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ÖZ 
 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SİSTEMİ 

ENGELLEME VE BOZMA SUÇLARI 

 

MEHMET BURAK KIZILTAN 

 

         Teknolojik gelişmelerin toplum hayatını şekillendirdiği günümüzde, insanlar 

arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları da toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak 

değişmektedir. Bu süreçte, bilişim alanındaki gelişmelerde büyük bir hızla sürmekte 

ve bilişim suçlarının işlenebilme olanakları da artmaktadır. Bu gelişmelerin gerisinde 

kalmak istemeyen hukuk sistemleri de yeni düzenlemelerle bu süreçteki yerlerini 

almaktadır. 

  

Bu çalışmamızda, her geçen gün yeni hukuki ihlallerin ortaya çıktığı bilişim 

sistemlerine yönelik olarak, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun getirmiş olduğu düzenlemeler incelenmiştir. 

Çalışmamızda bilişim sistemine girme, sistemi engelleme ve bozma suçlarının yanı 

sıra, verileri yok etme ve değiştirme suçları ile bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen 

suçlara da, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, yer verilmiştir. Bu çerçevede 

konuyla ilgili teknik kavramlar, tarihi gelişim ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiş 

ve diğer ülkelerin hukuk sistemlerindeki düzenlemelere de değinilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

ABSTRACT 

LAW NO 5237 ON TURKISH CRIMINAL CODE THE SYSTEM OF ENTRANCE TO 

THE INFORMATION SYSTEM OBSTRUCTION AND DELETION CRİMES 

 

MEHMET BURAK KIZILTAN 

 

        In the present day where the technologic developments shape the public life, 

the legal principles that arrange the affairs of the people vary according to the public 

demands.In this process, also the developments at  the information field go on 

rapidly and the possibility of commit of information crimes increase.The law systems 

which do not choose to stay  at the back of these developments, take their places 

with the new arrangements in this process. 

         In our work, the arrangements of Law no 5237 Turkish Criminal Code that has 

been in force on June 1st 2005, are examined orientated to the information systems 

that the new legal prejudice occur day by day. In our work, entrance to the 

information system, together with blocking and deletion of the system, and also 

destroying the data and changing the crimes with the crimes that are committed by 

means of information systems are taken place for the subject to be understood 

easily.In this context, the technic concepts concerned with the subject, historical 

development and the decisions of court of appeal are taken place and also the 

arrangements to the law systems of the other countries are mentioned. 
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ÖNSÖZ 
 

         Birçok bilim adamınca ateşin bulunmasından sonra en önemli buluş olarak 

kabul edilen bilgisayar devrim yapan yenilikleriyle insan yaşamına tarihin hiçbir 

döneminde görülmeyen kolaylık ve hız getirmiştir. Bilgisayarın yaygınlaşmasıyla 

birlikte bilgi en önemli güç haline gelmiştir. Dünyayı küçük bir köy haline getiren 

internet ile de bilgi aynı zamanda ekonomik bir değer olarak kabul görmüştür. Bu 

süreçte bilişim sistemlerinin kullanımının toplum hayatına getirdiği kolaylık ve 

faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Ancak bu faydaların yanında, zamanla 

hukuksal sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bilişim sistemlerinin kullanımı, 

hayatımızı önceden öngörülemeyen ve bilişim suçları olarak adlandırılan bir güvenlik 

tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştır.  

 

         Ülkemizde bu hızlı ve kontrolsüz değişimden etkilenmiştir. Nitekim kanun 

koyucu da bu değişimi göz önüne alarak, hazırlanan en son Ceza Kanununda 

bilişim suçlarına bir önceki kanunlara oranla daha ayrıntılı olarak yer vermiştir.     

 

        Çalışmamızda Türk hukukunda ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 

düzenlenen bilişim sistemine girme suçu ile birlikte sitemi engelleme ve sistemi 

bozma suçları incelenmiştir. 

 

         Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım bu çalışmada tez danışmanlığımı 

yapan, yoğun programına rağmen yardım ve desteklerini esirgemeyen, değerli 

görüş ve önerileri ile katkıda bulunup beni yönlendiren, saygıdeğer hocam Doç. Dr. 

Adem SÖZÜER’e şükranlarımı sunarım. 
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GİRİŞ 
 

Sanayi devriminden sonra meydana gelen ekonomik, politik ve toplumsal 

yapıdaki değişmeler neticesinde teknolojik buluşların önü açılmış ve “bilişim devrimi” 

olarak nitelenebilecek yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin en önemli nesneleri ise 

bilişim sistemleri ve internettir. Toplum, bilişim sistemleri ve internet aracılığı ile 

bilgiye kolay erişebilen bir bilgi toplumu haline dönüşmektedir. Sanayi toplumunda 

güç olarak kabul edilen sermayenin yerine bilgi toplumunda bilgi almıştır. Bu 

toplumlarda en büyük sermaye bilgidir. 

 

Bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması ve aktarılmasında yaşanan gelişmeler 

sonucunda ortaya çıkan ve bilgi toplumuna geçiş olarak da adlandırılan bu değişim 

süreci içerisinde, geleneksel idari yapılar şekil değiştirmekte, uygulanmakta olan 

hukuk kuralları, toplum dinamikleri arasındaki bu yeni etkileşime ayak uydurmaya 

zorlanmaktadır. Bu çerçevede, bilgi toplumundaki ilişkileri düzenleyecek olan hukuki 

altyapı, yeni ve köklü değişiklikler içeren yasal düzenlemelerin yapılmasına, varolan 

yasal düzenlemelerin ise yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç göstermektedir. 

Bunun sebebi, toplum hayatının her noktasında kullanımı gün geçtikçe artan bilişim 

teknolojilerinin, bünyesinde suç yaratıcı (kriminojenik) unsurları da barındırmasıdır. 

 

Hızlı bir şekilde gelişen bilişim teknolojilerinin ve özellikle internetin günlük 

hayatta kullanılması sonucu ortaya çıkan güvenlik tehditleri bilişim suçları olarak 

adlandırılmaktadır. Başta internet aracılığı ile elektronik ticaretin gelişmesi olmak 

üzere, bilişim teknolojilerinin, hem ülke ekonomileri için öneminin giderek artması, 

hem de bu teknolojilerin toplumsal yaşama etkin bir şekilde girmesiyle birtakım 

sorunların yaşanmaya başlaması ve klasik hukuk kurallarını bilişim alanında 

uygulama zorluğu yeni hukuksal düzenlemelere ihtiyaç doğurmuştur. Ayrıca, bilişim 

teknolojilerinin yapısı, getirdiği yenilikler ve uluslar üstü özelliği, ülkelerin yasal 

düzenlemeleri gerçekleştirirken sahip oldukları klasik anlayışı terk etmeleri 

zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. 

 

Bilişim suçları ile ilgili ilk hukuki düzenlemeler 1980’li yıllarda ABD’de 

yapılmaya başlanmıştır. ABD’de yapılan bu düzenlemeleri diğer ülkeler izlemiştir. 

Ülkemizde devletin resmi belgelerinde de yerini bulan bilgi toplumuna geçiş hedefi 
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ve e-Avrupa ile eylem planı taahhütleri çerçevesinde, bu alanda yasal düzenleme 

ihtiyaçları  kendini göstermeye başlamıştır. Türk Hukukunda, ‘’bilişim suçları’’ ile ilgili 

ilk düzenleme, diğer ülkelerle hemen hemen aynı zamanda yapılmıştır. 1989 TCK 

Öntasarısında düzenlenen bilişim suçları, öntasarının birkaç ufak değişiklik dışında 

1991 yılında 3756 sayılı kanunla kanunlaşmasından sonra, ‘’Onbirinci Bab’’ olarak 

765 sayılı Türk Ceza Kanununa eklendi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ise 

konuyla ilgili düzenlemelere “Bilişim Alanında Suçlar” bölümünde daha geniş bir 

şekilde yer verilmek suretiyle, bilişim suçları alanındaki eksiklikler giderilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ifadesini bulan, 

bilişim sistemlerine ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. Çalışmada, TCK’nın 

“Bilişim Alanında Suçlar” bölümünde yer alan 243 üncü ve 244 üncü maddeleri ile 

142 nci maddede yer alan bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık 

suçu ve 158 inci maddede yer alan bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen 

dolandırılıcılık suçu incelenmiştir. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. 

 

Birinci bölümde, bilişim sistemi, bilgisayar ve internet gibi teknik kavramlarla 

birlikte bilişim suçunun ortaya çıkışı, gelişimi ve mukayeseli hukukta ve de 

ülkemizde bilişim sistemine yönelik hukuki düzenlemeler açıklanmıştır. İkinci 

bölümde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim sistemine girme, 

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları ile bilişim 

sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçları açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde bilişim suçlarının soruşturma-kovuşturma evreleri ve 04.05.2007 

tarihinde kabul edilerek 23.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” açıklanmıştır. Tez konu ile ilgili görüş 

ve önerilerimizin yer aldığı sonuç bölümü ile bitirilmiştir. 

 

 

 

 
 
 



 3

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

BİLİŞİM SİSTEMİ VE BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR VE HUKUKİ DÜZENLEMELER 

 
1. BİLİŞİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
 
1.1. Bilişim Kavramı 
 

Bilişim sözcüğünün kaynağı, aynı kökten gelmekte olan Fransızca informatiqe 

sözcüğüdür. Bu sözcük Fransızca “information (bilgi)” ve “automatique (otomatik)” 

kelimelerinin birleşiminden türemekte ve bilginin otomasyona tabi tutulması 

sonucunda işlenmesini yani verinin saklanması, organize edilmesi, 

değerlendirilmesi, nakledilmesi, çoğaltılması anlamlarını içermektedir.1 Türkçe’ye 

çevrilerek “enformasyon” olarak da kullanılmıştır. Ancak sonradan bilgi vermek 

kökeninden gelen informatiqe sözcüğü terk edilerek Türkçe karşılığı olarak bilgi 

kökeninden gelen “bilişim” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır2. 

