğer 

değiĢiklik ise “sanal terörizm suçu” suç modelinin bu düzenleme ile 

oluĢturulmasıdır. Buna göre bazı güvenlik hizmeti veren kamu kurumlarının 

biliĢim sistemlerine yapılan hukuka aykırı eriĢimler ve bu sistemlerde mevcut olan 

verilere yönelik saldırılar sanal terörizm suçu haline getirilmiĢtir (Dülger, 2004: 

95-96). 

2.4.2.2.  Kanada 

Kanada‟da siber terörizm ve benzeri biliĢim suçları ile mücadele halen 

mevcut ceza kanunun kapsamında yürütülmekte olup, Temel Ceza Kanununda 

1985 yılından itibaren yapılan değiĢikliklerle biliĢim suçları tanımlanmıĢ. Ceza 

Kanununun 342. maddesinde hakkı olmadan ve sahtekârlık yoluyla 

elektromanyetik, akustik, mekanik veya baĢka bir cihaz yoluyla bir bilgisayar 

sistemini dolaylı veya doğrudan kesintiye uğratan herkesin cezalandırılacağının 

hükme bağlanacağını belirtmiĢtir (Ünver, 2001: 77). 

2.4.2.3.  Avustralya 

Avustralya‟da biliĢim sahtekârlığıyla ve organize olmuĢ biliĢim suçlarıyla 

ilgili olarak araĢtırma ve çalıĢmalar yapan NationalCrimeAuthonity (NCA). 

(Ulusal suç Dairesi) bulunmaktadır. 
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Avustralya Ceza Kanunu (CriminalCodeAct 1995) “TheCybercrimeAct 

2001” adlı kanun ile 2001 yılında değiĢtirilmiĢ ve mevcut biliĢim suçları 

güncellenmiĢtir. Avustralya Ceza Kanunun  477.1.  maddesinde hacking, eriĢimi 

engelleme saldırıları, biliĢim sistemlerine virüs yayma ve web sitelerine yönelik 

saldırılar suç olarak tanımlanmıĢ, 478.1 maddesinde ise yetkisiz eriĢim veriler de 

değiĢiklik yapmak ve veri eriĢimini engellemek suçu düzenlenmiĢtir (Karagülmez, 

2013: 103-104). 

 2.4.2.4.  Ġsrail 

1995 yılında yürürlüğe giren Bilgisayar Kanunu ile biliĢim suçlarını 

düzenleme altına almıĢ ve Ġsrail biliĢim suçları ile mücadele etmek için ABD 

baĢta olmak üzere birçok Avrupa ülkesiyle iĢbirliği ortak mücadele antlaĢması 

imzalamıĢtır. 

 2.4.2.5.  Rusya 

Rusya G-8 ülkelerinin 1997 yılında Washington‟da yaptıkları Adalet ve 

ĠçiĢleri Bakanları toplantısında kabul edilen bildiri ile “Ulusal Temas Noktaları” 

oluĢturulmasına karar verilmesinden sonra ĠçiĢleri Bakanlığı bünyesinde ulusal 

temas noktası oluĢturup biliĢim suçları ile ilgili düzenlemelere yer vermiĢtir. Rus 

Ceza Kanununun haberleĢme özgürlüğünü koruyan 138. maddesindeki tanımda 

kullanılan terimler bilgisayar ve interneti de içeren terimler olup bu araçlar da 

madde metni kapsamındadırlar (Kurt, 2005: 111). 

Rus Ceza Kanununu 242. maddesi Çocuk-YetiĢkin ayrımı yapmadan ve 

internet ile bilgisayarı da kapsar tarzda genel ifadelerle kanuna aykırı pornografik 

materyalin çoğaltılması ve üretimi cezalandırılmaktadır. Aynı Kanunun 152. 

maddesinde çocuk ticareti ve kaçırılması eylemleri suç olarak 

düzenlenmiĢtir.RusCK‟nun 28. babı enformasyon alanındaki suç tiplerine yer 

vermekte ve 272. maddesinde bilgisayar verileri ve programlarına hukuka aykırı 

biçimde müdahale etme 273. paragrafında bu veri ve programlara zarar verecek 

programların üretimi, kullanımı ve çoğaltılması eylemlerini yapmak ve 274. 

paragrafında ise, biliĢim sistemine iliĢkin kuralların ihlali eymlerini suç olarak 

düzenlenmiĢtir (Ünver, 2001: 74-75). 
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2.4.2.6.  Japonya 

Japonya‟da teknolojisinin geliĢmiĢ olması nedeniyle biliĢim suçları ile erken 

tanıĢmıĢ ve erken tedbir alan ülkelerden biridir. Japonya Ceza Kanununa 22 

Haziran 1987 tarihinde biliĢim suçları ile ilgili maddeler eklenmiĢtir. 13.02.2000 

tarihinde de “Ġnternete Haksız Girmenin Yasaklanması Hakkındaki Kanun” 

yürürlüğe girmiĢtir (Ünver, 2001: 76). 

Japonya‟da var olan mevzuata göre bir sisteme izinsiz giriĢ yapmak o izinsiz 

giriĢ ile elde edilen bilgiler satılmadıkça ya da bozulmadıkça suç sayılmamaktadır. 

Japon ceza kanununun 246. maddesinde, düzenlenen bilgisayar dolandırıcılığını, 

Alman Ceza Kanunu ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. 75. maddesinde 

de Cyber-pornografy eylemleri düzenlenmiĢtir (Ünver, 2001: 76). 

3 ġubat 2000 tarihinde yürürlüğe giren 1999/128 sayılı “Bilgisayara 

Yetkisiz EriĢim Kanunu” (UnauthorizedComputer Access Law) ile de, internet 

yoluyla iĢlenen biliĢim suçlarıayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir (Karagülmez, 2013: 

128-129). 

128 Sayılı Kanun‟un bazı maddelerini inceleyecek olursak; 

Kanun‟un 3. maddesine göre, bir kimsenin bilgisayarına yetkisiz eriĢim 

yasaklanmıĢtır. ġu hallerde yetkisiz eriĢimden söz edilebilir: 

1- EriĢilmesi (girilmesi) kontrol altında olan (sınırlandırılan) ve kiĢiye özel 

Ģifreyle eriĢim imkânı olan bilgisayara telekomünikasyon hattı yoluyla girilmesi 

(sistem yöneticisi, eriĢim ve Ģifre kontrolü yapan yetkili ve diğer yetkililerin 

fiilleri bunun dıĢındadır). 

2- GiriĢi kontrol edilebilen özel bir bilgisayardaki iĢlemle belli kiĢilerin 

kullanımına tahsis edilmiĢ olan bilgisayara, bilgiye (Ģifreyle girenler hariç) 

telekomünikasyon hattı yoluyla girilmesi veya giriĢ kontrol fonksiyonunu 

kaldıracak Ģekilde iĢlem yapılması (giriĢ Ģifresinin kırılması). 

3- Özel bir bilgisayarda yapılan iĢlemle sınırlı kiĢilerin kullanımına tahsisli 

olan ve baĢka bir bilgisayarla giriĢi kontrol edilen bilgisayarın, yetkisiz eriĢimle 
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telekomünikasyon hattı yoluyla baĢkaları (kamu) tarafından kullanılabilir hale 

gelmesi (Karagülmez, 2013: 129). 

2.4.2.7.  Malezya 

 BiliĢim teknolojisinin hızla geliĢtiği ülkelerden biridir. Malezyadaki biliĢim 

suçlarına iliĢkin kanunlar “DigitalSignatureAct”, Multimedia ConvergenceAct”, 

“Telemedicine Development Act”‟tir. Bu kanunlarda yer alan biliĢim suçları;  

 

1- Bilgisayara izinsiz nüfus etme hasar verme  

2- Kullanıcı Ģifresi alıĢveriĢi   

3- Telif haklarının ihlali   

4- Marka Sahteciliği   

5- Ticari sırları çalma  

6- Çocuklara yönelik istismar ve müstehcenlik   

7- Ġnternet dolandırıcılığı   

8- Ġnternet tacizi  

9- Ġnternet ile tehdit, korku, panik, huzursuzluk yayma suçları düzenlemiĢtir 

(Nacar, 2010: 37). 

 2.4.2.8.  Singapur 

Bilgisayar üzerinde iĢlenen suçlarla mücadelede “ComputerMisuseAct” 

isimli kanun ile elektronik ticareti düzenlemek ve yapılan iĢlemleri hukuka uygun 

hale getirmek için ise “ElectronikTransactionAct” yasaları düzenlenmiĢtir. 

ComputerMisuseAct‟de biliĢim suçları Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır.   

1- Yetkisiz olarak bir bilgisayara veya sisteme girmek.   

2- Suça yardımcı olmak maksadıyla veya bu amaçla sisteme girmek   

3- Bilgisayarda saklı bilgileri yetkisiz değiĢtirmek, silmek.  

4- Bilgisayar kullanımını önlemek ve iĢlenemez hale getirmek.  
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5- Yetkisiz bir bilgisayar hizmetinden yararlanmak.  

6- ġifreleri çalmak veya bunları açıklamak (Kurt, 2005: 113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BĠLĠġĠM SUÇLARININ MUHAKEMESĠ VE BĠLĠġĠM SUÇLARININ 

ÖNLENMESĠ 

Ülkemizde bilgisayarların gerek kurumsal gerek kiĢisel alanlarda 

kullanılması, bazı hukuksal sorunları da beraberinde getirmiĢtir, bu sebeple kanun 

koyucu ülkemizde biliĢim suçları konusunda suç öncesi ve suç sonrası bazı özel 

düzenlemeler yapmak durumunda kalmıĢtır. 
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3.1. BĠLĠġĠM SUÇLARINDA SORUġTURMA VE KOVUġTURMA 

EVRELERĠ 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu‟na 1991 yılında 525/a ve 525/d maddeleri 

eklenmiĢ olmasına rağmen, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu‟na 

biliĢim suçlarına iliĢkin herhangi bir ayrı kural eklenmemiĢtir. Bunun sonucu 

olarak, biliĢim suçlarında da klasik suçlara iliĢkin ceza yargılaması kuralları 

geçerli olmuĢtur. Bu yaklaĢım, biliĢim suçlarına soruĢturma evresini (hazırlık 

tahkikatını) ve bu evredeki önemli yer tutan delil toplama konusunu aksak halde 

tutmuĢtur (Karagülmez, 2013: 417) Fakat CMUK‟daveCMK‟da biliĢim suçlarının 

kovuĢturma evresinde, klasik suçlardan farklı bir düzenlemeler bulunmaktadır. 

3.1.1.Genel Olarak BiliĢim Suçlarında SoruĢturma Evresi 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu‟nun 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendine göre soruĢturma; 

kanuna göre yetkili mercilerce suç Ģüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir. 

5271 sayılı Kanun‟da, ilk bakıĢta “bilgisayar” sözcüklerinin geçtiği 

maddeler görüldüğünde, sanki biliĢim suçlarıyla ilgili yeni ve özel kuralların 

getirildiği sanılmaktadır. Oysa söz konusu hükümler, genel niteliktedir ve belli 

suçlarda, bilgisayarların araĢtırılmasına iliĢkindir (Kızıltan, 2007: 94). 

3.1.1.1. BiliĢim Suçlarıyla Mücadelede ĠĢbirliği 

BiliĢim suçlarıyla mücadelede değiĢik boyutlarda iĢbirliği gerekmektedir. 

Bu iĢbirliğini iki ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi, ulusal düzeyde, 

ikincisi ise, uluslararası alanda iĢbirliğidir. 

BiliĢim suçlarıyla mücadelede ulusal düzeyde iĢbirliği, birinci ve önemli bir 

adımdır. Klasik suçlardan farklı olarak bu suçlarla mücadelede, yalnızca adli 

kolluk görevlilerinin çabası yeterli değildir. Ulusal düzeydeki iĢbirliği için; 

1. Suçla mücadele birimleri ile yargı kurumları arasında iĢbirliği,   

2. Suçla mücadele birimleri ile özel sektör arasında iĢbirliği 
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3. Suçla mücadele birimleri ile suçtan zarar gören veya risk altındaki gerçek 

kiĢiler ve organizasyonlar arasında iĢbirliği,   

4. BiliĢim suçu sanık ve mahkûmlarıyla iĢbirliği, gereklidir. 

BiliĢim suçları ile mücadele birimlerinin özelliklede adli kolluğun ( Adli 

kolluk yönetmeliğinin 4'üncü maddesinden anlaĢıldığı üzere Türkiye'de Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik komutanlığı adli 

kolluk görevini yürütmektedirler.) kendi aralarında ve yargı kurumlarıyla iĢbirliği 

içerisinde bulunmaları, bu alanda baĢarılı sonuçların alınmasında olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Söz konusu iĢbirliği ile bir taraftan karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi, diğer 

taraftan da biliĢim suçları konusunda ki hassasiyet artacaktır (Adli Kolluk 

Yönetmeliği, 2005: madde 4). 

Uluslararası iĢbirliği açısından bakılacak olursa, internet; çocuk 

pornografisinden, terörist faaliyetlere kadar pek çok türde sınırı olmayan bir suç 

iĢleme ortamı sağlamaktadır. Bu suçlarla mücadelede ve bu suçlar hakkında 

yapılan soruĢturmalarda, karĢılıklı hukuki yardımlaĢma ve iĢbirliği büyük önem 

taĢımaktadır. Bu iĢbirliği federal yapıdaki devletlerde, önce eyaletler arasında ve 

sonra da dünya çapında devletlerarasında olmalıdır. Bu iĢbirliği, sadece bu 

suçların dünyanın herhangi bir yerinden iĢlenebilmesinden değil, öncelikle 

bilgisayarın birkaç tuĢuna basılarak hem sistemlere ve hem de insan hayatına 

yönelen tehditkâr özelliğinden kaynaklanmaktadır (Karagülmez, 2013: 423-424) 

Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi de incelendiğinde, sözleĢmenin 

Avrupa Konseyine üye ülkeler ve bu belgeyi imza eden diğer ülkeler arasında 

daha geniĢ bir birlik sağlamak olduğu düĢüncesinden hareketle; bu sözleĢmeye 

taraf olan diğer ülkelerle iĢbirliğinin geliĢtirilmesini, ortak bir ceza politikasının 

kabul edilmesini amaçladığı görülmektedir. Nitekim sözleĢmenin “Uluslararası 

ĠĢbirliği” baĢlıklı 3 üncü babının “Uluslararası ĠĢbirliği ile ilgili genel prensipler” 

Ģeklindeki 23 üncü maddesi incelendiğinde, taraf devletlerin birbirleriyle, tek tip 

olarak ya da karĢılıklı Ģekilde kabul edilen anlaĢmaları ve suça karĢı uluslararası 

iĢbirliği kurumlarını kullanarak, bilgisayar sistem ve verileriyle iliĢkili suçların 

soruĢturulması ve hukuki iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ya da bir suçla ilgili 
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elektronik formdaki delillerin elde edilmesi amacıyla en üst seviyede iĢbirliğine 

gidilmesi gerektiği tavsiye edilmektedir (Karagülmez, 2013: 425) 

BiliĢim suçlarıyla dünya çapında mücadele edebilmek için, biliĢim 

teknolojilerini kullanan tüm devletlerle iĢbirliği ve uyum gerekmektedir. Böyle bir 

iĢbirliği sağlanmadığı takdirde biliĢim suçları sanıkları, iĢbirliğinin olmadığı 

devletlere yönelerek bu devletlerde suç iĢlemeyi tercih edeceklerdir bu da son 

derece tehlikelidir. 

3.1.1.2. Adli BiliĢim 

“Yeni suç alanı” olarak da adlandırılan biliĢim suçlarında klasik suçların 

soruĢturma evresinden farklı olarak, soruĢturma evresindeki araĢtırmalar; bilgi 

teknolojisine ve bu teknolojiyi kullanan biliĢim sistemlerine dayanmaktadır. 

SoruĢturma ve kovuĢturma evrelerinde bilgisayarların ve elektronik delilin rolü 

her geçen gün artarken, bu tür delillerin ispat gücünü artırma çabaları ve arayıĢları 

sürmektedir. Bu alandaki çalıĢmalarda, baĢta ABD olmak üzere biliĢim 

teknolojisini fazlaca kullanan ülkelerde, “ComputerForensics” kavramı öne 

çıkmaktadır. “ComputerForensics” kavramı, “bilgisayar adli bilimi” olarak ya da 

“adli biliĢim” olarak ifade edilebilir (Karagülmez, 2013: 426). 

Adli biliĢim, biliĢim suçlarında potansiyel yasal delillerin elde edilebilmesi 

amacıyla, çeĢitli teknikler kullanılarak bilgisayar inceleme ve analiz teknikleri 

kullanılarak yapılan uygulamayı ifade etmektedir. Adli biliĢim, biliĢim alanındaki 

depolanmıĢ bilgileri elektronik olarak iĢleme tabii tutmayı gerektirir ve biliĢim 

suçlarının ortaya konulmasında, elde edilecek delillerin; tanımlanması, korunması, 

analizi ve mahkemede kabul edilecek Ģekilde yasal çerçevede dijital delil olarak 

ortaya konulması safhalarından meydana gelen yapıyı anlatmaktadır (Kızıltan, 

2007: 96). 

Adli biliĢimin Türk Hukukunda yeni bir kavram olduğu söylenebilir. Bu 

kavram, biliĢim suçlarının soruĢturma evresinde, mahkemelere sunulacak 

delillerin toplanmasının çerçevesini belirlemeyi, nelerin delil olabileceği ve bunun 

için ne tür iĢlemlerin yapılması gerektiğini anlatır (Yayla, 2004: 78). 
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Adli biliĢimin baĢlangıcı, ilk kez bir biliĢim sistem yöneticisinin, biliĢim 

sistemini keĢfetmek üzere yetkisiz eriĢimde bulunan bir korsanın ne yaptığını ve 

nasıl yaptığını anlamaya çalıĢmasına dayandırılmaktadır. Burada, sırasıyla, biliĢim 

sistemine yapılan saldırının keĢfi, saldırı devam ediyor ise bunun durdurulması, 

korsanın cezalandırıncaya kadar takip edilmesi ve her Ģeyden önce yetkisiz 

eriĢime izin veren biliĢim sistemi açığının tamir edilmesi amaçlanmaktadır. Adli 

biliĢimin doğmasının önemli bir nedeni de internettir. Ġnternet, bir taraftan suçlu 

hareketlerinde çok sayıda seçenek sağlarken, diğer taraftan da internete özgü 

ortamda tamamen yeni suçların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Karagülmez, 

2013: 427). 

Ülkemizde adli biliĢim alanındaki çalıĢmaların temelinin, Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi BaĢkanlığı 

bünyesinde Kurulan BiliĢim Suçları Bürosunun kurulmasıyla atıldığı söylenebilir. 