 

Öğretide bilişim sözcüğünün birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlarda dikkati 

çeken ortak yön; bilginin işlenmesi, aktarılması, depolanması ve bunların bilgisayar 

aracılığıyla yapılmasıdır. 

 

Yazıcıoğlu bilişimi; bilgisayardan da faydalanmak suretiyle bilginin saklanması, 

iletilmesi ve işlenerek kullanılır hale gelmesini konu alan akademik ve mesleki 

disipline verilen ad olarak tanımlamıştır3. 

 

                                                 
1 Yılmaz Yazıcıoğlu, “Yeni Türk Ceza Kanunundaki Bilişim Suçlarının Genel 
Değerlendirmesi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), C:II, S: 2, 
İstanbul, 2005, s. 403. 
2 Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları, İstanbul, Seçkin Yayınları, 2004, s.45. 
3 Yılmaz Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları: Kriminolojik, Sosyolojik Ve Hukuksal Boyutları 
İle, İstanbul, Alfa, 1997, s.131. 
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Değirmenci-Yenidünya’ya göre ise bilişim; teknik, ekonomik, sosyal, hukuk ve 

benzeri alanlardaki verinin saklanması, saklanan bu verinin otomatik olarak 

işlenmesi, organize edilmesi, değerlendirilmesi ve aktarılması ile ilgili bilim dalıdır4. 

 

Doktrindeki görüşler çerçevesinde kapsamlı bir tanımlama yapmak gerekirse 

bilişimi; insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve 

bilimin temeli olan bilginin elektronik araçlarla özellikle bilgisayarlar aracılığıyla 

düzenli ve ussal biçimde işlenip, organize edilmesi, değerlendirilmesi ve ses, 

görüntü, veri taşıyan iletişim hatları aracılığıyla aktarılması ile ilgili bilim dalı olarak 

tanımlamak mümkündür5.        

                         

Türk hukuk mevzuatında bilişim ile ilgili ilk tanımlama 1989 tarihli Türk Ceza 

Kanunu Öntasarısında yer almaktadır. 1989 tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısında 

“bilişim alanı” 342 nci madde gerekçesinde, bilgileri toplayıp depo ettikten sonra 

bunları otomatik olarak işleme tabi tutma sistemlerinden oluşan alan, olarak tarif 

edilmektedir. Aynı tanım, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa, “Bilişim Alanında Suçlar” 

başlığı altında “Onbirinci Bab”ı ekleyen, 14.06.1991 tarih ve 3756 sayılı kanunun 21 

inci maddesinin değişiklik gerekçesinde de yer almaktadır. 

 

1997 tarihli TCK Tasarısında yine “bilişim alanında suçlar” ibaresi 

kullanılmaktadır. 347 nci maddenin gerekçesinde bilişim alanı, verileri toplayıp 

yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma imkanını veren manyetik 

sistemler, şeklinde tarif edilmiştir.   

 

2000 tarihli TCK Tasarısında bilişim, tasarının ikinci kısmının, dokuzuncu 

bölümüne ait 346 ncı maddenin gerekçesinde, 1997 tasarısına benzer şekilde 

tanımlanmaktadır. 

 

Bilişim suçlarının çok geniş ve sürekli ilerleyen bir alan olması nedeniyle 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununda, öğretide bilgisayara karşılık geldiği belirtilen “bilgileri 

otomatik işleme tabi tutan sistem” yerine bu tür araçlarla işlenen suçları da 
                                                 
4 Caner Yenidünya/Olgun Değirmenci, Bilişim Suçları, İstanbul, Legal Yayınları, Nisan 
2003, s. 27. 
5 Berrin Bozdoğan Akbulut, “Bilişim Suçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
Milenyum Armağanı, S. 1-2, C.8, 2000, s. 546; Ceyhun Yurdakul/M. Ufuk Çağlayan, Bilgi  
Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta, Ankara, 1997, s. 6.  
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kapsayabilmesi, yeni teknolojinin ilerlemelere açık olması amacıyla  “bilişim sistemi” 

terimi kullanılmıştır.  

 

1.2. Bilişim Sistemi 
 

Bilişim sistemi, en basit şekliyle, veri veya bilgileri alan, bu verileri işleme tabi 

tutabilen, sonuçları ya da verileri çıktı şeklinde verebilen elektronik makinelerdir. Bu 

sistemin bileşenleri, başlangıçtan itibaren sırasıyla; “girdi”, “bilgi işlemleri” ve “çıktı” 

şeklinde üçe ayırabilir. Girdi, bilgisayar dilinde, belli özelliği olan ögelerin 

oluşturduğu bir kümeyi; bilgi işlemleri, girdi ile başlayan programın amaca uygun 

olarak işlendiği bölümü; çıktı ise, bir önceki bölümde işlenen bilgilerin okunabilir, 

anlamlı kümesidir6. 

 

 Bir görüşe göre, eğer burada yalnızca bilgisayarlardan söz edildiği kabul 

edilecek olursa, verilerin depolanması, işleme tabi tutulması veya nakledilmesindeki 

modem, ATM cihazları, benzeri işlem makineleri gibi pek çok şeye yönelik fiiller 

bilişim alanında suç sayılamayacaktır. 765 sayılı TCK açısından da, öğretide 

‘’bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem” teriminin neleri kapsayıp neleri 

kapsamadığı, bununla sadece bilgisayarın mı kastedildiği yoksa başka sistemleri 

içerip içermediği sorusu sorulmuştur. Konunun çözümünde, onbirinci babın 

başlığındaki “sistem” sözcüğü çıkış noktasıdır. Buradaki sistem kavramını, 

bilgisayarlarla kısıtlı değil, aynı zamanda verinin depolanması, işlenmesi, 

kullanılması ve nakledilmesi şeklinde ortaya çıkan bir bilişim sistemini oluşturan 

çeşitli cihazları ve olguyu kapsayacak şekilde anlamak gerekir. Bu olguyu, 765 sayılı 

TCK’nın 525b/1 maddesindeki “diğer unsurlar” kavramı da desteklemektedir. Çünkü, 

bu maddedeki “bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistem veya… diğer herhangi 

bir unsur” biçimindeki “diğer unsurlar” ibaresi ancak yukarıda açıklanan anlamda 

kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle, bu tabir, yerine göre sistemin maddi bileşenini, 

yerine göre de soyut bileşenini anlatmaktadır7. Yargıtay’ın da bu görüşü destekleyen 

ve bu tür makineleri bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem içerisinde 

                                                 
6 Ali Karagülmez, Bilişim Suçları ve Soruşturma – Kovuşturma Evreleri, Ankara, Seçkin 
Yayınları, 2005, s. 126. 
7 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 224. 
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değerlendirerek, bu araçları kullanarak suç işleyen faillere bilişim alanında suçlar 

babında düzenlenen maddelerin uygulanmasını isteyen kararları bulunmaktadır8. 

 

Diğer bir görüşe göre ise, “diğer herhangi bir unsur” ibaresini, duraksamaya 

neden olmakta ise de, bilgisayar verileri, programları ve programların işlenmesi 

dışında, kişisel nitelik gösteren bilgiler şeklinde anlamak gerekmektedir. 

 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı birinci 

maddesine göre ise bilişim sistemi; bir veya birçok unsuru, bir programın işleyişi 

aracılığıyla verilerin otomatik olarak işleme tabi tutulmasını sağlayan, birbirine 

bağlanmış veya benzeşen tek veya toplu tertibatı ifade etmektedir9. 

 

Esasında “bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş sistem” ya da “bilişim 

sistemi” ibaresi, yalnızca “bilgisayar” kavramıyla sınırlı değildir. Burada ilk başta 

bilgisayarın da içerisinde olduğu bir sistem vardır. Ancak madde de kastedilen 

bilişim sistemi, “otomatik bir işlem “ özelliği olan benzer sistemleri de kapsamaktadır. 

Bilişim sistemlerinin en yaygın unsuru verilerin saklanması, işlenmesi ve 

aktarılmasını sağlaması bakımından bilgisayarlardır. Ancak bilgisayarlar dışında da, 

bilişim sistemi olarak nitelendirilebilecek aygıtlar mevcuttur. Bu itibarla, bilişim suçu 

olarak isimlendirilen fiiller, bir bilgisayarda ya da bilgisayar olarak 

nitelendirilmemesine rağmen veri-iletişimi sağladığı için bilişim alanına dahil 

unsurlardan sayılması gereken diğer elektronik, manyetik, mekanik araçlar üzerinde 

(örneğin, WAP10 uyumlu, girilen verileri saklayabilen, işleyebilen, aktarabilen cep 

telefonları ile üzerindeki WEB paneli sayesinde ağa bağlanıp veri aktarımı yapabilen 

elektronik ev aletleri) veyahut bunları veri iletişimi için birbirine bağlayan soyut veya 

somut ağlar üzerinde işlenebilir11. Günümüzde teknolojideki sürekli ilerleme göz 

önüne alınarak, bilişim sistemini, her somut olayın özelliğine göre değerlendirmek ve 

mevcut gelişmelere göre yorumlamak daha isabetli olacaktır. 
                                                 
8 “…sanığın haksız olarak ele geçirdiği bir başkasına ait kart ve şifreyi kullanarak bir 
bankanın iki farklı şubesindeki ATM makinesinden para çekip hukuka aykırı yarar sağlaması 
eylemi… bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar 
sağlamak suçunu oluşturduğundan…” Bkz. YCGK. E. 2001/6-30, K. 2001/57, Kt:10.04.2001. 
9 Yeşim M. Atamer, İnternet ve Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 703. 
10 Açılımı “Wireless Application Protocol” (kablosuz uygulama protokolü) olan WAP kavramı, 
cep telefonları ile internete ulaşabilme imkânını ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aytun 
Çelebi, “İletişimin Yeni Boyutu: WAP”, CHİP Dergisi, İstanbul, Temmuz 2000, s.206. 
11 Caner Yenidünya, “Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Erişim Suçu”, Legal Fikri ve Sınai 
Haklar Dergisi, İstanbul, Nisan 2005, s. 758. 
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 TCK’nın 243 ve 244 ncü maddelerinde ‘bilişim sistemi’ kavramı 

kullanılmaktadır. Kanunun gerekçesinde bilişim sistemi; verileri toplayıp 

yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik 

sistemler şeklinde tanımlanmıştır12.  

 
1.3. Bilgisayar 

 

Hayatın olağan akışı içerisinde daha çok yerini almaya başlayan bilgisayarın 

çok fazla tanımı yapılmıştır. Genel Ansiklopedik tanımlara bakacak olursak, Ana 

Britannica bilgisayarı, aldığı komutlar uyarınca, veri işleyerek problem çözen 

otomatik elektronik aygıtların genel adı olarak tanımlamıştır13. Büyük Larousse’a 

göre ise bilgisayar; aritmetik ve mantık işlem dizileriyle oluşturulmuş programlara 

göre verileri otomatik olarak işleyen makinedir14.  

 

“Elektronik beyin”15 veya “kompütür”16 yahut “ordinatör”17 veyahut “bilgileri 

otomatik işleme tabi tutan sistem”18 olarak da adlandırılan, İngilizce “to compute 

(hesaplamak)” kelimesinden türetilerek “computer” diye isimlendirilen ve Türkçe’ye 

ismi “bilgisayar” olarak kazandırılmış, doktrinde değişik tanımlamaları yapılan 

cihazları, insanlar tarafından hazırlanıp yüklenen programlar yardımıyla bilgileri belli 

bir düzende saklamak, işleyerek belli sonuçlar üretmek, üretilen bilgileri başka 

yerlere iletmek, başka yerlerdeki bilgilere ulaşmak gibi amaçlarla kullanılan 

makineler şeklinde tanımlayabiliriz. Ancak bilgisayarın, tüm fonksiyonlarını belirten 

bir tanımının yapılması zor olduğu gibi, günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi 

karşısında yapılacak bir tarifin zamanla yetersiz kalacağı da söylenebilir. Hatta bazı 

yazarlar bilgisayarın tanımını yapmak yerine onun özelliklerini belirtmenin daha 

yerinde olacağına inanmaktadır19. 

 

                                                 
12 Haydar Erol, Gerekçeli, Açıklamalı Ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2002, 
s. 1132. 
13 Ana Britannica, C.4, S.151. 
14 Büyük Larousse, C.4, S.1639. 
15 Ansiklopedik Kişisel Bilgisayar Kılavuzu, PC World, Ocak 1995, s. 9. 
16 Faruk Erem, TCK Özel Hükümler, C. 3, Ankara, 1993, s. 2551 
17 Georges Ifrah, Bilgisayar Ne Sayar? Rakamların Evrensel Tarihi, Ankara, 2003, s. 19 
18 Bu kavram, bilgisayarı ifade etmek üzere 765 sayılı TCK tarafından tercih edilmiştir. 
19 Akbulut, a.g.e., s. 546. 
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Bilgisayarı kendine benzeyen diğer cihazlardan ayırt edici fonksiyonu 

konusunda netlik yoktur. Bilgisayarın, işlemini 4–5 temel işleme (toplama, çıkarma, 

çarpma, bölme, üs alma ve mantıksal karşılaştırma) dayandırarak yapması, gelişmiş 

hesap makineleri de bu özelliklere sahip olduğundan, ayırt edici bir özellik 

olmayacağı gibi, elektronik olması veya programlanabilir olması da ayırt edici bir 

özellik değildir20. Günümüz buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi 

gibi ev aletleri de programlanabilmektedir. Ancak bu aletler sadece belirli amaçlar 

doğrultusunda programlanabilmektedirler. Genel olarak da kullanıcılar daha 

önceden hazırlanmış olan programları seçme işleminden daha fazlasını 

yapamamaktadırlar. Bilgisayarda programlanma genel amaçlı iken, bu aygıtlarda 

görecekleri fonksiyona göre özel bir programlanma söz konusudur21. Bilgisayarı, 

elektronik hesap makineleri ile programlanabilir aygıtlardan ayıran en önemli özelliği 

de, bilgisayarın bilişim (enformatik) özelliğine sahip olması yani bilgisayarın “genel 

amaçlı” kullanılabilir olmasıdır22. Bir bilgisayar açıkça ifade edilmiş her türlü problemi 

çözmelidir. Problem çözmekten kasıt, bilgisayarın kendisine yöneltilmiş problemler 

ile ilgili çözümler üretmesi değil, insanlar tarafından o probleme çözüm olacak 

program ile programlanabilmesidir. 

 

Yenidünya - Değirmenci bilgisayarı; dış ortamdan aldığı verileri, üzerine 

yüklenen programlar aracılığıyla depolayan, işleyen, yeni sonuçlar üreten, ürettiği 

sonuçları kullanıcıya sunan, veri iletişimini sağlayan makine, olarak 

tanımlamaktadır23. 

 

Daha birleştirici bir tanım yapan Dülger’e göre ise bilgisayar; bir giriş – çıkış 

aygıtı ve bir belleği bulunan, her türlü simgeleştirilmiş işlemi yapabilen ve bu 

işlemleri belleğine kaydedilmiş yazılımlarla gerçekleştirilen bir ana işlemciye sahip, 

veriler üzerinde dönüştürme işlemi yapan işletim sistemi bulunan, bilgileri belirli bir 

düzende saklayan, üzerine farklı yazılımlar yüklenebilip aynı yöntemle çıkartılabilen, 

veri iletişimini sağlayan, salt bir konuya özgülenmemiş, her türlü işlemi yapabilmek 

için genel amaçlı olarak üretilmiş makineler şeklinde tanımlanabilir24. 

                                                 
20 Olgun Değirmenci, “Bilişim Suçları”, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2002, s. 9. 
21 Yenidünya, a.g.e., s. 757. 
22 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 26. 
23 Yenidünya/Değirmenci, a.g.e., s. 19. 
24 Dülger, a.g.e., s. 43. 
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Her ne kadar bilgisayara ilişkin tanımlamalar yapılsa da zaman içerisinde 

gelişen teknoloji neticesinde yapılan tanımlamaların yetersiz kalacağı aşikardır. Bu 

nedenle bilgisayarı daha iyi kavramak için, tanımlardan ziyade bilgisayarların ortak 

ayırt edici unsurları üzerinde durulmasında isabet vardır. 

 

Teknik bakımdan, bilgisayarların mutlaka haiz olmaları gereken ortak ayırıcı 

özellikleri aşağıdaki gibidir: 

 

1.3.1. Donanım 
 

Donanım (hardware), programın ve verilerin girilmesini, bilginin işlenmesini ve 

çıkış bilgilerinin alınmasını sağlayan fiziksel, elektriksel ve elektronik ekipman ve 

aygıtlardır25. 

 

Bir bilgisayarda teknik açıdan bulunması gereken asgari donanım unsurlarını, 

merkezi işlem birimi (CPU), ROM, RAM, çevre giriş (input), çıkış (output) birimleri 

oluşturmaktadır26.  

 

Yukarıda yazılı unsurların neler olduğunu sırasıyla şöyle açıklayabiliriz: 

 

1.3.1.1. Mikro-işlemci (Merkezi İşlem Birimi- Central 
Processor Unit-CPU) 
 

Genellikle bilgisayarın merkezi işlem birimi olarak da adlandırılan işlemci, 

belirli mantık ve matematik işlemlerini elektronik olarak yapabilecek şekilde 

yongalardan oluşmuş bütünleşik devre şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Mikroişlemci giriş birimlerinden gelen veriler üzerinde mantıki işlemler yapar, 

yapılan işlemleri denetler, işlem sonuçlarını geçici olarak saklar. Bilgisayarın geçici 

olarak tüm işlemlerini yapan birimdir27. 

                                                 
25 Mustafa Topaloğlu, Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların 
Korunması, İstanbul, 1997, s. 19. 
26 Yenidünya/Değirmenci, a.g.e., s. 21. 
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1.3.1.2. ROM  (Read Only Memory- Salt Okunur Bellek) 
 

Merkezi İşlem Birimi tarafından sadece okunmak için ulaşılan birimdir.  

Bilgisayarın üretimi sırasında imalatçılar tarafından yerleştirilmiş programları içerir. 

Bilgisayar fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için sadece okunabilen, ancak 

içeriği değiştirilemeyen veriler için kullanılır. ROM üzerinde bilgisayarların en temel 

işlevlerini yerine getirmesini sağlayan programlar bulunur. Bu programlar 

topluluğuna Bios (Basic Input / Output System) adı verilir. Temel giriş çıkış 

sistemidir. Bu programların temel amacı bilgisayar ile kullanıcı arasında bilgi alış 

verişini sağlamaktır28. 