Bu büro 2001 yılında, Ġnternet ve BiliĢim Suçları ġube Müdürlüğü olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Daha sonra bu suçlarla ilgili ayrı bir daire baĢkanlığı kurulmuĢtur 

Ģöyle ki; biliĢim teknolojileri kullanılarak iĢlenen suçların soruĢturulması ve dijital 

delillerin incelenmesi için destek veren görevli Daire BaĢkanlıkları il birimlerinin 

dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanmasını, mükerrer yatırımların önüne 

geçilmesini, siber suçlarla etkin ve verimli bir Ģekilde mücadele edebilmek 

amacıyla 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü 

bünyesinde BiliĢim Suçlarıyla Mücadele Daire BaĢkanlığı kurulmuĢ olup; 

28.02.2013 tarihli Bakanlık Oluruna istinaden BiliĢim Suçlarıyla Mücadele Daire 

BaĢkanlığı'nın ismi Siber Suçlarla Mücadele Daire BaĢkanlığı olarak 

değiĢtirilmiĢtir (“Sanal”, 2015: 1). 

Türk Hukukunda yasal olarak adli biliĢim kurumuna ve adli biliĢim uzmanı 

kavramına yer veren ilk düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak 

meclis gündemine gelmeyen “BiliĢim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve BiliĢim 

Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” dır.   

Tasarının “SoruĢturma ve KovuĢturma Usulleri” baĢlıklı altıncı bölümünün 

35 inci maddesi, her ne kadar “Adli BiliĢim Uzmanı” baĢlığını taĢısa da, gerek 

“SoruĢturma ve KovuĢturma Usulleri” üst baĢlığı adı altında ifade edilmek istenen 
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kurum gerek maddenin 1.ve 2. fıkralarında atıf yapılan kurum “Adli BiliĢim” dir. 

Tasarı kapsam olarak biliĢim ağı hizmetleri ve biliĢim suçlarını içine aldığı için, 

her iki konu hakkında söz konusu olacak uyuĢmazlıklarda, deliller mahkemeye 

adli biliĢim uzmanı tarafından gerçekleĢtirilecek adli biliĢim incelemesi 

sonucunda ibraz edilecektir7. Ancak bu düzenleme yasalaĢmadığından Ģu an için 

adli biliĢim kurumuna ve adli biliĢim uzmanı kavramına yer veren herhangi bir 

düzenleme mevcut değildir (Kızıltan, 2007: 97). 

Bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda adli biliĢim iĢlemleri, bu 

cihazların hem suçlular tarafından suçu iĢlemede araç olarak kullanıldığında hem 

de herhangi bir suçun iĢlenmesinde direkt olarak kullanılmasa dahi suçluların 

bilgisayarları kendi aralarındaki iletiĢimde veya iĢlemlerini kolaylaĢtırmak ve 

bilgileri yedeklemek için kullanmaları durumunda yapılmaktadır. Günümüzde 

hemen herkes tarafından her türlü iĢ yapılırken bilgisayarlar veya diğer elektronik 

cihazlar kullanıldığı düĢünülürse, sadece biliĢim suçlarının araĢtırması ve 

soruĢturmasında değil belki birçok suç türünün araĢtırma ve soruĢturmasında adli 

biliĢim tekniklerinden istifade etmek gerekmektedir. Bilgisayarlarda yapılan adli 

biliĢim iĢlemlerine örnek olarak; Elektronik delillerin muhafazası, elektronik 

delillerin incelenmesi ve raporların hazırlanması, internet gezgininden hangi 

sitelere hangi zamanlarda bağlanıldığının tespit edilmesi, internetten hangi 

dosyaların yüklendiğinin tespit edilmesi, uzantısı değiĢtirilen dosyaların orijinal 

halinin belirlenmesi, silinen dosyaların, klasörlerin ve bölümlerin geri getirilmesi, 

Ģifreli dokümanların (windows, word, zip, vb.) Ģifrelerinin kırılması, veri taĢıyan 

elektronik deliller üzerinde kelime araması yapma ve dosya türleri belirleme 

verilebilir. 

3.1.1.3. BiliĢim Suçlarında Delillerin Toplanması 

BiliĢim suçlarında delil toplama konusu, bu suçların en önemli 

sorunlarından birisini oluĢturmaktadır. Özellikle, biliĢim sistemlerinin kendisine 

özgü yapısına dayalı olan biliĢim suçlarında delil toplamadaki baĢarı oranı, biliĢim 

suçlarıyla mücadelenin önemli bir göstergesidir (Karagülmez, 2013: 430) 
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Suç ve cezada kanunilik ilkesi biliĢim suçlarında da geçerlidir. Ancak, bu 

ilkeye bağlı kalınırken, biliĢim suçlarının kendine özgü bünyesi mutlaka göz 

önüne alınmalıdır. BiliĢim suçlarının iĢlenebilmesi için; bilgisayar veya benzeri 

bir aygıt,  enerji kaynağı, ağ bağlantısı ve bunu sağlayan telekomünikasyon hattı 

gerekmektedir. 

Klasik suçlardaki fiiller ve sonuçları çoğunlukla gözle görülebilir, elle 

tutulabilir ayrıca delillerin elde edilmesi, saklanması ve ceza yargılaması 

sürecinde incelenebilmesi kolaydır. Bu niteliğinden dolayı da, suçun neticesinden, 

fiilin aĢamalarına ve baĢlangıcına gitme ve sanığa ulaĢma ihtimali daha yüksektir. 

Oysa biliĢim suçlarındaki fiiller ve suçları, büyük oranda, dijital yapıya ve 

elektronik alana dayalıdır ve biliĢim suçlarındaki bu saha içerisinde, fiilin 

aĢamalarına, baĢlangıca gitmek, sanığa ulaĢmak ve delilleri yargılamada 

kullanılabilecek fiziki yapıya dönüĢtürebilmek oldukça zordur. 

BiliĢim suçları delillerini, kendine özgü özellikleri olan biliĢim alanından 

elde etmek en zor ve sıkıntılı konulardan birini oluĢturmaktadır. Ayrıca biliĢim 

suçu sanıkları, genellikle orta seviyenin üzerinde ve hatta ileri seviyede zekâya 

sahip olduklarından, iĢledikleri biliĢim suçlarının dillendirilmesini engellemek 

için yanıltmalar, engellemeler, delilleri kaybettirici aldatmalar ve akla gelmedik 

pek çok yönteme baĢvurabilecekleri de göz önüne alınmalıdır. 

3.1.1.4. Elektronik Delil 

Klasik suçların soruĢturma evresinde delil, genellikle suç iĢlenen alandan 

elde edilir. BiliĢim suçlarında delil elde edilebilecek alan ise çoğunlukla biliĢim 

sistemidir. Bu sistemde akla ilk olarak bilgisayarlar gelmekte ise de, sistemle bir 

Ģekilde bağlanabilen ve sistemle ilgili bilgi depolayabilen pek çok unsur da, 

biliĢim sistemi içerisinde değerlendirilmelidir. BiliĢim sistemlerinden elde edilen 

delillere dijital delil veya daha doğru bir ifade ile elektronik delil olarak 

adlandırılır. 

Elektronik delil kavramı, ABD‟de biliĢim suçları kavramından sonra 

gündeme gelmiĢ ve bu suçların sayısında ki artıĢa paralel olarak geliĢmiĢtir. ABD‟ 

de telefon hatlarındaki artan korsan tehditleri nedeniyle, 1980‟li yılların 
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ortalarında, bu konuda fazla bilgi sahibi olmayan çok az sayıdaki kolluk 

görevlilerinin ve savcıların, biliĢim sistemi ile ilgili suçlarda, delillendirme 

problemini belirgin hale getirme ve bir düzene koyma çabaları olmuĢtur. Bu 

çalıĢmalarda, bilgisayarların suçta kullanılmaları ve bu suçların ispatlanmasında 

gerekli olan elektronik delillerin araĢtırılması konuları üzerinde durulmuĢtur. 

Federal düzeyde çok az kiĢiden oluĢan bir grupla çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır 

(Karagülmez, 2013: 430). 

2001 yılında Fransa‟nın Lyon Ģehrinde yapılan 13 üncü Interpol Adli 

BiliĢim Sempozyumunda elektronik delil, elektronik yapıdaki bir iletimi veya 

depolanmıĢ değeri kanıtlayan bilgi, Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Elektronik delil, 

fiziksel delillere göre daha az dokunulabilen yapıda olmasına rağmen, fiziksel 

delil gibi sonuç doğurmaktadır.8 Elektronik delilde, bilgiler manyetik ortamda 

yazılarak saklanır. Delil toplanırken, suç alanı gözetilerek çalıĢma yönteminin, 

önceden yapılacak en uygun planla titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde, bu karmaĢık yapı içerisinde, delillerin toplanmasında yapılacak yanlıĢ bir 

müdahale, iĢi baĢarısız kılabilir (Kızıltan, 2007: 98-99). 

Olay yerindeki elektronik deliller tespit edilirken; Ģüpheliye ait elektronik 

delillerin araĢtırılması ve ele geçirilmesi için gerekli yasal yetkinin alınması, olay 

yerinin fotoğraf, kroki ve notlarla dokümantasyonun çıkarılması, elektronik 

delillerin tanımlanması ve belirlenmesi, belirlenen tüm elektronik delillerin 

fotoğraflanarak üzerine ilgili tanımlayıcı bilgilerin yazılarak etiketlenmesi ve 

fiziksel olmayan delil sayılabilecek bilgilerin not edilmesi iĢlemleri sırasıyla 

uygulanmalıdır. 

13. Ġnterpol Adli BiliĢim Sempozyumu raporuna göre, bilgi veya fiziksel 

parçaların inceleme amacıyla depolandığında veya toplandığında, elektronik delil 

elde etme baĢlamaktadır. Delil kavramı, mahkemece kabul edilen nitelikte delilin 

toplanmasının anlatır. Delil toplama süreci, delilin bulunduğu yerin kuralları 

gözetleyerek ve yasal prosedüre uygun Ģekilde olmalıdır. Delili elde etme de, 

öncelikle araĢtırma konusu altındaki mevcut elektronik delillerin, ne olduğu, 

nerede olduğu ve nasıl depolandığı (saklandığı) tespit edilmeye çalıĢır. Daha sonra 
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ise, tespit edilen elektronik delilin aslına uygun güvenilir ve bozulmayacak Ģekilde 

muhafaza altına alınması gerekmektedir (Kızıltan, 2007: 100). 

SoruĢturma evresinde elde edilip analizi yapılan elektronik deliller, suçun 

iĢlendiği hususunda yeterli Ģüphe oluĢturuyorsa, bunun CMK‟nın 170/3-j maddesi 

gereğince iddianamede gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, CMK‟nın 170/4 

maddesine göre, iddianamede yüklenen suçu oluĢturan olayların, mevcut delillerle 

iliĢkilendirilerek açıklanması da gerekmektedir (Ceza Muhakemesi 

Kanunu[CMK] , 2004: madde 170). 

3.1.2. Genel Olarak BiliĢim Suçlarında KovuĢturma Evresi 

BiliĢim suçunu bizzat iĢleyen failin ceza sorumluluğu, klasik ceza 

hukukundaki failin ceza sorumluluğuyla aynıdır. Hem CMUK‟da hem de 

CMK‟da biliĢim suçlarının kovuĢturma evresinde, klasik suçlardan farklı bir 

düzenleme bulunmamaktadır. BiliĢim suçu fiilini, örneğin baĢkasına ait kiĢisel 

bilgeleri internet ortamında haksız yere ele geçirme fiilini iĢleyen kiĢinin, ceza 

sorumluluğu, tıpkı baĢkasının malını çalan failin durumuna benzemektedir 

(Karagülmez, 2013: 485) 

3.1.2.1. BiliĢim Suçlarında Ceza Sorumluluğu 

Ceza sorumluluğu kiĢiseldir ve bu kural, ceza hukukunun ana ilkelerinden 

biridir. Bu kavram, “ kusurluluk, nedensellik, hukuka aykırılık ve kısacası genel 

suç kavramının temelini oluĢturur”. Ceza sorumluluğunun kiĢiselliği ilkesi, 

Anayasa‟nın 38. Maddesinin 7. fıkrasında da “ ceza sorumluluğu Ģahsidir” hükmü 

ile anayasal açıdan da teminat altına alınmıĢtır 

Ceza hukukunda hâkim olan “fiilin sübjektifliği ilkesi” ne göre, suçtan söz 

edilebilmesi için, failin kanundaki suç tipine uyan zararlı bir fiili iĢlemesi yeterli 

olmayıp, bunun yanında fiilin psikolojik açıdan da faille bir nedensellik bağının 

kurulabilmesi gerekmektedir. Bu yaklaĢım, cezai sorumluluğun 

subjektifleĢtirilmesi sürecinin bir ürünü ve insanlığın bir zaferidir (Karagülmez, 

2013: 485-486) 
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Genel kural olarak kanundaki tanım, suçun failini, hareketini, suçun 

konusunu ve sübjektif unsurunu içerir. Bazı suçlarda herhangi bir kiĢi değil, ancak 

belli sıfatı ya da nitelikleri taĢıyan kiĢiler fail olabilir. RüĢvet alma ve zimmet 

suçlarında, memur olma sıfatına sahip olma gibi özellikler. ĠĢte ancak belli sıfatı 

taĢıyan kiĢilerce iĢlenecek suçlara özgü suçlar (mahsus suç) denir. Çoğu suçlarda 

ise suçun faili, kanundaki tanımda genellikle “her kim” ya da “bir kimse” olarak 

gösterilir. Bu tür suçları herhangi bir kiĢinin iĢlemesi mümkündür. Buna, herkes 

tarafından iĢlenebilen suçlarda denir (Kurt, 2005: 241). 

TCK‟nın 243. maddesinde kullanılan “kimse” lafzı bu suçunda herkes 

tarafından iĢlenebilir olduğunu göstermektedir. Suçun failinin her hangi bir sıfat 

taĢıması ya da görev yerine getirmesine gerek yoktur. 

3.1.2.2. BiliĢim Suçlarında Mahkemenin Yetkisi 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12.  maddesinde belirtilen genel 

kural gereğince davaya bakmak yetkisi, suçun iĢlendiği yer mahkemesine aittir. 

BiliĢim suçlarıyla ilgili açılan davada yetkili mahkeme, bu suçların bünyesi ve 

iĢlenme Ģekillerini klasik suçlardan farklı olduğundan tartıĢmalı konular 

içermektedir. 

BiliĢim suçlarını yargılayacak mahkemenin yetkisi konusunda, internetin 

ruhuna uygun düzenleme yapılmalıdır. Ġnternetle iĢlenen suçlarda yetkili 

mahkemeyi tayin bakımından da önem arz eden “Yer bakımından uygulama” 

baĢlıklı Türk Ceza Kanunu Tasarısının 6. maddenin ilk fıkrasının 2. cümlesinden 

bir nebze bahsetmek gerekir. Bu cümleye göre; fiilin kısmen veya tamamen 

Türkiye‟de yapılması veya neticenin Türkiye‟de gerçekleĢmesi halinde suç, 

Türkiye‟de iĢlenmiĢ sayılacaktır 

Bu düzenlemeye göre aĢağıdaki üç halde de suç Türkiye‟de iĢlenmiĢ 

sayılacaktır:   

• Ġnternete giriĢin ve neticenin Türkiye‟de gerçekleĢmesi,   

• Ġnternete giriĢin Türkiye‟de olması, neticenin yabancı bir ülkede 

gerçekleĢmesi, 
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• Ġnternete giriĢin yabancı bir ülkeden olması, neticenin Türkiye‟de 

tahakkuku.   

Ġlk halde fiil ve netice Türkiye‟de gerçekleĢtiği, dolayısı ile fail ve mağdur 

Türkiye‟de oldukları için yetki bakımından herhangi bir sorun çıkması 

düĢünülemez. Ġkinci halde fail Türkiye‟de, mağdur yabancı ülkede, üçüncü halde 

ise fail yabancı ülkede, mağdur ise Türkiye‟de bulunduğu için yetki ihtilaflarının 

çıkması kaçınılmazdır. Dolayısı ile son iki hal için bu alanda mutlaka uluslararası 

sözleĢmeler yapılması gerekir (Kızıltan, 2007: 100-1001). 

Bu cümle, Türkiye'nin yetki alanını ülke çapında düzenler gibi görünmekte 

ise de, Türkiye'de milli sınırlar içerisinde internet suçları bakımından hangi adli 

merciin yetkili olacağı konusunu halletmekten uzaktır. Yasal bir düzenleme 

yapılıncaya kadar ceza mevzuatında genel olarak (Yetki) konusunu düzenleyen 

CMUK.nun 8 inci maddesindeki düzenlemeden de istifade edilerek tatbikatta Ģu 

Ģekilde hareket edilmesi uygun görülmektedir: 

a-Failin ve internete giriĢ yerinin belli olduğu, servis sağlayıcı Ģirket 

çalıĢanlarının herhangi bir Ģekilde suç faili olmadığı durumlarda internete giriĢ 

yeri adli mercii, 

b-Servis sağlayıcı Ģirket çalıĢanlarının suç faili olduğu durumlarda Ģirket 

merkezinin bulunduğu yer adli mercii, 

c-Takibi Ģikayete bağlı hakaret ve sövme cürümlerinin internet vasıtasıyla 

iĢlenmesi durumunda suç mağdurunun ihtiyarına göre; 

aa)Mağdurun ikamet ettiği ya da sakin olduğu yer adli mercii (istisnai 

yetki), 

bb)Olayın özelliğine göre yukarıda iki Ģık halinde yazılı olan yerlerdeki adli 

mercilerden herhangi biri. 

3.1.2.3. BiliĢim Suçlarının Ġspatı ve Elektronik Delilin Sunumu 

KovuĢturma evresinde elektronik delilin sunumu, yasal olarak kabul 

edilebilir ve anlaĢılabilir bir tarzda davaya dayanak teĢkil eden elektronik 

delillerin takdim edilmesi iĢlemidir. Elektronik delille ilgili olarak suçun 
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soruĢturma evresinde ilgili kolluk görevlilerince tutulan rapor sunumda dayanak 

teĢkil etmektedir. Elektronik delil araĢtırma uzmanlarınca düzenlenen bu rapor, 

biliĢim suçlarında bir bakıma tanık görevini yapmaktadır (Karagülmez, 2013: 

526). 

KovuĢturma evresinde davanın dayanağı olan deliller, çoğunlukla taraflarca 

duruĢma hazırlığında değerlendirilmektedir. 5271 sayılı CMK‟da soruĢturma ve 

kovuĢturma hükümlerini düzenleyen 170. ve devamı maddelerinde herhangi bir 

delil ayrımı yapılmadığından ve elektronik delil için ayrıca bir hüküm 

getirilmediğinden, elektronik delillerde bu kapsamda incelenmelidir. Elektronik 

delille varılmak istenen temel hedef, delilin ilgili olduğu olguları, fiili göstermek 

ve bu yönde muhatabı ikna etmektir. Elektronik delilin taĢıdığı bilgi mahkemenin 

bir karara varabilmesinde yeterli olmalıdır. Elektronik delil, genel olarak, fiil ile 

ilgili olmalı, maddi (materyal) olarak bulunmalı, güvenilir ve kabul edilebilir 

olmalıdır. Adli biliĢimde, mahkemede kabul edilebilir delilde Ģu iki nitelik 

bulunmak zorundadır: (CMK, 2004: madde 170). 