 

1.3.1.3. RAM (Random Access Memory- Rastgele Erişimli 
Bellek) 
 

Bilgisayarın çalışma süresince Merkezi İşlem Birimi tarafından programların 

depolama birimlerinden alınarak yüklendiği belleklerdir. Programlar bu belleklere 

yüklenerek ihtiva ettiği komutlar çalıştırılır. Bilgisayar çalıştığı sürece RAM 

faaliyetine devam eder. Bilgisayarın kapatılması ya da elektrik gücünün kesilmesi 

halinde RAM üzerinde bulunan bilgiler kaybolur. RAM kapasitesinin yüksek olması 

aynı anda çalışacak program sayısının ve çalışan programların hızının yüksek 

olmasını sağlar29. 

 

1.3.1.4. Çevre/Giriş-Çıkış Birimleri  
 

Türlü nitelikteki verilerin, işlemden önce bilgisayarın anlayacağı şekle 

çevrilmesi gerekir. İşte bu işlemleri yapmamızı sağlayan ünitelere giriş birimleri, 

bilgiye dönüştürüldükten sonra bu kez bizim anlayacağımız şekle dönüştürülmelerini 

sağlayan ünitelere ise çıkış birimleri diyoruz. Bilgisayarlarla veri, bilgi alışverişi 

                                                                                                                                        
27 Levent Kurt, Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması, 
Ankara, Seçkin Yayınları, 2005, s. 31. 
28 Ansiklopedik Kişisel Bilgisayar Kılavuzu, s.64. 
29 CHIP Dergisi, Ağustos 2000, s. 96. 
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yapmamızı sağlayan birimlerin tümüne ise çevre birimleri denilmektedir30. Bu 

düzenler, dış ortamda bulunan “ham” bilginin merkezi işlem ünitesine ulaştırılması 

ve bilgisayar içinde işlenen bilgiden elde edilecek sonuçları tekrar dış ortama 

ulaştırma amacını taşırlar. Bu birimlerin tür, adet ve nitelikleri, bilgilerin türüne ve bu 

bilgilerin otomatik olarak tabi tutulacağı işleme göre değişir31. Yazıcı, klavye, ekran, 

modem, harici disk, disket sürücü, kart okuyucular, teypler, optik okuyucu, giriş-çıkış 

ünitelerine verebileceğimiz birkaç örnektir32. 

 

1.3.2. Yazılım 
 

Bilgisayarın soyut bileşenini oluşturan, kodlama olarak da adlandırılan 

elektronik biçimde toplanabilen, depolanabilen, işlenebilen, belli bir görevi yerine 

getirebilmek için bilgisayara yüklenen ya da daha önceden içine yerleştirilen, 

bilgisayara işlerlik kazandıran komutlar bütününe yazılım denir33. 

 

1.3.2.1. İşletim Yazılımı  
 

Bilgisayarın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için kullandığı yazılımdır. 

Bilgisayar ile kullanıcı arasında köprü görevi görür34. İçerdiği komutlar sayesinde 

Merkezi İşlem Biriminin donanım parçalarını yönetmesini sağlar. Bilgisayarlar İşletim 

Sistemleri olmadan çalışamazlar. Uygulama yazılımları işletim sistemleri üzerinde 

çalışırlar. İşletim sistemleri verilerin disk üzerindeki organizasyonunu sağlayarak 

dosyalar halinde kaydedilmesini ve okunmasını temin ederler35.  

 

 
 
 

                                                 
30 Burak Çekiç, “İnternet Aracılığıyla İşlenen Suçlar”, (Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2005, s. 9. 
31 Melih Pazarcı, “Bilirkişi Raporu, Şifreli Yayınların Hukuki Konumunu Aydınlatan İki Önemli 
Görüş”, İstanbul Barosu Dergisi, 1997,C.71, S.1, s.36. 
32 Kurt, a.g.e., s. 34. 
33 Kurt, a.g.e., s. 34. 
34 Yenidünya/Değirmenci, a.g.e., s. 23.  
35 Çekiç, a.g.e., s. 19. 
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1.3.2.2. Uygulama Yazılımı   
 
 Belirli bir fonksiyonu eda etmek veya herhangi bir problemi çözmek için yazılan 

ve bilgisayarda kurulu bulunan işletim sistemine uyumlu olarak çalışan program 

türüdür. Bu programlar kullanıcının özel ihtiyacını karşılar ve spesifik yani durum ile 

ilgili işlemler yaparlar. Tablo çizmek, yazı yazmak için, veya kurumların görev 

sahalarıyla ilgili özel sipariş vererek yazdırdıkları programlar bu tarz programlara 

örnek olarak gösterilebilir36. 

 

1.3.3. Bilgisayarla İlgili Bazı Tanımlar 
 

Bilgisayarın tanımını ve fonksiyonları daha iyi anlamak için veri ve program 

kavramlarının da bilinmesinin konu açısından uygun olacağı kanaatindeyiz.  

 

Veri; bilgilerin belirli bir formata dönüştürülmüş halidir37. Avrupa Siber Suç 

Sözleşmesinin “tanımlar” başlıklı 1 nci maddesinde veri; belirli durumların, bilgilerin 

kaydı ya da bir bilgisayarın bir işlemi gerçekleştirmesini sağlayacak biçimleri de 

içeren bilgisayar sistemince icra edilebilecek bir işlemler bütünü, şeklinde 

tanımlanmıştır38. 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 243 ncü maddesinin 

gerekçesinde sistem içindeki bütün soyut unsurların veri teriminin kapsamı içinde 

yer aldığı belirtilmiştir39. 23.05.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5651 Sayılı 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda ise veri; bilgisayar tarafından 

üzerinde işlem yapılabilen her türlü değer olarak tarif edilmiştir40. 

 

Program ise; bir bilgisayar tarafından çalıştırıldığında bilgisayarın bilgi 

işlemesine ya da belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmesine yarayan kodlanmış 

talimatlar ya da bildirileri temsil eden sıralı bilgiler topluluğudur41. Bilgisayar 

programları, üç ana grup altında toplanmaktadır. Bunlardan birincisi, bilgisayar 

                                                 
36 Kurt, a.g.e., s. 36. 
37 Ansiklopedik Kişisel Bilgisayar Kılavuzu, s. 16. 
38 Atamer, a.g.e, s. 703. 
39 Kurt, a.g.e., s. 37. 
40 Cevat Özel, (Çevrimiçi) http//www.turkhukuksitesi.com/makale, 20.06.2007. 
41 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 26 
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sistemine kendi kendisini nasıl çalıştıracağını tarif eden sistem programlarıdır. Bir 

diğeri, diğer programlama dilleri ile hazırlanan ve makinenin anlamadığı programları, 

bilgisayarın anlayacağı dile dönüştüren çevirici programlarıdır. Son grupta ise 

kullanıcılara ait özel bir işin yapılması amacı ile kullanılan uygulama programları yer 

almaktadır42. 

 

1.3.4. Bilgisayarın Tarihi Gelişimi   
 
   Bilgisayar teknolojisinin başlangıcı 1940’lı yıllar olarak kabul edilmektedir. 

1940’lı yıllardan günümüze kadar olan gelişmeler, dönemler halinde incelendiğinde 

farklı gelişmeler gösteren bilgisayar kuşakları bulunmaktadır. Tam bir görüş birliği 

sağlanamadıysa da 1940-58 arası, birinci dönem; 1958-64 arası, ikinci dönem; 

1965-71 arası, üçüncü dönem ve 1971’den günümüze, dördüncü dönem olarak 

kabul edilmektedir43. 

 

1940–58 arası birinci dönemin en büyük özelliği; UNIVAC (Universal Automic 

Computer)’a kadar geliştirilen bilgisayarların hepsinin askeri amaçlı oluşudur. Bunun 

en büyük sebebi İkinci Dünya Savaşı’dır44.  Bu dönem bilgisayarları, düşman 

denizaltıların kullandığı şifreleri çözmekte ve bombaların yörüngelerini 

hesaplamakta kullanıldı45. 1946 yılında, Amerikan topçu atış hesaplarını yapmak 

için, Pennsylvania Üniversitesinden fizikçi J. Prosper Eckort ve John Maucley, 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator)’ı geliştirdiler46. Bu, işlev 

görmeye başlayan ilk bilgisayardır. ENIAC, elektro-mekanik bilgisayarlardan 

elektronik bilgisayarlara geçişin sembolü olması nedeniyle, bilgisayar tarihinde adı 

her zaman anılmaktadır47. 

 

UNIVAC’la beraber bilgisayar ticarileştirildi. 1951 yılında, ticari amaçlı ilk 

bilgisayar olan UNİVAC 1, Eckert-Mauchly Bilgisayar Şirketi tarafından geliştirildi ve 

ABD Nüfus bürosuna kurularak çalıştırıldı48. 

                                                 
42 Topaloğlu, a.g.e., s.28 vd. 
43 Değirmenci, a.g.e., s. 18. 
44 Murat Karslıoğlu, “Abaküsten Pentium’a”, CHIP Dergisi, Şubat 2000, s. 250. 
45 Ansiklopedik Kişisel Bilgisayar Kılavuzu, s. 14. 
46 Karslıoğlu, a.g.e., s. 250. 
47 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 35. 
48 Değirmenci, a.g.e., s. 20. 
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Bu dönemin bilgisayarın gelişimine en önemli katkısı, transistörlerin bulunuşu 

ve bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmasıdır. Transistörün bulunması sonucu, 

International Business Machine (IBM), önemli derecede boyut ve enerji tasarrufu 

sağlayan ilk bilimsel bilgisayar “IBM 7090”ı üretti49. 

 

Bilgisayarların çok büyük olması, yavaş çalışması, sürekli bakıma ihtiyaç 

duyması, çok fazla ısındıkları için pahalı soğutma sistemleri inşa edilmesine ihtiyaç 

duyulması,  kullanıcı programları ve işletim sistemlerinin mevcut olmaması, 

proglamlama dilleri henüz olmadığından programların makine dilinde yapılması, 

bilgisayarların hükümetlerin ve üniversitelerin tekelinde olması bu dönemin belirleyici 

özelliklerindendir50. 

 

İkinci dönem olarak kabul edilen 1958–1964 yılları arasındaki dönemde birinci 

dönemden farklı olarak bilgisayarın donanım unsurundan çok yazılım unsurunda 

gelişmeler sağlanmıştır. Bu dönemdeki gelişmeler sayesinde bilgisayarın donanım 

unsurunun özelliklerinden bağımsız olarak yazılım üretebilmesi ve geliştirilebilmesi 

sağlanmış, ayrıca geliştirilen yazılım dilleri sayesinde yazılım uzmanlarının makine 

dilini bilmeksizin yazılım yapabilmesi sağlanmıştır. Bu alandaki ikinci döneme ait 

önemli bir gelişme de işletim yazılımlarının bu dönemde geliştirilmesidir51. 

 

Bu dönemin teknolojik gelişmeleri olarak, 1961’de IBM’ in “Teleprocessing” 

yazılımıyla bugünkü bilgi-işlem devriminin temellerini atması, 1962’de transistörlerin 

mikro-chipleri oluşturacak kum tanesi boyutlarına indirgenmesi, 1950’li yılların 

sonunda ise Amerikalı R.N. Noyce’un temelinde silisyumun bulunduğu transistörlü 

işlemciyi bulması sayılabilir52. 

 

Transistörlerin yerlerini tümleşik devrelerin (integrated circuits) almasıyla 

üçüncü dönem (1965–1971) başlamıştır. Bu dönemde bilgisayarlar, bilgi işlem 

merkezlerinde ya da bilimsel kurumların araştırmalarında kullandıkları ulaşılamaz 

araçlar olmaktan çıkmış çoklu programlamanın geliştirilmesi ve zaman paylaşımlı 

                                                 
49 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 36. 
50 Değirmenci, a.g.e., s. 20. 
51 Dülger, a.g.e., s. 57. 
52 Değirmenci, a.g.e., s. 21. 
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kullanım sayesinde iş hayatında gündelik işlerde kullanılan makineler haline 

gelmişlerdir53. 

 

1971’den günümüze kadar uzanan dördüncü dönemdeki bilgisayarların en 

büyük özelliği, yapımlarında çok yoğun tümleşik devrelerin kullanılmasıdır. Bunun 

dışında bilgisayarın yapısında büyük değişiklikler yaşanmadığından dolayı, diğer 

dönemler kadar yenilikler getirmedi. Bilgisayarların depolama ve hız kapasiteleri 

arttı. Bu dönemde en büyük yenilik yazılım alanında yaşandı. Paket programlar 

yaygınlaşarak yoğun şekilde kullanılır oldu. Yaşamın her alanına ait bir paket 

program bulmak olası hale geldi. Programlama dilleri daha kullanışlı ve ayrıntılı hale 

getirildi. Kişisel bilgisayarlar gündelik hayata girdi, herkes bilgisayar kullanabilir 

oldu54.  

 

Bu dönemdeki teknolojik gelişmeler şöyle özetlenebilir: 1975 yılında INTEL, 

0,5 cm. yüksekliğinde tek bir yonga sayesinde mantıksal ve aritmetiksel işlemler 

yapabilen ilk mikro-işlem birimini imal etti55. 1975 yılında MITS, Intel’in 8080 

işlemcisini kullanan ilk kişisel bilgisayar olma özelliği gösteren “Altair 8800”ü üretti. 

IBM, 1981 yılında ilk IBM PC’yi üretti. O zamana kadar “mikro bilgisayar” olarak 

adlandırılan bu aygıtların ismi hemen PC (Personal Computer) olarak değiştirildi56.  

 

1990 yılların ortalarından itibaren internetin kişisel kullanıma açılması ise bu 

dönemdeki şimdilik en son ve en önemli yenilik olmuş ve pek çok değişikliğide 

beraberinde getirmiştir57. 

 

1.4. İnternet Ve Tarihi Gelişimi 
 

İnternet, İNTERconnect ve NETwork kelimelerinin birleştirilmesinden 

oluşturulmuştur ve uluslararası ağ anlamında kullanılmaktadır. Daha teknik 

anlatımıyla, dünya üzerinde bulunan ağların veya bilgisayarların TCP/IP58 denilen 

                                                 
53 Dülger, a.g.e., s. 58.  
54 Değirmenci, a.g.e., s. 22. 
55 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 37. 
56 Değirmenci, a.g.e., s. 23. 
57 Dülger, a.g.e., s. 59. 
58 Veri alışverişini sağlayan ağlar bir protokol çerçevesinde iletişim kurabilirler. İnternette 
bunu sağlayan, iki protokolün bir araya gelmesiyle oluşan TCP/IP (Transport Control 
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yöntemle birbirine bağlanmasıyla oluşan, yeryüzündeki en büyük insan ve makine 

birliğini sağlayan ağa internet denir59. 

 

Bu uluslararası ağın merkezinde, birbirine ağ ile bağlanmış, yüksek hızlı 

iletişime sahip bilgisayarlar vardır. Bu bilgisayarlara ISP (Internet Service (Access) 

Provider- İnternet Hizmet (Erişim) Sağlayıcı) denir ve internete bağlanmak için, yani 

ağ üzerinden diğer bilgisayarlara ulaşabilmek için, ilk önce bu bilgisayarlara 

bağlanmak gereklidir60. 

 

İnternetin teknolojisinin temelleri soğuk savaş yıllarının getirdiği endişeler 

neticesinde atılmıştır61. 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydu 

SPUTNIK uzaya gönderildikten sonra, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nükleer 

bir savaş halinde ya da sosyal bir karışıklık durumunda, ülke yöneticilerinin birbiriyle 

haberleşmesini güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla 

harekete geçmiştir. 1958 yılına Savunma Bakanlığı Bünyesinde Advanced Research 

Project Agency, kısaca ARPA, birimi oluşturulmuştur62. ARPA, bazı askeri projelerin, 

birbirinden uzakta olan bilgisayarların birbirine bağlanması yoluyla desteklenmesi 

üzerinde çalışmıştır63. 

 

1969 yılında California’daki üç ayrı merkez ile Utah’dan bir merkez arasında ilk 

bilgi transferi gerçekleşmiştir64.  Bir süre sonra sistemin yaygınlaşması ve 

ARPANET’e farklı türde ve yapıda bilgisayarların bağlanmaya başlaması 

neticesinde bilgisayarlar arasında iletişim kurma sorunları baş göstermiştir. Bu 

sorunları gidermek için bu gün de kullanımı devam eden TCP/IP protokolünün 1968 

yılında temelleri atılmış, 1983 yılında protokol oluşturulmuştur65. Aynı yıl ARPANET 

                                                                                                                                        
Protocol/ Internet Protocol) protokolüdür. İnternete bağlı tüm ağlar bu protokolü kullanmak 
durumundadırlar. TCP mesajların doğru yere ulaştırılmasından, IP ise adresleme 
sisteminden sorumludur.  
59 Billy Barron-Jill H. Ellsworth-Kevin M. Savetz, Internet Unleashed (Çev: Nezihe Bahar- 
Devrim Türkmen), İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1998, s. 4; Değirmenci, a.g.e., s. 23.   
60 Angus J. Kennedy, Internet The Rough Guide, (Çev: Şimşek Demir), Ankara, 2000, s.12. 
61 Richard Grıffıths, “History Of The İnternet”, (Çevrimiçi) 
http//www.Let.Leidenuniv.Nl/History/İvh/Chap1.Html, 12.05.2007. 
62 Gregory R.Gromov, “History Of Internet And www: The Roads And Crossroads Of 
Internet  History”, (Çevrimiçi), http//www.Netvalley.Com/İntval1.Html, 12.05.2007; Çekiç, 
a.g.e., s. 35. 
63 İnan Aslan, İnternet El Kitabı, 3. Baskı, İstanbul, Sistem Yayınevi, 1999, s. 7. 
64 Hasan Sınar, İnternet Ve Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, 2001, s. 22.  
65 Sınar, a.g.e., s. 22.  
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ikiye ayrıldı, bölümlerden biri MILNET (Military Network- Askeri Ağ) adını alırken, 

diğeri ARPANET olarak kaldı ve sivillerin kullanımına açıldı. Yaklaşık olarak 3 yıl 

sonra, 1986’da Amerikan Ulusal Araştırma Kurumu’nun (National Science 

Foundation) beş üniversitenin bilgisayarlarını 56 kbps hızında bir omurga ile 

bağlayarak NSFNET’i kurması bir dönüm noktası oldu. Bu sayede ARPANET 

dışarıya açılmış oldu66. Takip eden yıllarda birçok ülke ağa katıldı ve ağın alanı 

Avustralya ve Yeni Zelanda’dan, İzlanda, İsrail, Brezilya, Hindistan ve Arjantin’e 

kadar uzadı67. 