1. Suçla ilgili olmalı ve tartıĢmalı yönleri çok az olmalı, 

2. Bilimsel metotlarla elde edilmiĢ olmalı ve gerçekliği uzmanlarca 

desteklenmelidir. 

Türk Hukukunda, ABD‟de olduğu gibi bilimsel nitelikli delillerin belli 

testlere tabi kılındığını söylemek mümkün değildir. Esasında, biliĢim suçlarında 

görevli mahkemelerin, öncelikle bu suçların kendisine özgü bünyesini iyi bilmesi 

ve elektronik delille ilgili teknik bakımdan bilgi sahibi olması da gerekmektedir 

(Kızıltan, 2007: 103). 

BiliĢim suçlarının tahkikat aĢamasını maddeler halinde sıralayacak olursak; 

1- Suçun OluĢması 

2- MüĢteki/Mağdurun Savcılığa müracaat etmesi 

3- Savcılık Tarafından Ġlgili Birime (Emniyet / Jandarma) Havale 

4- MüĢteki / Tanıkların Ġfadelerin Alınması 

5- Suç Hakkında Teknik Ġnceleme Yapılarak Tespitlerin Yapılması 
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6- Tespit Edilen Bilgilerin Ġlgili KuruluĢlara Savcılık Havaleli Sevk 

Edilmesi 

7- Ġlgili Kurumlardan Gelen Bilgilere Ġstinaden ġüpheli Adres Tespitlerinin 

Yapılması 

8- Adres Araması ve Bilgisayar Ġncelemesi 

9- Suç Delillerinin Tespiti Halinde ġüphelinin Yakalanması 

10- ġüphelinin Ġlgili Savcılıklara Alınacak Talimata Ġstinaden Sevk 

Edilmesi 

3.1.1.3.  5651 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenleme 

BiliĢim ve internet teknolojilerinin hızlı geliĢmesi ve kendine özgü 

nitelikleri hem hukuki hem de sosyal tedbirlere olan ihtiyacı açıkça ortaya 

koymaktadır. 1990‟lı yıllardan itibaren Türkiye‟de çalıĢma hayatında ve günlük 

hayatta bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaĢması ile birlikte, nitelik ve 

nicelik olarak değiĢikliğe uğrayan suç olgusunda, birtakım hukuki düzenlemelerle 

disipline edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda yapılan kanuni 

düzenlemelerin sonuncusu olan 5237 sayılı TCK‟da biliĢim alanında suçlar ve 

biliĢim sistemleri aracı k ılınarak iĢlenen suçlar da düzenlenmiĢtir. Ancak bu 

kanunda internet ortamında hizmet veren içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, toplu 

kullanım sağlayıcı ve eriĢim sağlayıcılarının iĢbirliğiyle ilgili yasal bir 

düzenlemeye yer verilmemiĢtir. Hâlbuki internet ortamında hizmet veren içerik 

sağlayıcı, yer sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı ve eriĢim sağlayıcılarının 

iĢbirliğinin biliĢim suçlarıyla mücadelede ve biliĢim hizmetlerinin kalitesinin 

arttırılmasında önemli bir etkisinin bulunacağı açıktır (Kızıltan, 2007: 104) 

Eksikliklerin giderilmesi için 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "Ġnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen 

Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun" 23.05.2007 tarihinde 26530 sayılı 

Resmi Gazete‟ de yayımlanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. Yürürlük ile ilgili olarak 

13. maddesindeki düzenlemeye göre, 23.11.2007 tarihinde yürürlüğe girmesi 

öngörülen 3. ve 8. maddeler dıĢındaki maddeler 23.05.2007 tarihi itibariyle 
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yürürlüğe girmiĢ bulunmaktadır. Yönetmelikler baĢlıklı 11. maddenin ilk fıkrası; 

bu kanunun uygulanmasına iliĢkin esas ve usullerin, yayımı takip eden dört ay 

içerisinde yani 23.09.2007 tarihine kadar BaĢbakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenleneceğini, ikinci fıkra ise yer veya eriĢim sağlayıcı faaliyeti 

yapacak olanların bu faaliyetleri ile ilgili esas ve usullerin Telekomünikasyon 

Kurumu tarafından 23.10.2007 tarihine kadar çıkarılacak yönetmelikle 

düzenleneceğini hüküm altına almıĢ bulunmaktadır. 

 

5651 sayılı Kanun‟la; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, eriĢim sağlayıcı ve 

toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük ve sorumlulukları ile internet 

ortamında iĢlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eriĢim sağlayıcıları üzerinden 

mücadeleye iliĢkin esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmıĢtır. 

3.1.1.3.1.  Kanundaki Genel Düzenlemeler 

5651 sayılı Kanun‟un tanımlara iliĢkin 2. Maddesine göre kanunun 

uygulanmasında; 

Bilgi: Verilerin anlam kazanmıĢ biçimini, 

EriĢim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, 

EriĢim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına eriĢim olanağı sağlayan 

her türlü gerçek veya tüzel kiĢileri, 

Ġçerik sağlayıcı: Ġnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü 

bilgi veya veriyi üreten, değiĢtiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kiĢileri, 

Ġnternet ortamı: HaberleĢme ile kiĢisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri 

dıĢında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluĢturulan ortamı, 

Ġnternet ortamında yapılan yayın: Ġnternet ortamında yer alan ve içeriğine 

belirsiz sayıda kiĢilerin ulaĢabileceği verileri, 

Ġzleme: Ġnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip 

edilmesini, 

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu, 
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Toplu kullanım sağlayıcı: KiĢilere belli bir yerde ve belli bir süre internet 

ortamı kullanım olanağı sağlayanı, 

(DeğiĢik: 26/2/2014-6527/15 md.) Trafik bilgisi: Taraflara iliĢkin IP 

adresi, verilen hizmetin baĢlama ve bitiĢ zamanı, yararlanılan hizmetin türü, 

aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini, 

Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde iĢlem yapılabilen her türlü değeri, 

Yayın: Ġnternet ortamında yapılan yayını, 

Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya 

iĢleten gerçek veya tüzel kiĢileri, 

(Ek: 6/2/2014-6518/85 md.) Birlik: EriĢim Sağlayıcıları Birliğini, 

(Ek: 6/2/2014-6518/85 md.) EriĢimin engellenmesi: Alan adından eriĢimin 

engellenmesi, IP adresinden eriĢimin engellenmesi, içeriğe (URL) eriĢimin 

engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak eriĢimin engellenmesini, 

(Ek: 6/2/2014-6518/85 md.) Ġçeriğin yayından çıkarılması: Ġçerik veya 

yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten 

çıkarılmasını, 

(Ek: 6/2/2014-6518/85 md.) URL adresi: Ġlgili içeriğin internette 

bulunduğu tam internet adresini, 

(Ek: 6/2/2014-6518/85 md.) Uyarı yöntemi: Ġnternet ortamında yapılan 

yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kiĢiler tarafından 

içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul 

sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletiĢim adresleri üzerinden 

gerçekleĢtirilecek bildirim yöntemini,  

ifade eder. 

3.1.1.3.2.  EriĢimin Engellenmesi Kararı ve Yerine Getirilmesi 

EriĢimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi; (Ġnternet  Ortamında   

Yapılan Yayınların    Düzenlenmesi   Ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 2007: madde 8). 
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MADDE 8- (1) Ġnternet ortamında yapılan ve içeriği aĢağıdaki suçları 

oluĢturduğu hususunda yeterli Ģüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak 

eriĢimin engellenmesine karar verilir: 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 

1) Ġntihara yönlendirme (madde 84), 

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 

3) UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma (madde 

190), 

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 

5) Müstehcenlik (madde 226), 

6) FuhuĢ (madde 227), 

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları. 

b) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar 

Hakkında Kanunda yer alan suçlar. 

(2) EriĢimin engellenmesi kararı, soruĢturma evresinde hâkim, kovuĢturma 

evresinde ise mahkeme tarafından verilir. SoruĢturma evresinde, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da eriĢimin 

engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmi 

dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat 

içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet 

savcısı tarafından derhal kaldırılır. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/92 md.) EriĢimin 

engellenmesi kararı, amacı gerçekleĢtirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle 

sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen eriĢimin engellenmesine 

iliĢkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

hükümlerine göre itiraz edilebilir. 

(3) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen eriĢimin 

engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere BaĢkanlığa gönderilir. 
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(4) Ġçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları oluĢturan yayınların içerik veya 

yer sağlayıcısının yurt dıĢında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı 

yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) 

numaralı alt bentlerinde yazılı suçları oluĢturan yayınlara iliĢkin olarak eriĢimin 

engellenmesi kararı re‟sen BaĢkanlık tarafından verilir. Bu karar, eriĢim 

sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. 

(5) EriĢimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın 

bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir. 

(6) BaĢkanlık tarafından verilen eriĢimin engellenmesi kararının konusunu 

oluĢturan yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, BaĢkanlık 

tarafından, Cumhuriyet baĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

(7) SoruĢturma sonucunda kovuĢturmaya yer olmadığı kararı verilmesi 

halinde, eriĢimin engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda 

Cumhuriyet savcısı, kovuĢturmaya yer olmadığı kararının bir örneğini BaĢkanlığa 

gönderir. 

(8) KovuĢturma evresinde beraat kararı verilmesi halinde, eriĢimin 

engellenmesi kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu durumda mahkemece 

beraat kararının bir örneği BaĢkanlığa gönderilir. 

(9) Konusu birinci fıkrada sayılan suçları oluĢturan içeriğin yayından 

çıkarılması halinde; eriĢimin engellenmesi kararı, soruĢturma evresinde 

Cumhuriyet savcısı, kovuĢturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılır. 

(10) Koruma tedbiri olarak verilen eriĢimin engellenmesi kararının gereğini 

yerine getirmeyen yer veya eriĢim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır 

cezayı gerektiren baĢka bir suç oluĢturmadığı takdirde, beĢ yüz günden üç bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(11) Ġdarî tedbir olarak verilen eriĢimin engellenmesi kararının yerine 

getirilmemesi halinde, BaĢkanlık tarafından eriĢim sağlayıcısına, onbin Yeni Türk 

Lirasından yüzbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ġdarî para 

cezasının verildiği andan itibaren yirmidört saat içinde kararın yerine 
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getirilmemesi halinde ise BaĢkanlığın talebi üzerine Kurum tarafından 

yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir. 

(12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla BaĢkanlık veya Kurum 

tarafından verilen idarî para cezalarına iliĢkin kararlara karĢı, 6/1/1982 tarihli ve 

2577 sayılı Ġdarî Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna 

baĢvurulabilir. 

(13) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) ĠĢlemlerin yürütülmesi için BaĢkanlığa 

gönderilen hakim ve mahkeme kararlarına 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre BaĢkanlıkça itiraz edilebilir. 

(14) (Ek: 12/7/2013-6495/47 md.) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı ġans 

Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan kurum ve 

kuruluĢlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında iĢlendiğini tespit 

etmeleri hâlinde, bu yayınlarla ilgili olarak eriĢimin engellenmesi kararı 

alabilirler. EriĢimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon 

ĠletiĢim BaĢkanlığına gönderilir. 

(15) (Ek: 26/2/2014-6527/17 md.) Bu maddeye göre soruĢturma aĢamasında 

verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden 

fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir. 

(16) (Ek: 10/9/2014-6552/127 md.; Ġptal: Anayasa Mahkemesi‟nin 

2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı Kararı ile.) 

3.1.1.3.3.  Ġçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı 

Ġçeriğin yayından çıkarılması ve eriĢimin engellenmesi; (5651 Sayılı Kanun, 

2007: madde 9). 

MADDE 9- (DeğiĢik: 6/2/2014-6518/93 md.) 

(1) Ġnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kiĢilik haklarının ihlal 

edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kiĢiler ile kurum ve kuruluĢlar, içerik 

sağlayıcısına, buna ulaĢamaması hâlinde yer sağlayıcısına baĢvurarak uyarı 



118 

yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza 

hâkimine baĢvurarak içeriğe eriĢimin engellenmesini de isteyebilir. 

(2) Ġnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kiĢilik haklarının ihlal 

edildiğini iddia eden kiĢilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en 

geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. 

(3) Ġnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kiĢilik hakları ihlal 

edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda 

eriĢimin engellenmesine karar verebilir. 

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği eriĢimin engellenmesi kararlarını 

esas olarak, yalnızca kiĢilik hakkının ihlalinin gerçekleĢtiği yayın, kısım, bölüm 

ile ilgili olarak (URL, vb. Ģeklinde) içeriğe eriĢimin engellenmesi yöntemiyle 

verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik 

eriĢimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek 

içeriğe eriĢimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat 

getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm 

yayına yönelik olarak eriĢimin engellenmesine de karar verebilir. 

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği eriĢimin engellenmesi kararları 

doğrudan Birliğe gönderilir. 

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan baĢvuruyu en geç yirmi dört saat 

içinde duruĢma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karĢı 4/12/2004 tarihli ve 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) EriĢimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmıĢ olması 

durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

(8) Birlik tarafından eriĢim sağlayıcıya gönderilen içeriğe eriĢimin 

engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde eriĢim sağlayıcı 

tarafından yerine getirilir. 

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği eriĢimin engellenmesi kararına 

konu kiĢilik hakkının ihlaline iliĢkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların 
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baĢka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kiĢi tarafından 

Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır. 

(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen Ģartlara uygun 

olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kiĢi, beĢ yüz günden üç bin güne 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe eriĢimin engellenmesi; (5651 Sayılı 

Kanun, 2007: madde 9/A). 

MADDE 9/A- (Ek: 6/2/2014-6518/94 md.) 

(1) Ġnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının 

gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kiĢiler, BaĢkanlığa doğrudan baĢvurarak 

içeriğe eriĢimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. 

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), 

hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine iliĢkin açıklama ve kimlik bilgilerini 

ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep iĢleme 

konulmaz. 

(3) BaĢkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe 

bildirir, eriĢim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine 

getirir. 

(4) EriĢimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, 

bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL Ģeklinde) içeriğe eriĢimin engellenmesi 

yoluyla uygulanır. 

(5) EriĢimin engellenmesini talep eden kiĢiler, internet ortamında yapılan 

yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle eriĢimin 

engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh 

ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği 

nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek 

vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BaĢkanlığa 

gönderir; aksi hâlde, eriĢimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. 
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(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karĢı BaĢkanlık tarafından 5271 

sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir. 

(7) EriĢimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmıĢ olması 

durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde doğrudan BaĢkanın emri üzerine eriĢimin engellenmesi 

BaĢkanlık tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.) 

(9) (Ek: 26/2/2014-6527/18 md.) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında 

BaĢkan tarafından verilen eriĢimin engellenmesi kararı, BaĢkanlık tarafından, 

yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk 

sekiz saat içinde açıklar. 

5651 sayılı Kanun‟a getirilen değiĢiklikler doğrultusunda,  kiĢilik haklarının 

ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin internet ortamından kaldırılmasına 

iliĢkin yeni usuller, yeni kavramlar getirilmiĢ, içeriğin internet ortamından 

kaldırılması için mahkeme süreci değiĢiklik öncesine göre daha kısa tutulmuĢtur. 

3.1.1.4.  Bilgisayarlarda Arama ve El koyma Tedbirlerinin BiliĢim 

Suçları Açısından Değerlendirilmesi 

CMK 134‟e göre bilgisayar kütüklerindeki verilerin kopyalanması ya da bu 

verilere el konması tedbirinin uygulanması biliĢim suçları bakımından gündeme 

gelebilir (CMK, 2004: madde 134). Böyle bir durumda yasal düzenlemenin çok 

iyi yorumlanması oluĢabilecek hukuka aykırılıkların ve olası tazminat istemlerinin 

önlenmesi bakımından önem taĢımaktadır. Özellikle ülkemizin Avrupa Ġnsan 

Hakları Mahkemesi‟nden (AĠHM) mahkûm olmaması ve ülkemizde hukuk devleti 

ilkesinin bir gereği olan hukuki güvenliğin ve özel yaĢamın gizliliğinin korunması 

bakımından CMK 134 düzenlemesi titizlikle uygulanmalıdır (TaĢkın, 2008b: 

197). 

ABD'de dördüncü Anayasa değiĢikliği ile arama hukukuyla ilgili güvenceler 

arttırılmıĢ ve buna göre dayalı olarak verilen mahkeme kararlarıyla, 

bilgisayarların aranmasında yeni ölçütler belirlenmiĢtir. Buna göre, ABD'de bir 
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mahkemenin bilgisayarla ilgili vereceği arama kararı, normal bir arama kararına 

göre, bilgisayarları aramanın kiĢinin özel yaĢantısını daha çok ihlal edebilme 

olasılığı bulunduğu için daha ayrıntılı verilir ve kararda açıkça bilgisayardan 

hangi verinin elde edileceği de belirtilir. Aksine bir yaklaĢım, bilgisayardan elde 

edilecek delilin hukuka aykırı delil olması sonucunu doğuracaktır. 

Benzeri bir yaklaĢım Ġngiliz Hukuku bakımından da geçerlidir. Buna göre, 

Ġngiltere'de de bir arama emrinde mutlaka aranan yerin veya nesnenin özelliğine 

göre, açık posta adresi, açık telekomünikasyon adresi, açık mail adresi ya da 

kullanıcı adı belirtilmelidir. Aksine bir karar veya yapılan iĢlem yüksek mahkeme 

tarafından bozma nedeni sayılmaktadır. 

Bilgisayarlarda veri elde etmek amacıyla yapılacak olan aramada, el 

konulacak verinin yasal delil sayılabilmesi için daha karar aĢamasından itibaren 

olağanüstü bir özen ve büyük bir dikkat gerekir. Ġrlanda'da, bilgisayarlara el 

koymak için, el koymanın haklılığını gösterecek ciddi bulguların varlığı 

aranmaktadır. Mahkemeler takdir yetkilerini kullanırlarken, bu haklılığın yanı sıra 

ölçülülük ilkesini de gözetmeye çalıĢırlar. Aksine bir yaklaĢım, Ġrlanda 

Hukukunda da bilgisayardan elde edilen veriye dayanan delilin hukuka aykırı delil 

sayılması sonucunu doğuracaktır (TaĢkın, 2008b: 199). 

5271 sayılı CMK‟nın “bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve 

kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma” kenar baĢlıklı 134. maddesine göre; 

(CMK, 2004: madde 134). 

“(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruĢturmada, baĢka surette delil elde etme 

imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Ģüphelinin 

kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama 

yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek 

metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. 

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine Ģifrenin 

çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiĢ bilgilere ulaĢılamaması 

halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve 
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gereçlere el konulabilir. ġifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların 

alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. 

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma iĢlemi sırasında, 

sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. 

(4) Ġstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak Ģüpheliye veya 

vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. 

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki 

verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler 

kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına 

alınır.” 

5271 sayılı CMK‟nın 134 düzenlemesine göre, bilgisayar kütüklerinde 

arama, kopya çıkarma ya da bilgisayardaki kayıtların çözülerek yazılı metne 

çevrilmesi için aranan ilk koĢul bir suç dolayısıyla yapılan bir soruĢturmanın 

varlığıdır. Diğer temel koĢulsa, baĢka surette delil elde etmenin olanaksız 

oluĢudur. Bundan anlaĢılması gereken, diğer güvenlik önlemlerinin denenip de 

sonuç alınamaması ya da denese dahi sonuçsuz kalacağının anlaĢılmasıdır ve ön 

koĢul niteliğindedir. Ancak bu ölçüt, kiĢi hak ve özgürlükleri bakımından doğru 

olsa da iĢin niteliği gereği ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü bir suç soruĢturması 

sırasında delillere hemen el koyamamak, delillerin kaybolmasına neden olabilir 

(Karagülmez, 2013: 442) 

Bu iki koĢulun birlikte var olması durumunda, Cumhuriyet Savcısının istemi 

ve yargıcın kararı ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, verilerden kopya 

alınmasına ve bilgisayara el konmasına ya da kayıtların metin haline 

dönüĢtürülmesine karar verilebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, 

Cumhuriyet Savcısının isteminin olmasıdır. Cumhuriyet savcısının istemi yoksa 

yargıç tek baĢına, sözgelimi kolluğun istemi üzerine, bu tedbire 

baĢvuramayacaktır. 

Aksine bir yaklaĢım yasa koyucu tarafından benimsenmiĢ olsaydı, CMK 75 

(Ģüpheli veya sanığın beden muayenesi); CMK 76 (diğer kiĢilerin beden 

muayenesi); CMK 119 (arama); CMK 127 (elkoyma); CMK 129 (postada 
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elkoyma); CMK 135 (iletiĢimin tespiti); CMK 139 (gizli soruĢturmacı tayini); 

CMK 140/2 (teknik araçlarla izleme) tedbirlerinde olduğu gibi, madde metnine 

“hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının emriyle” ifadesi konulabilirdi. Oysa CMK 134 düzenlemesinde 

(f.1,c.son) açıkça bu tedbire yargıcın karar vereceği belirtilmiĢtir. Ancak bu koĢul 

da Cumhuriyet savcısının istemi koĢuluyla güçlendirilmiĢtir. Bu durum da 

bilgisayarların incelenmesinin kiĢinin özel yaĢamının ihlali anlamına gelebileceği 

ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. 

 Bu durumda, CMK 134‟teki tedbire yargıcın kendi baĢına (sözgelimi 

kolluğun istemiyle) karar verebilmesi ancak CMK 163‟te düzenlenen özel 

durumda mümkün olmalıdır. CMK 163 ise ancak olayın geniĢliği Cumhuriyet 

savcısını aĢıyorsa (sözgelimi küçük bir ilçede yalnızca bir savcı varsa ve o da 

ölümlü bir trafik kazasındaki soruĢturmaya katılmıĢsa; ayrıca derhal harekete 

geçilmediği durumda da biliĢim suçu iĢleyen kimse izini kaybettirebilecekse-ki 

biliĢim suçlarının çoğunda faile ulaĢmak oldukça güçtür) uygulanabilir. Bunun 

dıĢındaki hallerde ancak Cumhuriyet savcısının istemiyle soruĢturma aĢamasında 

5235 Sayılı Kanun md 10 gereğince bu kararı sulh yargıcının vermesi gerekir. Bu 

kararlara karĢı da CMK 267 vd hükümlerine göre itiraz edilebilecektir (TaĢkın, 

2008b: 200). 

Bilgisayar kütüklerine Ģifre çözülmeden girilebilmesi olanaksızsa yine 

yargıç kararıyla ve yalnızca Ģifreyi çözme ve gereken kopyaların alınması 

amacıyla giriĢ yapılabilir. Ġstenen bilgiler elde edildiğinde elkonulan cihazlar 

sahibine iade edilir. CMK 134/4 düzenlemesi, verilerine elkonulan Ģüphelinin, 

elkonulan verilerden bir örnek isteme hakkını teminat altına almıĢ olmakla 

birlikte, bunu Ģüphelinin veya vekilinin istemine bağlamıĢ olması eksikliktir. 

ġüpheliye veya vekiline, istemi aranmaksızın tutanaktan bir örnek verilmelidir 

(TaĢkın, 2008a: 169). 

Uygulamada zaman zaman karĢılaĢılan önemli bir sorun ise, hukuk 

mahkemelerinin HUMK 368-374 hükümlerine göre zaman zaman yaptıkları 

tespitlerde, yanlıĢ olarak bilgisayarlardan delil toplamalarıdır. (Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu [HUMK], 1927: madde 368-374). Oysa gerek Anayasa md 
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20/2 gerekse CMK 134 düzenlemesi gereğince, bilgisayarlarda arama 

yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hâkim/mahkemenin karar 

vermesi gerekmektedir. Bu durumda, tespit isteyen hukuk mahkemesi, yalnızca 

olay yerine gidip yeri fotoğrafla ya da tutanakla tespit etmeli; olay yerindeki 

bilgisayarların durumunu tespit ettikten sonra geri dönmelidir. Mahkeme, 

bilgisayarı aramak ya da bilgisayardan veri toplamak istiyorsa, CMK 134 

gereğince öncelikle Cumhuriyet Savcılığına baĢvurmalı; savcılık bu istemi ceza 

yargıcına aktarmalı ve ceza yargıcının vereceği karar, hukuk mahkemesine 

gönderilmeli; hukuk mahkemesi de buna dayanarak bilgisayarlarda arama ya da 

bilgisayardan delil toplama veya tespit iĢlemine giriĢmelidir. Aksine bir 

uygulama, AĠHS md 8 ve Anayasa md 20'de güvence altına alınan bireyin özel 

yaĢamının gizliliği ilkesine aykırı olacağı gibi; CMK 134 düzenlemesini de 

anlamsızlaĢtıracaktır. Bir baĢka deyiĢle, bir süre sonra, CMK 134'ün ve Anayasa 

md 20'nin getirdiği güvenceleri dolanmak amacıyla bilgisayarlardan HUMK 

hükümlerine göre delil tespiti yoluna gidilebilecektir. Bu da hukuka aykırı 

uygulamaların önünü açacaktır (TaĢkın, 2008a: 170). 

ġüphe, temel bir ayrımla; basit Ģüphe, makul Ģüphe, yeterli Ģüphe ve 

kuvvetli Ģüphe Ģeklinde bir ayrıma tabi tutulabilir ki CMK‟da koruma tedbirleri 

bakımından, Ģüphenin dereceleri bu Ģekilde tanımlanmıĢtır. Bilgisayarlara el 

koyma, bilgisayar kütüklerinde arama için CMK 134‟te bir Ģüphe derecesi 

öngörülmemiĢtir. Kanımızca maddede, bilgisayar kütüklerine el koyma veya 

kütüklerde arama yapma; bilgisayardan örnek çıkarma bakımından Ģüphenin 

derecesini belirten bir düzenlemeye yer verilmemiĢ olması çok önemli bir 

eksikliktir.  

Arama için CMK 116'ya göre “makul Ģüphe”  aranacaktır (CMK, 2004: 

madde 116). Makul Ģüphe, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği'nin 

6.maddesinde tanımlanmıĢtır. Buna göre makul Makul Ģüphe; (Adlî ve Önleme 

Aramaları Yönetmeliği, 2005: madde 6). 

Hayatın akıĢına göre somut olaylar karĢısında genellikle duyulan Ģüphedir. 
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Makul Ģüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kiĢinin veya onunla 

birlikte olanların davranıĢ tutum ve biçimleri, kolluk memurunun taĢındığından 

Ģüphe ettiği eĢyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir. 

Makul Ģüphede, ihbar veya Ģikâyeti destekleyen emarelerin var olması 

gerekir. 

Belirtilen konularda Ģüphenin somut olgulara dayanması Ģarttır. 

Arama sonunda belirli bir Ģeyin bulunacağını veya belirli bir kiĢinin 

yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır. 

Örneğin Kadıköy Meydanı'ndan Bahariye Caddesi'ne doğru, elinde bir 

bayan çantasıyla hızlı hızlı (hatta koĢar adımlarla) giden genç bir delikanlıya 

bakan birisi, ilk bakıĢta o delikanlının bir gasp fiiline karıĢmıĢ olabileceğini 

düĢünecektir. Ne var ki makul Ģüphenin net bir tanımının yapılamamıĢ olması 

özellikle kolluğun bu Ģüpheyi değerlendirmede, durdurma ve kontrol iĢlemleri 

bakımından keyfi davranmasının önünü açmaktadır. O halde, makul Ģüphe açıkça 

tanımlanmalıdır. Buna bağlı olarak, durdurma için gerekli olan makul Ģüphe 

derecesi ile arama ve arama sonrası yakalama için gereken makul Ģüphe seviyesi 

de duraksamaya yol açmayacak Ģekilde açıkça tanımlanmalıdır (TaĢkın, 2008b: 

202-203). 

Kanımızca, bilgisayar kütüklerinin aranmasında; CMK 116‟da öngörülen 

makul Ģüphe kavramı yetersiz kalmaktadır (CMK, 2004: madde 116). Bir kiĢisel 

bilgisayarın (özellikle de dizüstü bilgisayarın) aranması ile kiĢinin cep 

telefonundaki verilerin aranması ya da kiĢinin özel telefon görüĢmelerinin 

denetlenmesi arasında, kiĢinin özel yaĢamına müdahale derecesi bakımından bir 

fark yoktur. Nasıl ki bir kimsenin cep telefonunun dinlenmesi için CMK 135 

gereğince kuvvetli suç Ģüphesinin varlığı aranmaktaysa, cep telefonu kadar 

mahrem verileri içerebilecek dizüstü bilgisayarın aranmasında da kuvvetli suç 

Ģüphesinin varlığı kabul edilmelidir. Ayrıca, kiĢinin cep telefonuna gönderilen ve 

kiĢiye özel olan kısa mesajlarla, kiĢinin mail kutusuna gönderilen (ve Ģifreyle 

girilen) yazılı iletilerin (mail) arasında hiçbir fark da yoktur. O halde, her ikisine 

de müdahale aynı kurallara ve usule göre yapılmalıdır (TaĢkın, 2008b: 203). 
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Ancak en uygun çözüm, CMK 134'e ek bir fıkra konması ve biliĢim 

suçlarına özgü ayrı bir düzenleme getirilmesidir. Aksi halde, biliĢim suçlarının 

hızlı soruĢturulması gereği bulunduğundan, CMK 134'te aranan “baĢka surette 

delil elde etmemiĢ olmak” Ģartı nedeniyle, delillerin yitmesi söz konusu olabilecek 

ve arama amacına ulaĢamayabilecektir (CMK, 2004: madde 134). 

Ayrıca maddedeki Ģüphe konusu netleĢtirilmeli ve Ģüphe derecesi olarak da 

diğer koruma tedbirlerindeki gibi “kuvvetli suç Ģüphesinin varlığı” ölçütü 

konmalıdır. Aksi halde, suçu ortaya çıkarmak uğruna kiĢinin özel yaĢamının 

gizliliği ortadan kaldırılabilir veya zedelenebilir ki bu da bir hukuk devletinde 

kabul edilebilir bir yaklaĢım değildir. 

 

3.2.  ĠNTERNET SÜJELERĠNĠN SORUMLULUĞU 

5651 saylı Kanun‟da “eriĢim sağlayıcı, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı” ya yer 

verilmiĢtir. 

5651 sayılı Kanun‟un 3. Maddesine göre; (5651 Sayılı Kanun, 2007: madde 3). 

Bilgilendirme yükümlülüğü 

MADDE 3- (1) Ġçerik, yer ve eriĢim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen 

esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında 

kullanıcıların ulaĢabileceği Ģekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür. 

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer 

veya eriĢim sağlayıcısına BaĢkanlık tarafından iki bin Türk lirasından elli bin Türk 

lirasına kadar idarî para cezası verilir. (1) 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/86 md.) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt 

içinden ya da yurtdıĢından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletiĢim araçları, 

alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik 

posta veya diğer iletiĢim araçları ile bildirim yapılabilir. 
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(4) (Ek: 26/2/2014-6527/16 md.; DeğiĢik: 10/9/2014-6552/126 md.; Ġptal: 

Anayasa Mahkemesi‟nin 2/10/2014 tarihli ve E.: 2014/149, K.: 2014/151 sayılı 

Kararı ile.) 

3.2.1.  Ġçerik Sağlayıcıların Sorumluluğu 

5651 sayılı Kanun‟un 4. Maddesine göre; (5651 Sayılı Kanun, 2007: madde 4). 

Ġçerik sağlayıcının sorumluluğu  

MADDE 4- (1) Ġçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her 

türlü içerikten sorumludur. 

(2) Ġçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı baĢkasına ait içerikten sorumlu 

değildir. Ancak, sunuĢ biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve 

kullanıcının söz konusu içeriğe ulaĢmasını amaçladığı açıkça belli ise genel 

hükümlere göre sorumludur. 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/87 md.) Ġçerik sağlayıcı, BaĢkanlığın bu Kanun ve 

diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep 

edilen Ģekilde BaĢkanlığa teslim eder ve BaĢkanlıkça bildirilen tedbirleri alır. 

3.2.2.  Ġnternet Servis Sağlayıcıların Sorumluluğu 

5651 sayılı Kanun‟un 5. Maddesine göre; (5651 Sayılı Kanun, 2007: madde 5). 

Yer sağlayıcının yükümlülükleri 

MADDE 5- (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya 

hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araĢtırmakla yükümlü 

değildir. 

(2) (DeğiĢik: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka 

aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi 

hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür. 

(3) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere 

iliĢkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere 

yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, 

bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 
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(4) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek 

usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları iĢin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak 

ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaĢtırılabilirler.  

(5) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcı, BaĢkanlığın talep ettiği 

bilgileri talep edilen Ģekilde BaĢkanlığa teslim etmekle ve BaĢkanlıkça bildirilen 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(6) (Ek: 6/2/2014-6518/88 md.) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan 

veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında 

BaĢkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari 

para cezası verilir. 

3.2.3.  Ġnternet EriĢim Sağlayıcıların Sorumluluğu 

5651 sayılı Kanun‟un 6. Maddesine göre; (5651 Sayılı Kanun, 2007: madde 6). 

EriĢim sağlayıcının yükümlülükleri 

MADDE 6- (1) EriĢim sağlayıcı; 

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun 

hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde (…) eriĢimi engellemekle, 

b) Sağladığı hizmetlere iliĢkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı 

aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar 

saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla, 

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik 

sağlayıcılarına ve müĢterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine iliĢkin kayıtları 

yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, 

ç) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) EriĢimi engelleme kararı verilen yayınlarla 

ilgili olarak alternatif eriĢim yollarını engelleyici tedbirleri almakla, 

d) (Ek: 6/2/2014-6518/89 md.) BaĢkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen 

Ģekilde BaĢkanlığa teslim etmekle ve BaĢkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, 

yükümlüdür. 
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(2) EriĢim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla eriĢilen bilgilerin içeriklerinin 

hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini 

kontrol etmekle yükümlü değildir. 

(3) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden 

birini yerine getirmeyen eriĢim sağlayıcısına BaĢkanlık tarafından onbin Yeni 

Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

EriĢim Sağlayıcıları Birliği 

MADDE 6/A- (Ek: 6/2/2014-6518/90 md.) (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 

kapsamı dıĢındaki eriĢimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak 

üzere EriĢim Sağlayıcıları Birliği kurulmuĢtur. 

(2) Birlik özel hukuk tüzel kiĢiliğini haizdir. Birliğin merkezi Ankara‟dır. 

(3) Birliğin çalıĢma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle 

belirlenir. Tüzük değiĢiklikleri de kurumun onayına tabidir. 

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını 

müteakip faaliyete baĢlar. 

(5) Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu 

kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet eriĢim 

hizmeti veren diğer iĢletmecilerin katılmasıyla oluĢan ve koordinasyonu sağlayan 

bir kuruluĢtur. 

(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dıĢındaki eriĢimin engellenmesi 

kararları eriĢim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması 

amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım eriĢim sağlayıcıların kendileri 

tarafından sağlanır. 

(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dıĢındaki eriĢimin engellenmesi 

kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat 

eriĢim sağlayıcılara yapılmıĢ sayılır. 

(8) Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düĢündüğü 

kararlara itiraz edebilir. 
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(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluĢur. 

Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karĢılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin 

ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satıĢ tutarı toplamı içindeki o üyenin net 

satıĢı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne 

zamandan itibaren ödemeye baĢlayacağı ve ödemelere iliĢkin diğer hususlar Birlik 

Tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile 

birlikte tahsil edilir. 

(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz. 

5651 sayılı Kanun‟un 7. Maddesine göre; (5651 Sayılı Kanun, 2007: madde 7). 

Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri 

MADDE 7- (1) Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî 

amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. Ġzne iliĢkin bilgiler otuz gün içinde 

mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî 

amirler tarafından yapılır. Ġzin belgesinin verilmesine ve denetime iliĢkin esas ve 

usuller, yönetmelikle düzenlenir. 

(2) (DeğiĢik: 6/2/2014-6518/91 md.) Ticari amaçla olup olmadığına 

bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluĢturan 

içeriklere eriĢimin engellenmesi ve kullanıma iliĢkin eriĢim kayıtlarının tutulması 

hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(3) (DeğiĢik: 6/2/2014-6518/91 md.) Ticari amaçla toplu kullanım 

sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların 

tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla 

yükümlüdür. 