 

1989 yılında, Cenevre’de bulunan European Organization for Nuclear 

Research, kısaca CERN, merkezinde world wide web teknolojisi geliştirilmiş, 1990 

yılında internet sayfaları aktarım protokolü olan hyper-text transfer protokol, kısaca 

HTTP geliştirilmiştir. 1994 yılında tüm ağ omurgalarının birleştirilmesi ve bireysel 

kullanıma açılması ile ARPANET tamamen ortadan kalkmıştır. Bu sayede gerçek 

anlamda internet ortaya çıkmış, milyonlarca insanı bilgisayarlar aracılığıyla, 

milyarlarca bilgiye eriştiren yapı kurulmuştur68. 

 

İnternet bağlantısı ve kullanımı ülkemizde ilk olarak, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın 

ortak projesi ile 64 kbps hızında 1993 yılında sağlandı69. 

 

İnternet için önemli olan husus, onun sayesinde ne yapabileceğinizdir?  

İnternete bir kere bağlandıktan sonra elektronik ileti gönderebilir veya alabilirsiniz   

(e-mail), bir başka ülkede veya dünyanın herhangi bir yerinde alışveriş yapabilirsiniz 

(e-ticaret), dosya araştırabilir (archie), dosya transferi yapabilirsiniz (file transfer 

protocol-FTP), arşiv tarayabilir (gopher), bir veya birden fazla kişiyle gerçek zamanlı 

sohbet edebilir (ınternet relay chat-IRC), başka bir bilgisayar ile onu kullanmak için 

bağlantı kurabilir (telnet), veya herhangi bir haber grubuna herhangi bir konu ile ilgili 

mesaj gönderebilirsiniz. (usenet)70. 

 

 

 
                                                 
66 Çekiç, a.g.e., s. 36. 
67 Değirmenci, a.g.e., s. 25. 
68 Çekiç, a.g.e., s. 36. 
69 Ceyhun-Çağlayan, a.g.e., s. 34. 
70 Değirmenci, a.g.e., s. 26. 
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2. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

2.1. Bilişim Suçu Kavramı  

Bilişim suçları ile ilgili mukayeseli hukukta bir terim birliği bulunmadığı gibi, bu 

suçların kapsamı da ülkelere göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Bilişim suçlarının 

1960’lı yıllardan itibaren Amerika’da ortaya çıkması, bu kavramı karşılayan terimde 

Amerikan doktrinin hakim olmasına sebebiyet vermiştir. Amerikan doktrininde 

genellikle “computer crime” olarak isimlendirilmesi nedeniyle, genel yaygın eğilim 

olarak bu terim kullanılmaktadır71. 

 

Amerika’da kavramı karşılamak üzere “computer-related crime” (bilgisayarla 

bağlantılı suç), “computer-assisted crime” (bilgisayarla işlenen suç), “crimes against 

computer” (bilgisayara karşı işlenen suç) terimleri de kullanılmıştır72. Son 

zamanlarda bilişim suçlarını da içine alan ileri teknoloji cihazları ile işlenen suçlar 

için “high-tech crime” veya “techno-crime” gibi terimler de, bu suçlarla ilgili 

kaynaklarda yeralmaktadır73.     

 

 Almanya’da, “computer crime” teriminden iktibas edilen “computer 

kriminalität” terimi kullanılmaktadır74. Ancak bilgisayarın bir makine olduğu ve suç 

işleyemeyeceği, bu terimin ise yanlış anlamalara yol açabileceği nedeniyle 

“computer kriminalität” teriminin “computer missbrauch” sözcüğü ile değiştirilmesinin 

önerildiği belirtilmektedir75. 

 

İtalya’da “dolo informatico” (enformatik cürmü), “I reati elettronici” (elektronik 

suçlar) veya “I reati commessi con I’uso del computer” (bilgisayar kullanımı 

                                                 
71 Robert Scalione, “Crime On The Internet: Can the Law Keep Up With a New Generation of 
Cyberspace Hackers”, (Çevrimiçi) http//www.scl.org, 13.01.2001; Yazıcıoğlu, Bilgisayar 
Suçları, s. 125. 
72 Öykü Didem Aydın,  “Bilişim Suçları - Bilişim’93 Bildiriler”, Türkiye Bilişim Derneği 
Bilişim’93 Etkinlikleri, 28 Eylül-1 Ekim 1993, İstanbul, Interpro Yayıncılık, s. 73. 
73 U. Gattiker - H. Kelley, “Techno-crime and terror against tomorrow’s organization: What 
about cyberpunks?”, (Çevrimiçi) http//www.ncsa.com/library, 11.01.2001; Değirmenci, a.g.e.,  
s. 51. 
74 Ayhan Önder, Şahıslara Ve Mala Karşı Cürümler Ve Bilişim Alanında Suçlar, İstanbul 
1994, s. 504.  
75 Berrin Bozdoğan Akbulut, “Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları”, (Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya, 
1999, s. 35. 
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vasıtasıyla işlenen suçlar) gibi terimler kullanılmışsa da 23 Aralık 1993 tarih ve 547 

sayılı “Bilişim Suçluluğu Alanında Ceza ve Ceza Usul Kanunlarında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” da “bilişim suçluluğu” (la criminalitá informatica) terimi 

kullanılmıştır76. 

 

Fransa’da bilişim alanı “Le droit pénal informatique”, bilişim suçları “la fraude 

informatique”, bilişim suçluluğu “la criminalité informatique” terimleri kullanılmaktadır. 

Fransız Ceza Kanunu’nda ise 765 sayılı TCK’da da olduğu üzere “verileri otomatik 

işleme tabi tutan sistemlere karşı işlenen suçlar” anlamına gelen “Des atteintes aux 

systemes de traite automatise de donnees” kavramı tercih edilmiştir77. 

 

Türk doktrinin de “bilgisayar suçları” ve “bilişim suçları” terimleri ağırlık 

kazanmaktadır. Ersoy78; Akbulut79; Aydın80, Değirmenci81 gibi yazarlar bilişim suçları 

terimlerini kullanırken, Erem82; Yazıcıoğlu83 gibi yazarlar ise bilgisayar suçları 

terimini kullanmaktadır.  

 

Türk kanun koyucusu, Fransız Ceza Kanunu Projesinden etkilenerek, 6 

Haziran 1991 tarih ve 3756 sayılı kanun ile Türk Ceza Kanununa , “Bilişim Alanında 

Suçlar” başlığı altında onbirinci bap olarak 525/a, 525/b, 525/c ve 525/d maddelerini 

ekleyerek, bu alanda “bilişim suçları” terimini kullanmaktan yana olduğunu 

göstermiştir.  

 

Terim karmaşası “bilişim suçları” kavramı ile “bilgisayar suçları” kavramının 

birbirinin yerine kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bilişim, bilgisayara oranla 

daha geniş bir kavramdır. Bilgisayar verilerin depo edilmesi, saklanması, işlenmesi 

ve yeniden değerlendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren bir makinedir. Bilişim ise 

hem verilerin işlenmesini yani veri-işlemi, hem de bu verilerin aktarılmasını yani veri-

                                                 
76 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 128 
77 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 129 
78 Yüksel Ersoy, “Genel Hukuki Koruma Çerçevesinde Bilişim Suçları”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.49, S.3-4, 1994, s. 150. 
79 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 545. 
80 Aydın, a.g.e., s. 72. 
81 Değirmenci, a.g.e., s. 3. 
82 Faruk Erem, “Bilgisayar Suçları Ve Türk Ceza Kanunu”, Yargıtay Dergisi, C.17, S.4, 
Ankara, 1991, s. 436. 
83 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s.22. 
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iletişimini kapsar84. “Bilişim suçu” bilgisayarı da kapsayan ancak daha geniş bir 

alanda, bilişim sistemlerine karşı veya bilişim sistemleri ile işlenen suçları ifade eder. 

Ancak bilişim sistemlerinin en yaygın unsurunun bilgisayarlar olması nedeniyle 

“bilgisayar suçu” terimi de yaygın olarak kullanılır85. Günümüzde bilgisayar olarak 

nitelendirilemeyecek ancak bilişim aracı olarak kabul edilmesinde bir sakınca 

görülmeyen makineler yavaş yavaş insan yaşamında yerini almaktadır. Örneğin 

üzerindeki web paneli sayesinde internete bağlanarak, malzeme siparişi veren, 

yemek tarifi araştıran buzdolaplarının, bilgisayarın “genel amaçlı” kullanılabilme 

özelliğine sahip olmamasından, bilgisayar olarak kabulü imkanı olmadığı halde 

geniş anlamda veri-iletişimi yaptığından dolayı bir bilişim aracı olarak kabulü 

gerekebileceği gibi, bilişim sistemlerine karşı işlenen bilişim suçlarının da konusu 

olabilecektir86.  

 

2.2. Bilişim Suçlarının Tanımı  
 

Bilişim suçları, gerek yeni bir suç tipi olması, gerekse her gün yeni işlenme 

şekillerinin ortaya çıkması sebebiyle, tanımı üzerinde birlik sağlanamamış bir suç 

çeşididir. 

 

Bilişim suçlarının tanımları yapılırken, bilişim teknolojisindeki gelişmeler 

sonucu getirilen yenilikler ortak özellik olsa da, bu suçların klasik suçlardan farkını 

belirtebilmek için çeşitli kriterler alınarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Bilişim 

suçlarının tanımlanmasında kullanılan kriterler şöyle özetlenebilir: 

 

   Birinci kriteri bilişim suçlarının tanımlanmasında ele alanlar, bilgisayarın bir 

amaç veya araç olarak kullanılmasını esas alırlar. Böylece, bilgisayarın kanundışı 

fiilin aracı veya hedefi olduğu suçlar bilişim suçları olarak kabul edilecektir87. 