(4) (Ek: 6/2/2014-6518/91 md.) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal 

eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre 

yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk 

Lirasından on beĢ bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne 

kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye 

mahalli mülki amir yetkilidir. 
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3.3.  BĠLĠġĠM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 

BiliĢim suçlarının çok ciddi bireysel ve toplumsal sonuçları bulunduğu 

bugün artık yadsınamayan bir gerçektir, dolayısıyla bu suç tipleriyle yürütülecek 

mücadelenin de çok boyutlu olması gerekmektedir. Ancak ceza hukuku 

normlarıyla sağlanmaya çalıĢılan koruma, biliĢim suçlarıyla mücadelenin yalnızca 

bir boyutudur. Bu mücadelenin diğer bir boyutu da biliĢim sistemi kullanan kiĢi, 

kurum ve hatta devletlerin bu konuda almaları gereken önlemler ve ceza hukuku 

dıĢında özellikle sanal alanın hukuksal bir alan haline getirilmesi için yapmaları 

gereken düzenlemelerdir. BiliĢim suçlarıyla mücadelede alınması gereken 

önlemler olarak ceza hukuku normlarıyla bu konuyla ilgili kamu düzenin ihlali 

olarak görülen eylemlerin suç tipi olarak tanımlanmasında yarar olacaktır. 

BiliĢim suçlarına karĢı yürütülen mücadele, biliĢim suçlarının iĢlenme 

modellerinin klasik suçlara göre farklılık göstermesi, biliĢim teknolojisinin sürekli 

olarak geliĢmesi ve buna paralel olarak her geçen gün yeni suç tip ve modellerinin 

ortaya çıkması, iĢlenen suç sayısının fazlalığı, failleri belirlemede ve yakalamada 

yaĢanan güçlükler nedeniyle büyük zorluk yaĢanmaktadır. Buna ters orantılı 

olarak biliĢim suçlarının iĢlenmesi ile birlikte kiĢilere ve kurumlara verilen 

ekonomik zararlar büyümektedir. Bu yüzden kiĢiler ve kurumlar öncelikle kendi 

kullandıkları biliĢim sisteminin güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Bununla 

sistemde var olan verilerin ve sistemin kendisinin gizliliği, bütünlüğü ve 

kullanıma yönelik her türlü tehlikelere karĢı güvenliği sağlanmalıdır. Bunun 

yanında biliĢim suçlarıyla ilgili hukuksal altyapının özelliklede ceza hukuku 

düzenlemelerinin yetersiz olması ve buna bağlı olarak ceza normlarında ki 

caydırıcılık gücünün az olması biliĢim suçlarının artmasına neden olmuĢtur. 

Gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılmasının yanında suçla mücadele eden 

kolluk kuvvetinin suç ve suçluyu kovuĢturmakta geleneksel metotlardan 

vazgeçerek delil toplama daha fazla yatkın olması ve bu konuda yeterli bilgi ve 

donanıma sahip olması gerekmektedir (Dülger, 2004: 320). 
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BiliĢim suçlarının önlenmesinde bireylere ve devletlere de önemli görevler 

düĢmektedir. Özellikle, bireysel kullanıcılarla Ģirketler, sistemlerinin güvenliğini 

arttırıcı yazılımlar kullanarak görecekleri zararı azaltmalıdırlar. Ayrıca, biliĢim 

suçlarının çoğunun, özellikle Ģirketlerin ticari saygınlıklarının zedeleneceğini 

düĢünerek soruĢturmaya yetkili kurumlara bildirilmemesi de diğer önemli 

sorunlardan biridir. Bu nedenle, bireylerin uğradıkları mağduriyetleri yetkili 

birimlere rahatlıkla iletmelerini sağlamak, halkın özdenetimine baĢvurmak biliĢim 

suçlarıyla mücadelede önem taĢımaktadır. Devlete düĢen temel görevlerden biri 

de biliĢim güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve biliĢim suçlarıyla mücadele 

edecek olan personeli yetiĢtirmektir. Buna, kolluk güçlerinin, yargıç, savcı ve 

savunmanların biliĢim suçları hakkında özel eğitimden geçirilmesi de dâhildir. 

Özellikle biliĢim suçlarının soruĢturma evresinde görev alacak olan adli kolluk 

görevlileri, bilgisayarlarda yapacakları arama/araĢtırma iĢlemlerinde ciddi bir 

planla ve dikkatle hareket etmelidirler. Bu planın kapsamına yargıçlarca verilecek 

arama kararı da dâhildir. Dolayısıyla, bu da sağlıklı ve doğru bir eğitimden 

geçmeyi gerektirir (TaĢkın, 2008b: 211). 

BiliĢim suçlarının klasik suçlara göre daha yeni tarihli oluĢu ve internetin 

gitgide yaygınlaĢması, internetin üzerinde belli bir yetkinin ya da kuralların 

bulunmayıĢı, bizi öncelikle, biliĢim suçlarına uygulanacak hukukun hangi devletin 

hukuku olduğu sorusuna yöneltmektedir. Hukuk camiasında, siber uzayda 

hukukun nasıl uygulanacağı, kimin takip edeceği, siber uzayın neresi olduğu, 

hangi hukukun geçerli olduğu ve kimin karar vereceği soruları henüz 

yanıtlanmamıĢtır. Ancak bizce, bu konuyla ilgili öne sürülen temel iki görüĢten, 

suçun yayının yapıldığı yerde iĢlenmiĢ olduğunun kabulü veya suçların 

hareketiyle sonucunun farklı yerlerde doğuyor oluĢu nedeniyle bu tür suçları 

mesafe suçu sayan görüĢler arasında, ikincisi biliĢim suçlarının mantığıyla daha 

iyi örtüĢmektedir. Bu durumda, yurt dıĢından yayın yapan bir site üzerinden 

iĢlenen suçun sonuçları Türkiye'de doğduğundan, Türk Hukuku olaya 

uygulanabilecektir (Sınar, 2001: 127-129). 

Ġnternet ortamındaki sorunlara uluslararası antlaĢmalarla çözüm bulunmak 

istenmiĢtir. Ancak bu çabalar da çoğu kez devletlerin arasındaki yardımlaĢma ve 
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iĢbirliği yetersizlikleri ya da isteksizlikleri nedeniyle yeterli etkinliğe 

ulaĢamamıĢtır. Özellikle, organize suçlarda uluslararası iĢbirliği büyük önem 

taĢımaktadır. Çocuk pornosuna iliĢkin suçlarda bu iĢbirliği daha da önem 

taĢımaktadır. Ancak ne yazık ki bu konuda, özellikle mevzuat farklılığı (cinsel 

yetiĢkinlik yaĢı, çocuk pornografisine iliĢkin yasal düzenleme yaĢı farklılığı) 

nedeniyle ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. Bu nedenle de çoğu kez sağlıklı sonuçlar 

alınamamaktadır (ErbaĢı, 2007: 1640-1644). 

Diğer bir temel sorun, ceza yasalarımızın yetersizliğidir. Özellikle de biliĢim 

suçlarının dinamik yapısı bu yetersizliği perçinlemektedir. Ancak, sevinerek 

belirtmeliyiz ki TCK ile 765 Sayılı TCK'nın pek çok yetersizliğini ortadan 

kaldırılmıĢtır fakat yine de kanunun önemli eksiklikleri bulunmaktadır 

BiliĢim suçlarının soruĢturulması ve önlenmesinde karĢılaĢılan en büyük 

sorunlardan biri de suçların uluslararası yargısal boyutunun bulunması nedeniyle 

öncelikle hangi ülkenin hukukunun uygulanacağıdır. Geleneksel ceza yargılaması 

hukukunda, kural olarak suçun iĢlendiği yer mahkemesine yargılama yetkisi 

verilmiĢtir. Bu kural, biliĢim suçları bakımından yetki sorununu çözmekten 

uzaktır. BiliĢim suçlarında, suçun iĢlendiği yer ciddi bir sorundur. Sözgelimi 

çocukların pornografik malzeme olarak kullanıldığı internette, bu failin kimliği ve 

internet adresi soruĢturma makamları tarafından belirlenebilmekle birlikte, 

özellikle failin yabancı ülkede oturması durumunda veya kimliğinin 

belirlenemediği durumlarda ciddi hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır. Burada, 

bizce en etkili çözüm, hava korsanlığı veya terör eylemlerinde olduğu gibi, 

özellikle çocuk pornosu bakımından, bu suçun insanlığa karĢı iĢlendiğinin kabul 

edilmesi ve failin yakalandığı yer mahkemesinin suçun soruĢturulmasında ve 

kovuĢturulmasında yetkili olduğunun benimsenmesidir. Hangi devletin 

mahkemelerinin yetkili olacağı konusunda, diğer bir görüĢ bu tip suçlarda, hangi 

ülkenin kendisini yetkili sayıyorsa onun derhal müdahale etmesini ve yargı 

yetkisinin geçerli olması gerektiğini savunmaktadır (TaĢkın, 2008b: 208-209). 

Avrupa konseyi Siber Suç SözleĢmesi ise, 22. maddesinde biliĢim 

suçlarında, sözleĢmeye taraf olan devletin kendi toprakları içerisinde iĢlenen 

suçları yargılama yükümlülüğünü düzenlemektedir. Buna göre, uçaklar da gemiler 
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de bayrak devletinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Aynı maddenin ilk fıkrasında 

da bir devletin, kendi vatandaĢını yargılama yetkisi düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

vatandaĢı nerede bulunursa bulunsun, iĢlenen fiil o devletin kanunlarına göre de 

suçsa ya da suçun iĢlendiği yer, açık deniz gibi, herhangi bir devletin yargılama 

yetkisi kapsamına girmiyorsa, o ülkenin kendi vatandaĢını yargılama yetkisi 

vardır. Avrupa konseyi Siber Suç SözleĢmesi, uluslararası iĢbirliğini de 

düzenlemekte ve taraf devletlere suçluların iadesi, bilgisayar sistemleri ve veri 

paylaĢımı da dâhil olmak üzere, çok geniĢ bir iĢbirliği görevi yüklemektedir. Hatta 

taraflar arasında suçluların iadesine yönelik anlaĢma olmasa dahi Avrupa konseyi 

Siber Suç SözleĢmesi hükümleri uygulanarak suçluların iadesi sağlanabilecektir 

(Helvacıoğlu, 2004: 294). 

Son olarak terörist örgütlerin, iletiĢimde gizliliği sağlamak, propagandalarını 

yapmak ve finansal kaynaklarını artırabilmek amacıyla interneti kullandıkları 

bilinmektedir. Sanan terörizm, belirli bir siyasal ve sosyal amaca ulaĢmak için 

biliĢim sistemleri kullanılarak bireylere, mallara ve toplumsal yaĢayıĢ düzenine 

zarar verilerek, toplumu ve yöneticileri yıldırma, korkutma, sindirme ve baskı 

altında tutma çalıĢmaları olarak tanımlanmaktadır. Terör Örgütlerinin sanal 

terörizmle gerçekleĢtirebilecekleri ve toplum üzerinde çok büyük zarara neden 

olabilecek ve acil olarak önlem alınması gereken eylemlerine Ģunları örnek 

gösterebiliriz; bütün trafik ıĢıklarının durdurulması, elektrik ve doğalgazın 

kapatılması, telefon hatlarının kilitlenmesi, biliĢim sistemlerinin iletiĢim dıĢı 

bırakılması, bankacılık ve finans sektörünün çökertilmesi, acil yardım, hastaneler, 

itfaiyelerin çalıĢmasının engellenmesi vb. 
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GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

 

Ülkemizde biliĢim suçları ile alakalı olarak yürürlükte bulunan mevcut 

yasalar ve düzenlemeler gayet baĢarılı ve yerindedir fakat geliĢen teknoloji ile 

birlikte biliĢim teknolojileri ve suç dünyası karĢılaĢtırıldığında teknolojinin hep 

bir adım önde olması sebebiyle suçla etkin mücadele ve yargılama sürecinde 

aksaklıklar görülmektedir bu bize yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını 

göstermektedir. Yani yeni TCK‟daki düzenlemeler bütünüyle bir uyum içerisinde 

değildir ve kendi içinde eksiklikleri vardır, oluĢturulan suç tipleri biliĢim 

suçlarıyla gerçekleĢtirilebilecek ve güncel olan tüm eylemleri kapsamamaktadır. 

Bu yüzden biliĢim suçları klasik suçlardan farklı bir yapıya sahiptir. Bu gerçek 

gözetildiğinde, kimi özel ceza yasalarında, örneğin Terörle Mücadele Kanunu‟nda 

olduğu gibi bir “BiliĢim Suçlarıyla Mücadele Kanunu” yapılmalı ve bu kanunla 

birlikte gerekli eksiklikler giderilerek içine sanal terörizmle mücadeleye iliĢkin 

düzenlemeler konmalıdır. 

 

Buna ek olarak, adliyelerde özel “BiliĢim Savcılıkları” ile “BiliĢim 

Mahkemeleri‟nin kurulması da bu suçlarla mücadelede uzmanlığı getireceğinden, 

önemli bir geliĢme olacaktır. 

 

Ayrıca, aile mahkemelerinde olduğu gibi, biliĢim mahkemelerinde de, 

biliĢim konusunda ihtiyaç duyulacak teknik uzman personel kadroları ihdas 

edilmelidir. Bunun yanında biliĢim suçlarına, seçenek yaptırımlar da öngörülmeli 

ve yalnızca hapis cezası yerine, seçenekli yaptırımların uygulanabilmesinin 

açılmalıdır ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, 

Avusturalya ya da ABD Hukuk düzenlerinde olduğu gibi, biliĢim suçu iĢleyen 

faile “ev hapsi” cezası ya da “bilgisayar kullanmama cezası” gibi cezalar 
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verilebilmeli ve böylece faillerin topluma kazandırılmasının da önü açılmalıdır. 

Kaldı ki 5237 Sayılı TCK‟da öngörülen “denetimli serbestlik” uygulaması böyle 

yaptırımların hukuk sistemimize kazandırılması bakımından da yol gösterici ve 

güzel örnektir. Devletlerin sanal alanı denetlemesinin önü, özellikle sanal 

terörizmle mücadele için açılmalı; ancak bu yapılırken bireylerin özel yaĢamıyla 

haberleĢme özgürlükleri de engellenmemelidir. Bir baĢka anlatımla, özgürlük-

kamu düzeni dengesi çok iyi gözetilmeli ve bireysel hak ve özgürlüklere fazla 

müdahale dilmemelidir. 

 

Yine BiliĢim Suçları Kanunu'nun çıkarılması ve biliĢim suçlarıyla ilgili 

değiĢik kanunlarda ya da TCK'nın değiĢik bölümlerinde düzenlenmiĢ olan, 

yukarıda incelediğimiz suçların bu kanunda toplanarak; soruĢturma ve 

kovuĢturma yöntemlerinin de kanunda belirtilmesi de bir gerekliliktir. Bu kanun 

yürürlüğe girdiğinde, farklı kanunlardaki biliĢim suçlarını düzenleyen kuralların 

yürürlükten kaldırılması da uygun olacaktır. 

 

BiliĢim teknolojilerindeki geliĢmeler hızla devam etmektedir ve bununla 

birlikte de siber âlem denen sanal dünyada suç sayısı ve suç çeĢitleri her geçen 

gün artmaktadır. Bu suçlarla etkin mücadele edilebilmesi için suçu iĢleyen kiĢiler 

kadar bu konuda bilgisi olan kolluk görevlileri ve hukukçulara ihtiyacımız vardır. 

Bu yüzden Hukuk fakültelerinde BiliĢim Hukuku dersleri açılmalı ve uzmanlık 

gerektiren bu özel dalın, BiliĢim Özel Hukuku ve BiliĢim Kamu Hukuku Ģeklinde 

alt dallara ayrılarak, bu konuda donanımlı hukukçular yetiĢtirilmelidir. Buna 

paralel olarak biliĢim suçlarının geliĢken yapısı nedeniyle, soruĢturma organlarına 

verilecek olan eğitim süreci içerisinde baĢka biliĢim suçları ortaya çıkabilecek ve 

dolayısıyla personelin eğitimi çağın gerisinde kalabilecektir. Bu nedenle, sürekli 

ve düzenli bir eğitim Ģarttır. Bu eğitimlerin gerekliliği ve önemi kaydedilen 

suçlara müdahale ve faillerin hemen yakalanması anlaĢılacaktır çünkü biliĢim 

suçlarıyla mücadelede, delil toplama aĢaması aciliyet taĢımaktadır. Olaya ne kadar 

çabuk ve doğrudan müdahale edilirse, delillerin yok olması da o kadar zor 
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olacaktır. SoruĢturma birimlerinin bu yönde eğitilmesi ve müdahale ederken daha 

dikkatli davranması maddi gerçeğin ortaya çıkmasında mahkemelere yardımcı 

olacaktır bu yüzden soruĢturmacı birimler sürekli olarak bilgilerini 

güncellemelidirler. 

 

BiliĢim suçları ile olan mücadele ulusal temelde kalmayıp gerekli olan 

uluslararası iĢbirliğinde ise zaman kaybetmeden güçlü ve kararlı adımlar atılmalı 

ve bu konuda istikrarlı bir politika güdülmelidir. Bu bağlamda uluslararası 

iĢbirliğinin temelini oluĢturacak ortak kabul görmüĢ biliĢim suçları listesinde, 

Avrupa Konseyi Siber Suç SözleĢmesi, asgari bir model olarak görülebilir. Fakat 

bu model ile de yetinilmemeli, daha ileri ve güncel uluslararası ortak yaklaĢımlar 

ve iĢbirlikleri sağlanmalıdır. Çünkü siber suçlar her geçen gün ve geliĢen biliĢim 

teknolojileri ile birlikte kendilerini yenilemektedirler. 

 

Siber suçlar, günümüzde tüm dünya ülkelerinin en problemli konularından 

biri haline gelmiĢtir. Bu nedenle biliĢim suçlarıyla savaĢ, yalnız polisiye tedbirler 

alınması veya devletin bu konu ile mücadele etmesi ile çözülebilecek bir olgu 

değildir. Toplum olarak da bu konu ele alınmalı, gerekli bilinç oluĢturulmalıdır. 

Bu bağlamda bilgisayar okuryazarlığı artırılmalı, temel bilgisayar kullanıcıları 

bilinçlendirilmeli ve buna okullarda ki eğitimlerden baĢlanılmalı ve alınabilecek 

önlemler anlatılmalıdır Bununla birlikte bu suçların ciddiyeti konusunda gerek 

bireysel gerekse toplumsal düzeyde yeterli duyarlılık gösterilmemektedir. 

Bireylerin eğitimi ve bu suçlara karĢı bilgilendirilmesi çok önemli bir geliĢme 

olacaktır. Özellikle çocukların küçük yaĢlardan itibaren biliĢim teknolojilerini 

kullanırlarken bir takım temel ahlak prensiplerine sahip olmalarını sağlamak hem 

ailelerin hem de devletin baĢlıca görevleri arasındadır. Burada devlet tarafından 

yapılması gereken müfredata konulacak bilgisayar derslerinde öğrencilere bu 

suçların ciddiyetinin anlatılması ve sanal âlemde iĢlenen suçların gerçek hayatta 

iĢlenen suçlarla aynı olduğunun anlatılmasıdır. Bu Ģekilde genç neslin 

bilinçlendirilmesi durumunda ileride onların bu suçlar iĢlemelerinin önüne 
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geçilebilir. Ancak siber suçlular konusunda gazetelerde çıkan haberlere 

baktığımızda, siber suçlular zeki, yapmıĢ oldukları fiiller ise masum olarak 

gösterilmektedir. Hal böyle olunca bilgisayar teknolojilerine merakı olan 

gençlerin çoğunda bilgisayar korsanı olma isteği uyanmaktadır. OluĢturulacak 

olan tüm bu devlet stratejisi toplumu da kapsamalı ve bu bilinçle beraber derhal 

uygulamaya alınmalıdır.    

 

Son olarak yapılan literatür tarama çalıĢmalarında, konuyla ilgili birçok 

çalıĢma mevcut olsa da “biliĢim suçları ve güvenlik” ve “biliĢim suçları ile 

mücadele” konularının ülkemiz için akademik ortamlarda yeterince tartıĢılmadığı 

ve konuya gereken ilginin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Konunun 

ülkemiz için bakir bir konu olması, magazin ve ticari bilgilerin dıĢında konunun 

akademik gündemde daha fazla yer bulması için bu konuda yapılacak olan 

çalıĢma ve araĢtırmalar üniversiteler, araĢtırma enstitüleri ve ilgili bakanlıklarca 

desteklenmelidir. 
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EK – 1 

YARGITAY KARARLARI 

 

TCK 243. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YARGITAY KARARLARI; 

Örnek Olay - 1 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 2012/22385 

K. 2012/3683 

T. 19.03.2012   

“Sanığın katılan Ģirkette çalıĢtığı sırada kendisine görevi sebebiyle verilen 

internet Ģifresini, iĢ yerinden ayrıldıktan sonra hakkı bulunmadığı halde 

kullanmak suretiyle katılan Ģirkete ait biliĢim sistemine girdiği ve orada kalmaya 

devam ettiğini iddia ve sanığında bu iddiayı doğrulayan katılan Ģirkete ait biliĢim 

sistemine hükümsüz kalan Ģifresi ile girip, burada ki Ģirket çalıĢanlarına ait 

maillerin kendi kurduğu siteye yönlendirmesini yapabilecek kadar süre ile 

kalındığını savunması karĢısında; yüklenen TCK’nın 243/1. maddesindeki suçun 

biliĢim sistemine hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek 

unsurlarının gerçekleĢtiğinin kabulü ile mahkûmiyetine karar verilmesi yerine 

yazılı Ģekilde beraatine hüküm kurulması yasaya aykırıdır”. 

 

Kararda, TCK‟nın 243. maddesindeki bir biliĢim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmek ve orada kalmaya devam etmeyi sağlayacak Ģekilde fiilin 

gerçekleĢmiĢ olması sebebiyle ilk derece mahkemesinin sanığın mahkumiyeti 

yerine beraati yönünde karar vermesi Yargıtay ilgili dairesi tarafından yasaya 

aykırı bulunmuĢ ve karar bozulmuĢtur (Karagülmez, 2013: 205). 
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Örnek Olay - 2 

T.C. 

YARGITAY 

6. CEZA DAĠRESĠ 

E. 7493 

K. 4024 

T. 20.04.2006 

“Sanık Dilek TopbaĢlı'nın bir süre çalıĢıp ayrıldığı, katılan Aktif Bilgisayar 

Hizmetleri ve DanıĢmanlık Ltd. ġti. tarafından hazırlanan ve patenti alınan 

POLDY isimli programı ele geçirerek QSOFT ismi altında diğer sanık Kemal 

ÇatmakaĢ ile pazarlamaya çalıĢtığı ileri sürülerek. Bursa 6. Asliye Hukuk 

Mahkemesince 27.6.2002 günü yapılan tespit sırasında POLDY isimli programın 

PBL ve PBD isimli uzantılarının sanık Kemal'e ait Ģirketin termi- nallerinde 

bulunduğu belirlenmiĢ olması karĢısında katılan Ģirkete ait POLDY isimli 

program ile sanıkların pazarlamaya çalıĢtıkları iddia edilen QSOFT isimli 

programın uzman bilirkiĢilere karĢılaĢtırmaları yapılarak, QSOFT isimli 

programın, katılanın Ģirketine ait programın taklidi olup olmadığı, PBL ve PBD 

isimli uzantıların kullanılıp kullanılmadığı, her iki programın ne kadar sürede 

geliĢtirilebileceği belirlenmeden ve taklit edildiği iddia edilen programın 

internetten herkes tarafından indirilmesinin olanaklı olup olmadığı araĢtırılıp 

saptanmadan, eksik soruĢturma ile hüküm kurulması”. 

 

 

Kararda, TCK‟nın 243. maddesindeki bir biliĢim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmek ve orada kalmaya devam etmeyi sağlayacak Ģekilde fiilin 

gerçekleĢmiĢ olması sebebiyle ilk derece mahkemesinin sanığın mahkumiyeti 

yönünde karar vermesi Yargıtay ilgili dairesi tarafından yasaya aykırı bulunmuĢ 

ve gerekli tahkikatın eksik yapılması sebebiyle karar bozulmuĢtur. 
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Örnek Olay - 3 

T.C. 

YARGITAY 

6. CEZA DAĠRESĠ 

E. 5464 

K. 2574 

T. 16.03.2006 

 

“Yakınana ait internet hattına 18.6.2000-5.12.2000 tarihleri arasında 

dıĢarıdan baĢkaları tarafından toplam 329 defa bağlantı yapılarak girilip 

görüĢme yapıldığı, bunlardan sadece 48 âdetinin sanıkların babası Muharrem 

ĠĢçi adına kayıtlı ev telefonundan 18.6.2000-30.9.2000 tarihleri arasında 

gerçekleĢtirildiği, sanıklardan Türker ĠĢçi'nin 29.7.2000-16.12.2000 tarihleri 

arasında yurtdıĢında olduğu, sanık Mustafa Alper ĠĢçi'nin de Aralık 1999-Nisan 

2001 tarihleri arasında askerde olduğu 3 veya 4 haftada bir hafta sonları 

babasının evine geldiği, her iki sanığın evde olmadıkları günlerde de babaları 

üzerine kayıtlı telefon ile yakınanın internet hattına bağlantı yapıldığının 

anlaĢılması ve bilirkiĢi Özgür Tamer tarafından düzenlenen 12.3.2003 tarihli 

raporda da "bağlanılan telefonun baĢka bir numara olarak gösterilmesinin 

mümkün olduğunun" belirtilmesi karĢısında; sanıkların yüklenen suçu 

iĢlediklerine iliĢkin her türlü kuĢkudan uzak, hukuken elveriĢli, yeterli, kesin ve 

inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden, yazılı Ģekilde mahkumiyetlerine karar 

verilmesi”, 

 

Kararda, TCK‟nın 243. maddesindeki bir biliĢim sistemine hukuka aykırı 

olarak girmek ve orada kalmaya devam etmeyi sağlayacak Ģekilde fiilin 

gerçekleĢmiĢ olması sebebiyle ilk derece mahkemesinin sanığın mahkumiyeti 

yönünde karar vermesi Yargıtay ilgili dairesi tarafından yasaya aykırı bulunmuĢ 

ve sanıklara yüklenen suç hukuka elveriĢli, yeterli, kesin ve inandırıcı 

bulunmaması sebebiyle karar bozulmuĢtur. 
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Örnek Olay - 4 

T.C. 

YARGITAY 

6. CEZA DAĠRESĠ 

 

Esas No : 2010/10299 

Karar No : 2010/9933 

Tarih  : 24.09.2010 

ÖZET  : BĠLĠġĠM SĠSTEMĠNE GĠRME SUÇU 

HÜKÜMLÜNÜN AġAMALARDA BĠRBĠRĠNE ĠLE ÇELĠġMEYEN VE AKSĠ 

ĠSPATLANAMAYAN SAVUNMASI 

HÜKÜMLÜNÜN YÜKLENEN SUÇTAN MAHKUMĠYETĠNE YETERLĠ 

DELĠL BULUNMADIĞI 

HÜKMÜN BOZULMASI 

ĠÇTĠHAT METNĠ 

DAVA ve KARAR : 

“BiliĢim sistemine girme suçundan sanık F...S...ın 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun 243/1, 52/2. maddeleri uyarınca 1.800,00 yeni TÜRK lirası adli para 

cezası ile cezalandırılmasına, müdahilin zararı giderilmediğinden ve giderilmesi 

mümkün olmadığından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair 

Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 31.03.2008 tarihli ve 2007/2085 esas, 

2008/1054 sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre, 

1- Sanığın Halley Ġnternet Cafe’nin sahibi olduğu, iĢ yerindeki 70 adet 

bilgisayarın gözetimi ve denetimi için gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle 

kusurlu olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasına karar verilmiĢ ise de, adı geçen iĢ 

yerindeki IP numarası 81.215.188.170 olan bilgisayardan müĢtekinin elektronik 

posta adresine girilmesinden sanığın sorumluluğu olmamasına rağmen, üzerine 

atılı suçtan beraatine dair karar verilmesi gerekirken yazılı Ģekilde 

cezalandırılmasında, 

2- Suçun 31.03.2005 tarihinde iĢlenmiĢ olması karĢısında, 01.06.2005 

tarihinde yürürlüğe giren 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlük ve 

Uygulama ġekli hakkında Kanun’un 9. maddesi 3. fıkrasında yer alan "Lehe olan 

hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, 
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ortaya çıkan sonuçların birbirleriye karĢılaĢtırılması suretiyle belirlenir." 

Ģeklindeki düzenlemeye ve 5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun "zaman bakımından 

uygulama" baĢlıklı 7. maddesine nazaran öncelikle lehe Kanun’un tespit edilerek 

uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesinde, 

3- 5271 sayılı kanun’un 231. maddesi uyarınca, hükmolunan ceza 

miktarının iki yıl hapis cezasını veya adli para cezasını içermesi ve iĢlenen suçun 

da inkilap kanunlarında yer alan suçlardan olmaması durumunda, Türk Ceza 

Kanunu ve özel kanunlardaki istisnalar dıĢında kalan diğer suçlar bakımından 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesinin olanaklı olduğu, 

anılan maddedeki kararın verilebilmesi için aranan 6. fıkranın (c) bendindeki 

zararın giderilmesi koĢulunun ise, yalnızca zarar suçları bakımından uygulama 

yeteneğinin bulunduğu cihetle, sanığın sabıkasız olması ve ortada herhangi bir 

zararın bulunmaması karĢısında 5271 sayılı Kanun’un 231. maddesinin 

uygulanması için gerekli Ģartların mevcut olduğu gözetilmeden yazılı Ģekilde 

karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek 

Adalet Bakanlığı Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü 4.12.2009 gün ve 

B.03.0.CĠG.0.00.00.04-105-34-7170-2009/13320/65925 sayılı ihbarnamesiyle 

daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek, dairemizin gün ve 

2009/23397 esas, 2010/6054 sayılı kararı ile kanun yararına bozma isteminin 

birinci bendindeki düĢünce yerinde görülerek, Kadıköy 1. Sulh Ceza 

Mahkemesinin 2007/2008 yerine sehven 31.3.2008 olarak yazılması isabetsiz 

olduğundan bahisle 5320 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrasının (6.12.2006 

tarihli ve 5560 sayılı yasanın 29. maddesi ile eklenen) ikinci cümlesi uyarınca, 

Dairemizin anılan ilamındaki maddi hatanın düzeltilmesine iliĢkin Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığın 23.6.2010 gün ve 2009/283-389 sayılı talebi yerinde 

görüldüğünden, Dairemizin 14.5.2010 gün ve 2009/23397 Esas, 2010/6054 sayılı 

kararı kaldırılarak, gereği görüĢüldü: 

YARGITAY 11. CEZA DAĠRESĠ KARARI:Ġncelenen dosya içeriğine 

göre; hükümlünün aĢamalarda birbirine ile çeliĢmeyen ve aksi ispatlanamayan 

savunması ve Ģikayetçinin 22.5.2008 tarihli oturumdaki beyanı ile dosyada 

mevcut diğer deliller karĢısında, hükümlünün yüklenen suçtan mahkumiyetine 

yeterli delil bulunmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi yerine, yazılı 

Ģekilde mahkumiyetine hükmolunması nedeniyle kanun yararına bozma istemine 

iten düzenlenen ihbarnamenin birinci bendindeki düĢünce yerinde görüldüğünden, 

SONUÇ : 

Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.5.2008 gün ve 2007/2085 esas, 

2008/1054 sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 

aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendine göre karar verilmesi mümkün 

bulunduğundan, hükümlüye yüklenen biliĢim sistemine girme suçundan açılan 
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kamu davasından 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca (BERAATĠNE), 

aynı Yasanın 327. maddesi uyarınca mahkemece hükmolunan 13.50 TL. 

yargılama giderine hükümlünün kendi kusuru ile neden olmadığı anlaĢılmakla, bu 

giderin hükümlüden tahsiline yer olmadığına, mahkemece tayin olunan 1.800 TL. 

adli para cezasının dosyada mevcut Mersin Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Toros vergi 

dairesinin 8.10.2008 gün ve 200810-080020650000289 sayılı makbuz ile infaz 

olunduğu anlaĢılmakla müteakip iĢlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 

bozmanın niteliğine göre ihbarnamedeki diğer bozma nedenleri hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına, hükümdeki diğer hususların muhafazasına, dosyanın 

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına ĠADESĠNE, karar verildi”. 

 

 

 

TCK 244. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YARGITAY KARARLARI; 

Örnek Olay - 5 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 15938 

K. 3094 

T. 07.03.2012   

 “Sanık müdafinin “banka ve kredi kartının kötüye kullanılmasına 

teĢebbüs” suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyizine gelince; 

 Yapılan duruĢmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, 

mahkemenin soruĢturma neticelerine uygun Ģekilde oluĢan inanç ve takdirine, 

incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının 

reddine, ancak; 

 5237 sayılı TCK’nın 244. maddesinin 1. fıkrasında “biliĢim sisteminin 

iĢleyiĢinin engellenmesi ve sistemin bozulması.” Fiilleri suç olarak düzenlenmek 

suretiyle Avrupa Siber Suçlar SözleĢmesi’ne paralellik sağlamak amacıyla bir 

biliĢim sisteminin iĢleyiĢinin “engellenmesi veya bozulması” bir yarar sağlama 

koĢuluna bağlanmaksızın bağımsız suç olarak düzenlenmiĢtir. Sistemin iĢleyiĢinin 
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“engellenmesi” ibaresi ile biliĢim sisteminin verimli çalıĢmasının önlenmesi, icra 

ettiği faaliyet ve sahip olduğu kapasitenin müdahale ile sınırlandırılması, 

yavaĢlatılması ya da tamamen kilitlenme noktasına getirilmesi, sistemin 

“bozulması” tabiri ile ise; biliĢim sistemine dahil olan mekanik parçanın veya bir 

yazılım programının esasen yapması gereken özgülendiği iĢlevi yapmayacak hale 

getirilmesi ile birlikte sistemin engellenmesi halinin en üst noktası olan durma 

noktasından daha ileri olarak sistemin çökertilmesi, zarara uğratılması, iĢlemez 

hale getirilmesi, fiziki olarak dahi zarar verilmesi anlaĢılmalıdır. Madde 

gerekçesinde belirtildiği üzere söz konusu madde ile biliĢim sistemlerine 

yöneltilen ızrar fiilleri seçimlik hareketli özel bir suç haline getirilmiĢ olup, 

biliĢim sisteminin fiziki varlığı ve iĢlemesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz 

konusu suçun unsurlarını oluĢturmaktadır. 

 Somut olayda; yapılan ihbar üzerine emniyet görevlilerinin suça konu … 

Bankası’na ait ATM’de tertibat aldıktan sonra kendilerine ait bankamatik kartını 

vererek gönderdikleri elemanın para çekmek için uğraĢtığı sırada yanına gelen 

sanıklardan önceden ATM’nin kart yuvasına taktıkları aparat ile kurdukları 

düzenek sayesinde kartın sıkıĢmasını sağladıktan ve yardım bahanesiyle Ģifresini 

öğrendikten sonra ele geçirdikleri bankamatik kartı ile uzaklaĢmak istedikleri 

sırada yakalanmaları Ģeklinde gerçekleĢen eylemlerin; kartın sıkıĢmasını 

sağlamak için yerleĢtirilen aparatın takılı olduğu süre boyunca biliĢim sisteminin 

bir parçası olan ATM’nin kullanılamaması, Ģikayetçi banka görevlisinin 

01.08.2005 günlü ifadesinde suça konu ATM’nin kart giriĢinde bulunan muhafaza 

plastik kısmının kesici bir alet ile kesildiği ve Ģikayetçi olduklarını belirtmesi 

karĢısında; gerçeğin ve suç niteliğinin kuĢkuya yer vermeyecek Ģekilde 

belirlenebilmesi ve sanığın/sanıkların biliĢim sisteminin parçası olan ATM 

üzerinde gerçekleĢtirdikleri hareket/hareketlerinin ayrıntılı olarak tespiti ile bu 

hareketin suça konu bankanın biliĢim sisteminin bir parçası olarak tespiti ile bu 

hareketin suça konu bankanın biliĢim sisteminin bir parçası olan ATM’nin kısa 

süreliğine de olsa çalıĢmasına engel teĢkil edip etmediği, bağlı bulunduğu biliĢim 

sitemine (sistemin engellenmesi veya bozulması gibi) bir zarar verip vermediği 

huĢuları araĢtırılarak ilgili banka Ģubesinden sorulup, gerektiğinde uzman bir 
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bilir kiĢiden rapor alınıp, ATM’nin ait olduğu bankanın Ģikayetçi olduğu hususu 

da dikkate alınmak suretiyle sanık/sanıkların eylemlerinin “biliĢim sistemini 

engelleme veya bozma” suçu mu yoksa “mala zarar verme” suçunu mu 

oluĢturduğu karar yerinde tartıĢılarak hukuki durumun/durumlarının takdir ve 

tayini gerektiği gözetilmeyerek eksik soruĢturma ve suç vasfında yanılgı sonucu 

yazılı Ģekilde “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına teĢebbüs” 

suçunu oluĢturacağından bahisle yazılı Ģekilde hüküm kurulması, 

 Yasaya aykırıdır” 

Kararda ATM‟ye konulan plastik parça ile kartın sıkıĢmasının sağlandığı fiilin, 

hangi suçu oluĢturduğunun takdirinde incelemenin yeterli olmadığı belirtilmiĢtir 

(Karagülmez, 2013: 226-228). 