Tiedemann’ın, bilgisayar suçlarını, ‘’bilgisayarın suç konusu veya vasıtası olduğu 

her türlü kanun dışı fiil’’ olarak tanımlaması88, bilgisayarın amaç veya araç olarak 

kullanılması ile ilgili kriteri bilgisayar suç tanımlamasına esas aldığını 
                                                 
84 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 546. 
85 Ersoy, a.g.e., s. 546. 
86 Değirmenci, a.g.e., s. 59. 
87 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 550; Değirmenci, a.g.e., s. 59. 
88Klaus Tıedemann, Phénoménologie des infractions économiques, Aspects 
criminologiques de la délinuqance d’affaires, Strasbourg, 1978, s.231 (zikr. Yazıcıoğlu, 
Bilgisayar Suçları, s.137). 
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göstermektedir. Yazıcıoğlu da bilgisayar suçlarını, ceza kuralları uyarınca, 

bilgisayarın konusunu veya vasıtasını yahut simgesini oluşturduğu suç olgusu içeren 

fiiller şeklinde tarif ettiğinden bu kriteri benimsediği anlaşılmaktadır89. 

 

İkinci kriter, bilişim suçlarını tanımlarken, meydana getirdiği malvarlığı 

ihlallerini ele alır. Elektronik veri işlem sistemlerinde depolanan, işlenen, 

değerlendirilen verilerin kullanılmasıyla meydana getirilen kasıtlı ve hukuka aykırı 

malvarlığı ihlalleri, bilişim suçu olarak tanımlanır90. Bu kriteri benimseyen Sıeber 

‘’computerkriminalität’’ terimi ile bilgisayar verilerinin kasıtlı olarak değiştirildiği, tahrip 

edildiği, yetki dışı kullanıldığı ve yararlanıldığı ve veri işlem donanımı ile beraber 

kullanıldığı mülkiyet suçlarını ifade eder. Yazara göre, bu terim sadece bilişim 

sistemleri ile ilgili mülkiyet suçlarını kapsar91. 

 

Üçüncü kriter, bilişim sistemleriyle herhangi bir şekilde bağlantılı olan suçları, 

bilişim suçları olarak kabul eder92. Nitekim Parker’a göre, ‘’computer abuse’’ 

bilgisayarın kötüye kullanılması terimi, bir veya birkaç failin bilişim sistemlerini 

kullanarak yaptığı veya tekrar yapabileceği ve bir veya birkaç mağdurun zarara 

uğradığı ve uğrayacağı fiilleri kapsar93. Bu kriteri temel alan bir tanımı da Önder 

zikretmektedir. Bu tanıma göre bilişim suçu; “Kanunlara aykırı, ahlaki bakımdan 

kabul edilmeyen veya haksız davranışların otomatik bilgi işleyen sistem ile ilgili 

olarak işlenmiş suçlardır”94.  

 

Bilgisayar kullanımını temel alan kriter, dördüncü kriter olarak karşımıza çıkar. 

Bu görüşe göre, bilişim suçlarını, klasik suçlardan ayıran belirleyici özellik suçun 

işlenmesinde bilgisayarın kullanılmasıdır95. Amerika Birleşik Devletleri Adalet 

Bakanlığı, bilişim suçunu, herhangi bir kanunun ihlal edilmesi için bilgisayar veya bu 

teknolojiye ait (bilişim teknolojisi) bilginin ve/veya teknolojinin kullanılması hali, 

                                                 
89 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları,  s.142. 
90 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 550; Değirmenci, a.g.e., s. 59. 
91 Ulrich Sıeber, Computerkriminalität und Strafrecht, 2 nci Bası, Köln, 1980 (zikr. Aydın, 
a.g.e., s.32-33); aynı yönde bkz. Yazıcıoğlu, a.g.e., s.137; Akbulut, SÜHFD Milenyum 
Armağanı, s.550.  
92 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 550. 
93 B. Donn Parker, Computer Abuse Research Update, Computer/Law Journal, Vol.II, 
No.2, 1980 (zikr. Aydın, a.g.e., s. 33). 
94 Önder, a.g.e., s.505. 
95 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 550. 
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şeklinde tarif eder96. Öykü Didem Aydın, bu kritere yakın bir görüş sergilemektedir. 

Yazara göre bilgisayar suçlarını, klasik suçlardan ayıran temel özellik, bu suçlarda 

‘’bilgisayar kullanımı’’dır. Bilgisayar suçunu, bilgisayar kullanılarak, başkalarının 

malvarlığına yönelik yapılan her türlü kasıtlı saldırı-tecavüzler olarak 

tanımlamaktadır97. 

 

Beşinci kriter ise suçu işleyen faili ele alarak, bilişim suçu tanımlamasını 

yapmaktadır. Kriterde, sınırlandırma bilgisayar bilgisine sahip olanların işledikleri 

suçlarla ilgilidir. Bu kriteri savunanlar bilgisayar suçlarını, bilgisayar dünyasından 

olan, bilgisayarla ilgili ve bu cihazı kullanabilen kimseler tarafından işlenmiş suçlar 

olarak görürler98. 

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu’nun Mayıs 1983 tarihinde 

Paris toplantısında ortaya koyduğu tanıma göre ise bilişim suçları; “ Bilgileri otomatik 

işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemle gayri kanuni, gayri ahlaki 

veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış” tır. Olası birçok ihtimali kapsayan 

ve geniş bir açıdan değerlendirilen bu tanım, olayın hukuki boyutlarının yanında 

meslek ahlakını, sosyo-ekonomik toplumsal suçlarını içine alması sebebiyle 

önemlidir99. 

 

Görüldüğü gibi bilişim suçları ile ilgili tanımlar farklılık arz etmektedir. Bu 

açıdan tanımlardan yola çıkarak, hangi fiillerin bilişim suçu olduğu, hangi fiillerin ise 

bilişim suçu olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, bilişim suçlarının hangi 

halleri kapsadığı ve yapılan ayrımların neler olduğunun bilinmesi gerekir. Amerikan 

doktrininde yapılan, bilişim suçlarını oniki kategoriye ayıran tasnif, bilişim sistemleri 

aracılığıyla veya bilişim sistemlerine karşı işlenen suçların hepsini birden 

kapsadığından, kabul edilebilir gözükmektedir. 

 

                                                 
96 Robert Scalione, “Crime On The Internet: Can the Law Keep Up With a New Generation of 
Cyberspace Hackers”, (Çevrimiçi) www.scl.org, 13.01.2001. 
97 Aydın, a.g.e., s. 75. 
98 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s. 551. 
99 Yılmaz Yazıcıoğlu, “Bilişim Suçları Konusunda 2001 Türk Ceza Kanunu Tasarısının 
Değerlendirilmesi”, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, İstanbul, Y:1,S:1,Ocak-Mart 
2004, s.177; Kurt, a.g.e., s. 50 
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Amerikan doktrininde, bilgisayar suçları dört ana başlık ya da oniki ayrıntılı 

kategori olarak tasnif edilmektedir100. Dört ana başlık olarak ; 

 

• Vandalizm, 

• Veri ve programlara karşı gerçekleştirilen hırsızlık veya dolandırıcılıklar, 

• Mali ihlaller, 

• Hizmet hırsızlıkları, ele alınmaktadır. 

 

On iki ayrıntılı kategori olarak ise şu tasnif yapılmaktadır; 

 

• Mülkiyete karşı hırsızlıklar, 

• Verilere veya hizmetlere karşı gerçekleştirilen hırsızlıklar, 

• Giriş ihlalleri, 

• Veri sahtekârlığı, 

• Şahıslardan kaynaklanan hatalar (insan hataları neticesi oluşan ihlaller), 

• Gasp, 

• Sır aleyhine ihlaller, 

• Sabotajlar, 

• Maddi kısımlara yönelik hırsızlıklar, 

• Varakalarda gerçekleştirilen sahtekârlıklar, 

• Bankamatik (ATM) kartları konusundaki hırsızlıklar, 

• Manyetik kartların şifreleri hususunda gerçekleştirilen fiiller. 

 

Üyesi bulunduğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğu ise bir tavsiye kararında bu 

suçları beşe ayırmıştır. Bunlar sırası ile; 

 

1- Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri meşru 

şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları 

bozmak, silmek, yok etmek, 

 

2- Bir sahtekârlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına 

girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 

 
                                                 
100 Yazıcıoğlu, a.g.e., s.148, Değirmenci, a.g.e., s. 66. 
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3- Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek için kasten bilgisayar 

verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 

 

4- Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal 

sahibinin haklarını zarara uğratmak, 

 

5- Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın, konulmuş olan emniyet 

tedbirlerini aşmak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır.101 

 

11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 

“Bilişim Suçları” raporuna göre ise; suç çeşitleri altıya ayrılmıştır. Bunlar;   

    

• Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme,  

• Bilgisayar Sabotajı, 

• Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık,  

• Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik, 

• Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı ve  

• Diğer Suçlar” başlığı altında Kanundışı Yayınlar, Pornografik Yayınlar (Büyük 

ve Çocuk Pornografisi),Hakaret ve Sövme olarak değerlendirilir102. 