 

Örnek Olay –6 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

Esas No : 2009/1616 

Karar No : 2009/11328 

Tarih  : 07.10.2009 

ÖZET  : DOLANDIRICILIK, BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠNĠN ARAÇ 

OLARAK KULLANILMASI SURETĠYLE DOLANDIRICILIKHAKSIZ 

ÇIKAR SAĞLAMA 

ĠÇTĠHAT METNĠ 

DAVA : 

Yapılan duruĢmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, 

mahkemenin soruĢturma neticelerine uygun Ģekilde oluĢan inanç ve takdirine, 

incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiin delil bulunmadığına, 
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soruĢturmanın eksik yapıldığına, suçun sabit olmadığına iliĢen ve yerinde 

görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, 

Ancak; 

KARAR : 

Dolandırıcılık suçu; hileli davranıĢlarla bir kiĢinin aldatılıp onun veya bir 

baĢkasının zararına, failin kendisine veya bir baĢkasına yarar sağlaması suretiyle 

oluĢur. Suçun maddi unsurunu oluĢturan hareketlerin, gerçek bir kiĢiye 

yöneltilmiĢ olması, onun kandırılarak çıkar sağlanması gerekir. BiliĢim 

sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunda ise, 

verileri toplayıp yerleĢtirdikten sonra bunları otomatik iĢlemlere tabi tutma 

olanağını veren manyetik sistemler araç olarak kullanılıp gerçek kiĢiler 

aldatılarak çıkar sağlanmaktadır. Bankaların etkin iĢlevi bulunan çek, hesap 

cüzdanı, dekont gibi maddi varlıklarının kullanılması halinde ise, banka vasıta 

kılınarak dolandırıcılık suçu oluĢacaktır. 

Gerçek bir kiĢiyle karĢı karĢıya gelmeden, yüz yüze veya telefon, 

bilgisayar, bilgi geçer gibi bir baĢka vasıta kullanılarak görüĢmeden, 

konuĢmadan, kiĢilere yönelik hileli davranıĢlarla aldatılmadan sadece biliĢim 

sistemi kullanılarak doğrudan doğruya çıkar sağlanması halinde "biliĢim 

sistemine girerek haksız çıkar sağlama suçu" gerçekleĢecektir. 

Somut olayda ise; sanığın, katılanın G ... Bankası 1. Levent ġubesi'nde 

bulunan hesabına internet bankacılığı yoluyla girip hesaptaki paradan 3.200.00 

TL'yi G ... Bankası Osmanbey ġubesi'ndeki kendi hesabına internet yoluyla havale 

ettikten sonra parayı çekerek haksız menfaat sağladığı iddia ve dosya içeriğine 

uygun kabul edilmesi karĢısında; gerçek kiĢiye yönelen hile oluĢturacak nitelikte 

bir hareketin bulunmaması ve tamamen biliĢim sistemi içinde gerçekleĢtirilmesi 

nedeniyle dolandırıcılık suçunun unsurlarının bulunmadığı, "verilinin taĢınabilir 

bir mal olarak kabul edilmesinin olanaklı olmaması nedeniyle hırsızlık suçunun 

unsurlarının da gerçekleĢmediği eylemin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 

sayılı TCK'nın 525/b ( 5237 sayılı TCK'nın 244/4. maddesine uygun "biliĢim 

sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirme suretiyle haksız 



148 

çıkar sağlama" ) maddesinde öngörülen biliĢim suçunu oluĢturduğu gözetilmeden, 

suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düĢürerek biliĢim sistemlerinin aracı olarak 

kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, 

SONUÇ : 

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde 

görülmüĢ olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/ı. 

maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi 

uyarınca ( BOZULMASINA ), 07.10.2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 

KARġI OY : 

Ġncelenen dosyada, sayın çoğunlukla aramızdaki görüĢ farklılığı, 

25.08.2002 günü iĢlenen ve suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'nın 

525/b-2. maddesine uygun bulunan eylemin, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 

5237 sayılı Türk ceza Kanunu'nda uygun bulunduğu suç ve yasa maddesinin 

belirlenmesine iliĢkindir. 

Bilişim suçları, öğretide ve uygulamada öncelikle; 

a ) Doğrudan bilişim suçu ( gerçek bilişim suçları ) 

b ) Dolayısıyla bilişim suçu ( bilişim bağlantılı suçlar ) 

biçiminde tasnife tabi tutulmuĢtur. Türk Ceza Kanunu'nda da bu sistem kabul 

edilmiĢtir. ġöyle ki: 

BiliĢim sisteminden amaç, verileri toplayıp yerleĢtirdikten sonra bunları otomatik 

iĢleme tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. BiliĢim alanı ise, bilgileri 

depo ettikten sonra bunları otomatik olarak iĢleme tabi tutan sistemlerden oluĢan 

alanlardır. ceza Yasası'nın 2. Kitap, 3. Kısım, 10. Bölümünde "BiliĢim Alanında 

Suçlar" baĢlığında 243. maddede "BiliĢim Sistemine Girme", 244. maddede 

"Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya DeğiĢtirme" 245. maddede 

"Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" düzenlenmiĢtir. 

Dolayısıyla biliĢim suçları ise, klasik suçların biliĢim sistemlerinden 

yararlanılarak iĢlenmesi olup, bu suçların nitelikli Ģekli olarak o suçla ilgili 

bölümlerde yer almaktadır. TCK'nın 112, 113, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 
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142/2-e, 158/1-f, 213-218, 226, 228 vs maddelerinde yazılı suçların biliĢim 

sistemleri kullanılarak iĢlenmesi mümkündür. Bu suçlardan davayı ilgilendiren ve 

sanığın eylemine uygun bulunan suç, TCK'nın 142/2-e maddesinde öngörülen 

"biliĢim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçu olup, bu suç üzerinde 

durulacaktır. 

TCK'nın 244. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında klasik mala zarar 

verme suçunun özel bir Ģekli düzenlenmiĢ, 3. fıkrada nitelikli haline, 4. fıkrada ise 

haksız çıkar sağlanmasına yer verilmiĢtir. BiliĢim sistemlerinin veya verilerin 

zarar görmesi halinde, kiĢinin malvarlığında bir azalma meydana geleceği gibi 

toplumun, biliĢim sistemlerinin iĢleyiĢine olan güvenleri ve ekonomik düzenin 

sağlıklı iĢleyiĢi etkilendiği, biliĢim sistemlerinin zarar görmeden iĢler durumda 

bulunmasında toplumsal yarar olduğu için yasanın "topluma karĢı iĢlenen suçlar" 

kısmına alınmıĢtır. Maddede yazılı suçun oluĢması için, bir biliĢim sisteminin 

iĢleyiĢine yönelik engelleyici ve zarar verici fiiller bulunmalıdır. Diğer bir 

anlatımla biliĢim sistemine yapılan müdahalelerle sistemin; veri iĢleme 

fonksiyonunu yerine getirmesi engellenmeli, fonksiyonunu tamamen veya kısmen 

kaybetmeli veya verilere zarar verilmelidir. 

Maddenin 4. fıkrasında kabul edilen biliĢim sistemi aracılığıyla haksız 

yarar sağlama suçu, bileĢik suç olup, 1 ve 2. fıkrada yazılı suçların iĢlenerek bir 

çıkar sağlanması halinde gerçekleĢecektir. Yani failin, biliĢim sisteminin iĢleyiĢini 

engellemesi, bozması, verileri yok etmesi, değiĢtirmesi, bozması, eriĢilmez 

kılınması, sisteme veri yerleĢtirip veya mevcut verileri baĢka yere göndermesi 

sonucu kendisine ya da bir baĢkasına baĢkaca bir iĢleme gerek kalmadan haksız 

çıkar sağlaması hallerinde bu suç oluĢacaktır. Örneğin, sisteme girilerek borcunu 

gösteren verinin silinmesi vb.  

Ayrıca maddede "baĢka bir suçu oluĢturmaması halinde" denilerek "tali 

norm" niteliğinde bir düzenleme yapılmıĢtır. Yani biliĢim sistemleri aracılığıyla 

bir çıkar sağlandığında, öncelikle biliĢim sistemlerinin kullanılması suretiyle 

hırsızlık, biliĢim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 

zimmet gibi asli ( birinci derecede ) oları ve öncelikle uygulanması gereken bir 
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baĢka suçun oluĢup oluĢmadığı tartıĢılmalı, eylem baĢka bir suçu oluĢturmamıĢsa, 

o zaman TCK'nın 244/4. maddesi irdelenmelidir. 

Temyiz davasına konu olan olayda sanık, biliĢim sistemine zarar verme 

veya verileri yok etme, bozma, eriĢilmez kılma amacıyla hareket etmemektedir. 

Hedefi biliĢim sistemi olmayıp, amacı biliĢim sistemini kullanarak Ģikayetçinin 

bankadaki parasını çalmak, ele geçirmektir. Tamamıyla malvarlığına yöneliktir. 

Bu amaçla yeni Ģikayetçinin parasına ulaĢmak için bankanın sistemine girmiĢ, 

banka sistemi ve verilere yönelik bir eylemde bulunmamıĢ, hesaptaki parayı kendi 

hesabına havale etmiĢtir. Hırsızlık suçu biliĢim sisteminden yararlanılarak 

iĢlenmiĢ olup, dolaylı biliĢim suçu mevcuttur ve sanığın eylemi tali norm 244/4. 

maddedeki suça uygun olmayıp, daha ağır cezayı gerektiren 142/2-e 

maddesindeki suça uygun bulunmaktadır. Yüksek Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 

görüĢü de bu doğrultudadır. 

Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, giriĢ birimleri tarafından bilgisayara 

aktarılır ve çeĢitli programlar kullanılarak iĢlendikten sonra çıkıĢ birimleri 

tarafından kullanıcıya iletilir. Sistemdeki bu verilerin bozulması, yok edilmesi, 

değiĢtirilmesi, sisteme veri yerleĢtirilmesi, var olan verilerin baĢka bir yere 

gönderilmesi biliĢim suçunu oluĢturmaktadır. Maddi olayda amaç sistemde 

bulunan veriler olmayıp, bu verilerle korunan paraların alınmasına yöneliktir. 

sanık, biliĢim sistemindeki verilere yönelik bir suç iĢlemeyip, aksine bu verileri 

kullanarak mal varlığı aleyhine suç iĢlemektedir. Bu nedenle verilerin taĢınabilir 

bir mal olup olmamasının dava ile ilgisi bulunmamaktadır. Amaç veriler olmadığı 

için biliĢim suçu oluĢmayıp, biliĢim sistemi vasıta kılınarak hırsızlık suçu 

oluĢmaktadır. Aksinin kabulünde, yukarıda sayılan maddelerde yer alan 

dolayısıyla biliĢim suçları da oluĢmayacaktır. Yani sisteme müdahale ile örneğin 

eğitim ve öğretimin ( m. 112 ), kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluĢlarının faaliyetlerinin ( m. 113 ) engellenmesi, sövme ( m. 125 ), 

hırsızlık ( m. 142 ), dolandırıcılık ( m. 158 ) ve Ceza Yasası'nda düzenlenmiĢ diğer 

suçların uygulanma alanı olmayacak ve her fiil biliĢim suçunu oluĢturacak 

dolayısıyla biliĢim suçu diye bir suç oluĢmayacaktır. Bu durum ise Türk Ceza 

Kanunu'nun sistemine, amacına, yukarıda sayılan maddelerine aykırıdır. 
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Öte yandan, eylemin 765 sayılı Ceza Yasası döneminde 525/b-2 maddesine 

uygun bulunması yeni yasada bu suçun karĢılığı olan 244/4. maddenin 

uygulanmasını gerektirmektedir. Çünkü 765 sayılı Yasa'da 525/b maddesi asli 

norm olarak düzenlenmiĢtir ve 765 sayılı Yasa'da "biliĢim sistemlerinin 

kullanılması suretiyle hırsızlık" suçuna yer verilmemiĢtir. Hırsızlık bölümünde 

düzenleme bulunmadığı için 525/b maddesinin uygulanması zorunlu olup, yasaya 

uygundur. Nitekim 5237 sayılı Yasa'da bazı suçlar, 765 sayılı Ceza Yasası'ndan 

farklı düzenlenmiĢtir. Bina dahilinde hırsızlık suçu, bileĢik suç olmaktan 

çıkarılmıĢ, iki ayrı suçun oluĢacağı kabul edilmiĢtir. Kendiliğinden hak alma, 

kavga, kavgada silah gösterme, ticarete hile karıĢtırma, karĢılıksız yararlanma 

suçları da 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda olduğu gibi düzenlenmemiĢtir. Bu 

itibarla sanığın eylemi 765 sayılı TCK'nın 525/b-2. maddesine uygun bulunsa 

bile, bu suçun karĢılığı olan 5237 sayılı Yasa'nın 244/4. maddesinin düzenleniĢ 

biçimi, sistem ve verilere zarar verme amacı olmayıp, paranın alınarak suçun mal 

varlığına karĢı iĢlenmesi ve 525/b maddesinde olmayıp fıkrada yer alan "baĢka 

bir suçu oluĢturması" unsurunun gerçekleĢmemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 

244/4. maddesiyle hüküm kurulması mümkün değildir. Sanığın eylemi TCK'nın 

142/2-e maddesinde yazılı biliĢim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık 

suçunu oluĢturduğu ve karĢılaĢtırmanın bu maddeyle yapılması gerektiğinden 

çoğunluk görüĢüne katılmıyoruz. 

Sedat BAKICI 

Muhalif Üye 

Saniye TARHAN 

Muhalif Üye 
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Örnek Olay – 7 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 6122 

K. 5987 

T. 16.09.2007 

 “Sanığın, evrakı tefrik edilen suç ortaklarıyla birlikte fikir ve eylem birliği 

içinde … Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi adına … Kayseri Ticari 

ġubesinde bulunan 7.250.00 TL. parayı, aynı bankanın Konya … ġubesinde kendi 

fotoğrafının yapıĢtırıldığı ve V.T.’ye ait kimlik bilgilerini içeren sahte nüfus 

cüzdanı ile açtırdığı …no’lu banka hesabına havale edip, bu Ģekilde hesaba yatan 

paradan 5000 TL. yi bankadan çektikten ve sonra bakiye parayı çekmek isterken 

yakalandığı oluĢa uygun Ģekilde kabul edilmiĢ olmasına göre, eylemin 5237 sayılı 

TCK’nın 244/4. Maddesinde öngörülen biliĢim suçunu oluĢturduğu gözetilmeden 

suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düĢülerek hırsızlık suçundan yazılı Ģekilde 

hüküm kurulması yasaya aykırıdır”. 

 Yargıtay 11. Ceza Dairesi‟nin kararına göre, baĢkasına ait banka hesabına 

“internet üzerinden girilerek” daha önce sahte olarak açtırılan banka hesabına 

haksız surette 7.250.00 TL havale ettirip, daha sonra 5000 TL bankadan 

çekildikten sonra bakiye parayı da çekmek isterken yakalanma Ģeklindeki fiilde, 

5237 sayılı TCK‟nın 142/2-e maddesindeki hırsızlık suçu değil, 244/4 

maddesindeki suç oluĢur (Karagülmez, 2013: 228). 
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Örnek Olay - 8 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 1856 

K. 3468 

T. 26.04.2006 

“Sanıkların olay günü baĢkasına ait manyetik kart bilgileri ile birlikte kart 

Ģifrelerini ele geçirip bu Ģekilde ele geçirilen manyetik bilgileri beyaz kart denilen 

boĢ kartlara yazarak kartların ikizini üretmek suretiyle bu kartlarla alıĢveriĢ 

yapmak ya da nakit para çekmek için Denizbank’a ait ATM makinesinin güvenlik 

kamerasını bantla kapatarak yanlarında getirdikleri 60 cm uzunluğunda içinde 

çeĢitli elektronik bağlantılar bulunan kamera düzeneğini ve kart kopyalama 

cihazını ATM makinesine monte ederek araçlarında beklemeye baĢladıkları s 

ırada henüz kopyalama yapamadan yakalandıkları sanıkların eylemlerinin suç 

tarihi olan 26.6.2005 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 

244/2-3 maddesinde tanımlanan suçu oluĢturmadığı gibi 5237 sayılı TCK'nın 

5377 sayılı yasa ile değiĢik 245/2. maddesinin de suç tarihinden sonra yürürlüğe 

girdiğinin anlaĢılması karĢısında yüklenen eylemlerin yürürlükte bulunan 5237 

sayılı TCK'nın 158/f maddesinde tanımlanan suçu oluĢturup oluĢturmayacağına 

iliĢkin delillerin tartıĢılması gerekli olup bu suça bakmak görevinin de üst 

dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu”, 
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TCK 245. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YARGITAY KARARLARI; 

Örnek Olay - 9 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 2007/18190 

K. 2009/30-58 

T. 26.03.2009 

Sanığın hırsızlık ve banka kartını kötüye kullanma suçlarından 

cezalandırılmasına karar verilen somut olayda, Yargıtay Ceza Genel Kurulu‟nca 

çözümlenmesi gereken olay; 

1- Bankamatikten para çekmek için gelen kiĢilerin banka kartlarını, kurulan 

bir düzenekle ele geçirerek bu kiĢilerin hesaplarından para çekme Ģeklinde 

gerçekleĢen bir eylemde; banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 

suçunun yanında hırsızlık suçunun da oluĢup oluĢmayacağının belirlenmesi, 

“Sanık Cumayi’nin, bankamatiklere gelenlerin banka kartını ele 

geçirebilmek için bir düzenek kurduğu, düzenek nedeniyle iĢlem yapamayan ve 

kartları ATM (asynchronous transfer mode) cihazına takılan mağdurların yanına 

giderek Ģifrelerini yeniden girmelerini istemek suretiyle Ģifrelerini öğrendiği, 

banka kartı bankamatik cihazına sıkıĢan mağdurların uzaklaĢması üzerine kartı 

tornavida ile çıkarttığı, ele geçirdiği banka kartı ile baĢka bir bankamatik 

cihazından mağdurların hesabından para çektiği, bu bağlamda; 07.10.2008 

tarihinde E… 1. Etap Ö… ĠĢ Merkezi önünde bulunan ATM’den mağdur BektaĢ’ın 

banka kartı bu Ģekilde ele geçirerek baĢka bir ATM cihazından 100 Lira çektiği, 

yine 01.11.2008 tarihinde E… 2. Etap K… ĠĢ Merkezi önünde bulunan ATM’den 

mağdur Ahmet’in kartını aynı yöntemle ele geçirdiği, kendisinden Ģüphelenip 
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takip eden mağdurun sanığın baĢka bir ATM’den para çektiğini görünce polise 

haber verdiği, sanığın bir süre sonra üzerinde mağdura ait hesaptan çektiği 600 

Lira ile yakalandığı, yapılan yargılama sonucunda yerel mahkemece sanığın 

mağdur BektaĢ’a yönelik hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCY’nin141/1, 53 ve 63. 

maddeleri uyarınca 1 yıl hapis, banka kartının kötüye kullanılması suçundan 5237 

sayılı TCY’nin 245/1, 168/2, 52,53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis ve 

12.000 Lira adli para cezası, mağdur Ahmet’e yönelik hırsızlık suçundan ise 5237 

sayılı TCY’nin141/1, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis,banka kartının 

kötüye kullanılması suçundan 5237 sayılı TCY’nin 245/1, 168/2, 52,53 ve 63. 

maddeleri uyarınca 1 yıl 4 ay hapis ve 8.000 Lira adli para cezası ile 

cezalandırılmasına karar verildiği, sanık müdafilerinin temyizi üzerine dosyayı 

inceleyen Özel Daire’ce hükmün onanmasına karar verildiği, Yargıtay C. 

BaĢsavcılığı’nın ise “sanığın her bir müĢtekiye yönelik eylemden dolayı banka ve 

kredi kartının kötüye kullanılması suçu yanında hırsızlık suçunun oluĢmayacağı, 

oluĢtuğunun kabulü halinde ise bu suç yönünden 5237 sayılı TCY’nin 145. 

maddesinin uygulanması gerektiği” görüĢüyle itiraz yasa yoluna baĢvurduğu 

anlaĢılmaktadır”. 

Bu açıklamalar ıĢığında uyuĢmazlık konusu değerlendirildiğinde; 

5237 sayılı TCY‟nin 145/1. maddesindeki banka ve kredi kartlarını kötüye 

kullanma suçu bileĢik suç olarak düzenlenmiĢ olup, yasa maddesinde geçen “her 

ne suretle olursa olsun” ifadesi banka ve kredi kartlarının sadece hukuka uygun 

yollardan ele geçirilmesini kapsamaktadır. Bunun sonucu olarak; sanığın kurduğu 

düzenek ile ATM‟den para çekmek için gelen mağdurların Ģifresini de öğrenmek 

suretiyle ele geçirdiği, ekonomik değeri bulunduğunda kuĢku bulunmayan menkul 

mal niteliğindeki banka kartı ile baĢka bir ATM‟ye gidip para çekmesi Ģeklinde 

gerçekleĢtirdiği eylemlerinde, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu 

yanında hırsızlık suçu da oluĢmaktadır (Akarslan, 2012: 178-180). 
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Örnek Olay - 10 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

E. 2956 

K. 4014 

T. 11.06.2007 

 

“Sanık Hüseyin Cinoğlu'nun, DanıĢ adlı bir kiĢiden, dıĢı Ahmet Durak 

adına, içi, Mr. OlafFichtner isimli kiĢinin AllegemeineDeutscheDireklbank AĞ 

Frankfurt AM Main Germany (Almanya) isimli yabancı bankadaki gerçek hesabı 

ile iliĢkilendirilmek suretimle tamamen sahte olarak üretilmiĢ Vakıfbank'a ait 

kredi kartı ve hayali bir kiĢi olan Ahmet Durak adına düzenlenmiĢ sahte nüfus 

cüzdanıyla cep telefonu satan mağdur Süleyman Savcı'nın iĢyerine diğer sanık 

Musa Yaman ile birlikte gelip, bir telefon ile 20 adet Türkcell ve Telsim 

firmalarına ait telefon kartlarım almak istedikleri, ödeme için sanık Hüseyin 

Cinoğlu'nun sahte kartı ve kimliği uzatması ile durumdan kuĢkulanan Ģikayetçinin 

polis çağıracağını demesi üzerine sanıkların kaçtıkları ve polis tarafından 5-10 

dakika sonra yolda yakalandıklarının iddia olunması karĢısında; aynı kartla daha 

önce yapılan alıĢ veriĢlerle ilgili olarak sanıklar hakkında açılmıĢ bir dava 

olmadığı gözetilerek, dava konusu olmayan bu eylemlerde sanıkların birlikte veya 

tek baĢlarına hareket ettiklerinin ve suça konu sahte nüfus cüzdanının daha önce 

yapılan alıĢ veriĢlerde kullanıldığının tespiti halinde sanık ya de sanıklar 

hakkında 5237 sayılı Yasanın 245/3. 43 ve 204/1. maddelerinde öngörülen 

zincirleme suretiyle "baĢkasına ait banka hesabıyla iliĢkilendirilen sahte kredi 

kart kullanmak ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından davalar açılması 

sağlanıp, bu dava ile birleĢtirildikten sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek; 
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sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, söz konusu kartla daha önce yapılan 

alıĢ veriĢlerden dolayı dava açıldığı kabul edilmek suretiyle yazılı Ģekilde sanık 

Hüseyin Cinoğlu hakkında "zincirleme suretiyle baĢkasına ait banka hesabıyla 

iliĢkilendirilen sahte kredi kartı kullanmak" ve "resmi evraktı sahtecilik" 

suçlarından, sanık Musa Yaman hakkında ise baĢkasına ait banka hesabıyla 

iliĢkilendirilen sahte kredi kartı kullanmaya teĢebbüs" suçuna yardım etmekten 

mahkumiyet hükümleri kurulması”, 

 

BĠLĠġĠM SUÇLARIYLA ĠLGĠLĠ DĠĞER YARGITAY KARARLARI 

Örnek Olay - 11 

T.C. 

YARGITAY 

11. CEZA DAĠRESĠ 

Esas No : 2008/555 

Karar No : 2008/12249 

Tarih  : 02.06.2008 

ÖZET  : BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠNĠN KULLANILMASI 

SURETĠYLE HIRSIZLIKZORUNLU MÜDAFĠTEġEBBÜSĠNTERNET 

BANKACILIĞI 

ĠÇTĠHAT METNĠ 

DAVA : 

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; baĢvurunun nitelik, 

ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüĢüldü: 

KARAR : 

“Sanığın internet bankacılığı hizmetinden yararlanan yakınanın Ģifresini 

elde ederek hesap bilgilerine ulaĢtıktan sonra, G. Bankası G. ġubesi'nde bulunan 

hesabındaki 5.800 YTL'yi oluĢturduğu sahte kimliğe havale çıkarttığı, bu 
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eyleminde sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirmenin söz 

konusu olmadığı anlaĢıldığından; ayrıca 5271 sayılı CMK'nın 06.12.2006 tarih ve 

5560 sayılı Yasa ile değiĢik 150/3 ve 26.12.2006 tarihli Ceza Genel Kurulu'nun 

2006/8-317 E. ve 2006/319 sayılı kararına göre, daha önce üst sınırı en az 5 yıl 

hapis cezasını gerektiren suçlarda zorunlu savunman atanması öngörülmüĢ iken, 

değiĢiklikten sonra bu zorunluluk alt sınırı 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren 

suçlardan yargılanan sanıklarla sınırlandırıldığı ve sanığa 5271 sayılı Yasa'nın 

147, 191. maddelerindeki tüm hakları hatırlatılarak son sözü de sorulduktan 

sonra hüküm kurulduğu ve böylece savunma hakkı kısıtlanmadığından, 

tebliğnamedeki bozma isteyen düĢünce benimsenmemiĢ; 24.07.2007 tarihli 

oturumda sanığın okunan nüfus kaydının kendisine ait olduğunu söylemesi 

karĢısında, 97068 sicil numaralı yazman tarafından Mernis üzerinden çıkartılan 

sanığın nüfus kayıt örneğinin yerinde imzalanması ve hak yoksunlukların seçimlik 

olmaması nedeniyle 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin 1. fıkrasındaki c-d ve e 

bentlerinin de mahkumiyetin kanuni sonucu olarak infaz aĢamasında uygulanması 

olanaklı görülmüĢ; biliĢim sisteminin kullanılması suretiyle iĢlenen hırsızlık 

suçunun, sanık tarafından yakınanın hesabından paranın baĢkası adına havale 

edilmesi anında tamamlandığı gözetilmeyerek, eylemin kalkıĢma aĢamasında 

kaldığının kabul edilmesi, karĢı temyiz olmadığından bozma nedeni 

yapılmamıĢtır”. 

SONUÇ : 

Dosya ve duruĢma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek 

tartıĢılan elveriĢli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık Orhan 

savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiĢ olduğundan reddiyle, usul ve 

yasaya uygun bulunan hükmün tebliğnameye aykırı olarak ( ONANMASINA ), 

02.06.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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Örnek Olay - 12 

“E..... ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin bilgisayarlarına virüs 

bulaĢtırması sonucu doğacak zararın, Ģirketin gönderdiği e-postalar aracılığıyla 

baĢka adreslere virüs göndererek baĢka bilgisayarlara zarar vermesi ve kendi 

bilgisayarlarının sistem dosyalarını silerek çalıĢamaz duruma getirip iĢ ve zaman 

kaybına neden olması olduğunu, virüslü veya virüssüz bir e-postayı gönderen 

bilgisayarı bulmanın mümkün olduğunu, e-postayı gönderen bilgisayarın IP 

numarası, e-postayı gönderen sunucu bilgisayarın IP numarası, gönderici ve alıcı 

adreslerinin, e-posta almayı ve göndermeyi sağlayan e-postanın sunucu 

bilgisayarlarının tuttuğu günlük kayıtlarında saklandığını, servis sağlayıcı 

firmaların bir süre sonra bu kayıtların olduğu dosyaları silebildiğini, bu bilgilerin 

servis sağlayıcı firmalardan resmi yollarla istenilerek öğrenilebileceğini, bu 

davada 03.01.2002 tarihinde saat 16.19'da E..... ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi'nin aedltd@mynet.com e-posta adresine virüslü e-posta gönderilerek 

bilgisayar sistemlerine zarar verilmesinin söz konusu olduğunu, M.... Ģirketinin 

günlük kayıtları mevcutsa gönderici e-posta adresini, e-postanın yazılıp yola 

çıkarıldığı ilk bilgisayarın IP numarasını ve IP numarasının sahibi servis 

sağlayıcı firmanın isminin bulanabileceğini, servis sağlayıcı firmadan da, günlük 

kayıtları mevcutsa verilen tarih ve saat için bu IP numarasının kullanıcısının 

öğrenilebileceğini, Ģayet e- postanın yola çıkarıldığı sistemin IP numarası M.... 

Ģirketinden öğrenilemezse ve e- postayı gönderen adres mcde70@yahoo.de olarak 

bulunursa Y.... Ģirketinden, baĢka bir adres çıkarsa o e-posta adresini sağlayan 

servis sağlayıcıdan, bu adresi kullanan kiĢinin sistemde kayıtlı kimlik bilgileriyle, 

mevcutsa günlük kayıtlarından bu adres aracılığıyla e-posta gönderip almak için 

sisteme eriĢildiğindeki tarih ve saatler ile eriĢilen IP numaralarının 

öğrenilebileceğini ve bu kullanıcı telefonla bağlanan bir ev kullanıcısı ise 

bağlanılan telefon numarasından kimliğinin kolaylıkla bulunabileceğini, sonuç 

olarak, sanığın E..... ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin bilgisayarlarına 

virüs gönderdiğinin kesin olmadığını, ancak virüs bulaĢtıran e-postanın 

gönderildiği kaynağın araĢtırılması gerektiğini, e-posta nedeniyle bulaĢan virüsün 
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bilgisayar sistemi bozarak iĢ ve zaman kaybına neden olduğunu, virüslü e-postayı 

gönderen bilgisayarın tespit edilmesinin, e-postanın yola çıkarıldığı bilgisayarın 

IP numarasının bulunmasıyla mümkün olabileceğini açıklaması karĢısında, 

gerçeğin kuĢkuya yer vermeyecek Ģekilde belirlenmesi açısından; öncelikle e-

posta yolu ile virüs göndererek sistemine zarar verilmiĢ bir bilgisayarda 

incelemenin, olayın hemen akabinde yapılması ya da inceleme yapılacak 

bilgisayarın veya bilgisayara ait veri içeren ünitelerin, olaydan sonra inceleme 

yapılana kadar hiç kullanılmaması gerektiği, incelenecek bilgisayarın diskine bazı 

bilgilerin yazılması, değiĢmesi veya silinebilmesini önlemek ve söz konusu diskin 

bütünlüğünü sağlamak için bilgisayarda virüslü dosya üzerinde inceleme 

yaparken ilk iĢlem olarak, söz konusu dosyanın birebir (sector-by-sector) 

yedeğinin alınması (yani incelemenin orijinal dosya üzerinde yapılmaması), daha 

sonra ikinci olarak alınan birebir yedeğin değiĢtirilip değiĢtirilmediğini tespite 

yarayacak zaman ve bütünlük kontrolü imkanı sağlayan değerin (hash) 

belirlenmesi, bir e-postanın kimden geldiğinin tespiti için de, ilk olarak e-postayı 

gönderen IP adresinin bulunması (örneğin; Ģikayetçiye gelen e-postanın 

seçeneklerinden e-posta üst bilgisinin belirlenmesi ve bu üst bilginin uzman kiĢiler 

tarafından incelenmesi veya Ģikayetçiye gelen e-postanın göndericisinin ya da 

alıcısının e-posta sunucusunun sahibi Ģirkete belirtilen tarih ve saatte bahse konu 

e-postanın hangi IP adresinden gönderildiğinin sorulması ile), daha sonra da 

bulunan IP adresinin belirtilen tarih ve saatte hangi abone tarafından 

kullanıldığının ve o abonenin açık adres ve kimlik bilgilerinin talep edilmesi, 

bulunan IP adresini kullanan abonenin sanıkla bağlantısının araĢtırılması 

gerektiği hususları da göz önüne alınarak, bilgisayardaki virüslü dosya veya 

dosyaların orijinallerinin korunup korunmadığı, birebir yedeklerinin alınıp 

alınmadığı hususlarının araĢtırılması, e-posta veya e- postaları gönderenin IP 

adresinin bilirkiĢi raporları doğrultusunda tespiti, bulunacak adresin sanıkla 

ilgisinin belirlenmesi, olay tarihinde katılan dıĢındaki diğer Ģirket ortakları ile 

Yurdanur Çavdar'ın tanık sıfatı ile dinlenmeleri ve toplanan deliller bir bütün 

halinde değerlendirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun 

takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı Ģekilde beraatine 

hükmolunması, bozmayı gerektirmiĢtir.” Y. 11. C. D. 2007/2551 
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Örnek Olay - 13 

“Sahte kredi kartı üretip kullanmak suçlarından Ģüpheli olarak takibe 

alınan sanığın olay günü benzin istasyonunda alıĢ-veriĢ yaptıktan sonra güvenlik 

güçlerince yakalandığı, üzerinde ve aracında yapılan aramada Sezgin TaĢkın 

adına düzenlenmiĢ sanığın fotoğrafı bulunan sürücü belgesi ve gerçekte 

Independent Bank City, Michigan United States of America bankasına ait olup 

üzerinde Vakıfbank logosu bulunan sonu 7486 ile biten manyetik Ģerit bilgileri 

kopyalanmıĢ sahte kredi kartının ele geçirdiği cihetle; sanığın fiillerinin 

yaptırımının sahte sürücü belgesi düzenleyip kullanmak suçu yönünden 5237 

sayılı TCK’nın 204/1, sahte kredi kartı üretip kullanmak suçları yönünden ise 

245/2-3. madde ve fıkralarında düzenlenip anılan maddelerde suçlar için 

öngörülen cezaların alt sınırları itibariyle açıkça aleyhe hükümler içerdiğinden 

tebliğnamedeki somut uygulama yapılmadığı gerekçesiyle bozma isteyen 

düĢünceye iĢtirak edilmemiĢ, sanıkta ele geçen sahte kredi kartının 19.06.2002 

22.12.2002 tarihleri arasında birden çok alıĢ veriĢte kullanılarak 10.010 YTL’lik 

harcama yapıldığının anlaĢılması karĢısında teselsül hükümlerinin 

uygulanmaması ve sağlanan menfaat miktarının pek fahiĢ olduğunun nazara 

alınmaması, dolandırıcılık suçunun tamamlandığı halde teĢebbüs aĢamasında 

kaldığının kabulü, uygulamaya göre de 765 sayılı TCK’nın 19. maddesi uyarınca 

adli para cezasının suç tarihi itibariyle 216 TL’den az olamayacağının 

gözetilmemesi karĢı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıĢtır.” Y. 11. C. 

D. 2010/7002    

“Dolandırıcılık suçunda unsur olan hileli davranıĢların gerçek kiĢiye 

yönelmesi ve bunun sonucunda onun veya baĢkasının malvarlığı aleyhine sanığın 

veya baĢkasının yararına haksız bir menfaat sağlanması gerekeceği, somut olayda 

ise; sanığın katılanın ġekerbank Uludağ ġubesinde mevcut Ģirket hesabına 

internet bankacılığı yoluyla girip hesaptaki paradan 7300,00 YTL’yi Yapı Kredi 

Bankası Adana Baraj Yolu ġubesinde BarıĢ Güven sahte kimliğiyle açtırmıĢ 

olduğu hesaba havale edip çekmeye çalıĢtığının iddia ve dosya içeriğine uygun 

gerekçelerle kabul edilmesi karĢısında; Gerçek kiĢiye yönelen hile oluĢturacak 
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nitelikte bir hareketin bulunmaması nedeniyle dolandırıcılık suçunun unsurlarının 

bulunmadığı, fiilin 5237 sayılı TCK’nın 244/4 maddesinde öngörülen biliĢim 

suçunu oluĢturduğu gözetilmeden, suç vasfında hataya düĢülerek yazılı Ģekilde 

biliĢim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 

mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiĢtir.”Y. 11. C. D. 2009/80 

Örnek Olay - 14 

“1- Sahte kredi kartı ile yapılan harcama miktarları ve tarihleri saptanarak 

buna göre suç tarihi ve suça konu değerin belirlenmesi gerektiği gözetilmeden 

gerekçeli karar baĢlığında suç tarihinin kredi kartı baĢvuru tarihi olan 

01.11.2002 olarak gösterilmesi, 

2- Sanığın, Ģikâyetçi Türk DıĢ Ticaret Bankasından karısı Saliha 

Demiralp’in rızası dıĢında onun adına sahte olarak düzenlettirdiği kredi kartının 

kendisine teslimini sağlayıp bu kartla, bankanın maddi varlıklarından olan POS 

cihazlarını kullanarak alıĢ-veriĢ yapmak suretiyle adı geçen Ģikayetçi bankanın 

zararına kendisine yarar sağladığının iddia ve kabul olunması karĢısında; 5252 

Sayılı Kanunun 9/3. maddesi uyarınca; suç tarihinde yürürlükte olan 765 Sayılı 

TCK’nın 504/3, 522, 80 ile 5237 Sayılı TCK’nın 245/2-3, 43/1. maddelerinin ayrı 

ayrı uygulanmasıyla bulunan sonuçların kararın gerekçe bölümünde denetime 

olanak verecek Ģekilde somut olarak gösterilip birbirleriyle karĢılaĢtırılması 

suretiyle lehe Yasanın belirlenmesi yerine, uygulamalı karĢılaĢtırma yapılmadan 

uygulama yeri bulunmayan 5237 sayılı TCK’nın 158/1-j maddesinin lehe 

olduğundan bahisle yazılı Ģekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiĢtir.”     Y. 

11. C. D. 2010/3229 122  
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