 
2.3. Bilişim Suçlarının İşlenme Şekilleri 
 

Bilişim suçlarını, klasik suçlardan ayıran özelliklerden belki de en önemlisi, bu 

suçların maddi hareketinin tespitinin zorluğudur. Bilişim suçlarını oluşturan maddi 

hareketin tespitinin zor olması, suçun işlenmesinden sonra arkada herhangi bir iz 

bırakılmamasından kaynaklanmaktadır. Bilişim suçlarının işlenme şekillerinin yapısı 

itibariyle genellikle çok kısa bir zaman dilimi içinde oluşmaları da diğer bir özellik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 
                                                 
101 Cevat Özel, “Bilişim Suçları ile İletişim Faaliyetleri Yönünden Türk Ceza Kanunu 
Tasarısı”, (Çevrimiçi) http//www.turkhukuksitesi.com/faq/bilisim_suclari.shtml,  27.02.2007. 
 
102 Tunay İlkkılıç, “ Bilişim Suçları”, (Çevrimiçi) http//www.bilisimruzgari.com/ default.asp, 
07.01.2007. 
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2.3.1. Truva Atı (Trojan Horse)  
 

Truva Atı adını, Yunan mitolojisinde Akhalılar ile Troyalılar arasında geçen 

savaşta kullanılan ve aslen masum bir hediye olarak görünen, ancak içinde 

Troyalılara savaşı kaybettirmesine sebep olan Akhalıları barındıran tahta attan 

almaktadır103.   

 

Truva atı; görünüşte yararlı bir işlevi yerine getirdiği düşünülen ancak bunun 

dışında bilişim sistemine zarar verecek gizli kod da içeren bir programdır. Genellikle 

internette ücretsiz yazılım sağlayan web sitelerinde ya da elektronik posta yoluyla 

kullanıcılara ulaştırılmaktadır. 

 

Truva atı; sisteme bulaştıktan sonra, sistemin açılması ile beraber kendisini 

belleğe yükler ve sistem ağlarının açıklarını kullanarak, programı yerleştiren tarafın 

isteklerine cevap verir. 

 

2.3.2. Salam Tekniği (Salam Techniques)  
 

Bu teknik çok fazla sayıda kaynaktan, çok az sayıda değerlerin transferini 

esas alır. Genel olarak, tekniğin uygulanmasında Truva atı programları kullanılır. Bu 

kadar çok kaynaktan alınan dikkat çekmeyecek düzeyde değerler zimmete 

geçirilerek haksız kazanç sağlanır. 

 

Bu yöntem özellikle bankacılık alanında kullanılır. Bilişim sistemleri ile hesap 

edilen bankacılık alanındaki değerlerin çarpımları sonucu ortaya çıkan değerler çok 

basamaklı olmasına karşın, bu değerler uygun bir basamağa kadar hesap edilir yani 

yuvarlanır. Yuvarlama sonucu çıkan rakam, belli bir hesaba gönderilir. Bu sayede 

hesaplarda farkedilemeyecek değişiklikler olur. Ancak bir hesap için çok değersiz 

görünen bu değerlerin, alternatif bir hesaba aktarılması durumunda toplanan 

miktarlar büyük yekün oluşturmaktadır104. 

 

                                                 
103 Aydın, a.g.e., s.48. 
104 Değirmenci, a.g.e., s. 84. 
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2.3.3. Ağ Solucanları (Network Worms)  
 

Ağ solucanı, herhangi bir kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan kendi 

kendini çalıştırabilen ve kendisi bir kopyasını ağa bağlı olan diğer bilişim 

sistemlerine de kopyalayabilen bir programdır. Çoğunlukla iletişim ağında bulunan 

sistem operatörlerine yakalanmamak için bıraktıkları tüm izleri siler105. Ağ 

solucanları çoğunlukla bilgisayar virüsleri ile karıştırılmaktadır. Fakat ağ solucanları, 

bilgisayar virüsleri gibi sisteme zarar verme zorunluluğu olmadan da sistemin içinde 

dolaşabilmektedir106. 

 

Ağ solucanları bilişim ağında ulaştıkları bir sistemin güvenlik duvarıyla 

karşılaştıklarında, tahmin edilmesi kolay şifreleri ve verileri kullanarak, genellikle 

kullanılan şifrelerden oluşan bir sözlükten anahtarları deneyerek, duvarı aşmaya 

çalışırlar. Genellikle iyi oluşturulmamış güvenlik duvarlarını aşarak sistemlere 

girmekte ve eylemlerine başlamaktadır107. 

 

2.3.4.  Bilgisayar Virüsleri 

 

Bilgisayar virüsleri işletim sisteminin ve makine dilinin verdiği olanaklar 

kullanılarak yazılan, kendi kendisini çoğaltabilen, kopyalarını çeşitli yöntemlerle 

başka bilişim sistemlerine ulaştırarak bu sistemleri de etkileyebilen yazılımlardır108. 

Bilgisayar virüsleri, yazılımdan yazılıma, dosyadan dosyaya, sistemden sisteme 

kolaylıkla kopyalanabilmektedirler. Bu kopyalanma işlemine günlük kullanımda “virüs 

bulaşması” denilmektedir109. 

 

Sistemleri veri depolama üniteleri başta olmak üzere kullanılamaz hale 

getirebilen bilgisayar virüsleri, bulaştıkları bilişim sisteminde bulunan yazılımları 

çökerterek, sisteme olası en fazla zararı verecek şekilde tasarlanmışlardır110. 

                                                 
105 Değirmenci, a.g.e., s.87. 
106 Dülger, a.g.e, s.73. 
107 Burak Çekiç, a.g.e., s. 9. 
108 Değirmenci, a.g.e., s. 88. 
109 Çekiç, a.g.e., s. 73. 
110 Katyal, a.g.e., s. 22. 
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Bilgisayar virüsleri, bilgisayarda yerleştikleri yerlere göre “boot virüsleri” ve 

“dosya (file) virüsleri” olmak üzere iki gruba ayrılmaktaydılar. Ancak Microsoft 

firmasının 1995 makro komutları yazmak için programlama dili olan “Word Basic”i 

geliştirmesinden sonra “makro/mail virüsleri” de oldukça fazla yaygınlaşmış ve 

üçüncü grup olarak kabul edilmiştir111. 

 

2.3.5. İstem Dışı Alınan Elektronik İletiler (Spam)  
 

Amerika kökenli bir kelime olan spam ismini, Hormel Foods Corporation 

şirketinin ürettiği gıdalarla ilgili kullandığı ‘’Spiced Pork And Ham’’ kelimelerinin baş 

harflerinden almaktadır112. Spam teknik olarak, internet üzerinde aynı mesajın 

yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, 

zorlayıcı nitelikte gönderilmesi, olarak ifade edilebilir113. 

 

Spam, genellikle bir ürünün reklâmı, pazarlanması veya sosyal içerikli bir 

mesajın dünya çapında kitlelere ulaştırılması amacı ile kullanılır. Bu tür mesajlar 

bünyesinde çok sayıda eletronik posta adreslerinin veri tabanlarını bulunduran 

kuruluşların bu veri tabanlarını bedel karşılığında satması sonucu artmıştır114. 

 

Son yıllarda spam sorununun dünya çapında yaygınlık kazanması ve önemli 

ölçüde ekonomik zarara sebebiyet vermesi dolayısıyla başta ABD ve Avustralya 

olmak üzere pek çok devlet bu konuda yasal düzenlemeler yapmak zorunda 

kalmıştır. Ülkemiz açısından ise spam konusunu düzenleyen bir kanun ya da 

mevcut kanunlar içerisinde spamla ilgili bir düzenleme bulumamaktadır115.  

 
 
 
 
                                                 
111 Mahmut Karslıoğlu, “Virüs Mü Kaptınız? Geçmiş Olsun”, CHIP Dergisi, Mayıs 2000,        
s. 182. 
112 Tekin Memiş, “Hukuki Açıdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi”, Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,  C: V, S: 1-4, 2001, s. 432. 
113 Çağrı Yücel, “Spam Nedir”, (Çevrimiçi) http//www.spam.org.tr/nedir.html., 05.02.2003. 
114 Değirmenci, a.g.e., s. 86 
115 Memiş, a.g.e., s. 440 
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2.3.6. Mantık Bombaları (Logıc Bombs)  
 

Mantık bombaları, bilişim sistemlerinde veya ağlarında, daha önceden 

belirlenmiş özel durumların gerçekleşmesi durumunda zarar verici sonuçlar yaratan 

programlardır. Bir mantık bombası, belirlenmiş özel durum gerçekleşene kadar 

‘’truva atı’’ programı gibi davranır. Ancak özel durumun gerçekleşmesinden sonra 

bilişim sistemlerinde zararlı etkisini meydana getirir ve bu noktada her zaman 

kendisini gizli tutmaya çalışan ‘’truva atı’’ programından ayrılır116.   

 

 Mantık bombalarının tek amacı içine girdikleri sisteme zarar vermek 

olduğundan dolayı harekete geçtiklerinde sistem için yıkıcı olmaktadırlar. Dünyada 

26.04.1999 yılında ortaya çıkan “Çernobil Virüsü” bir mantık bombası olarak hareket 

etmiştir. 

 

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme nedeniyle bu suç işleme şekilleri yalnızca 

örnek nitelikte kalmaktadır. Her gün yeni bir bilişim suçu işleme şekli ortaya 

çıkmaktadır. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekler haricinde; sistem güvenliğinin 

kırılıp içeri girilmesi (hacking), tavşanlar (rabbits), bukalemunlar (chameleon), çöpe 

dalma, gizlice dinleme, veri aldatmacası, tarama, gizli kapılar, eşzamanlı saldırılar, 

sırtlama, yerine geçme, sahte ileti (fake mail), kurtlar, web sayfası hırsızlığı ve 

yönlendirmesi gibi sayısız yöntem bulunmaktadır. 

 
2.4. Bilişim Suçlarının Tarihi Gelişimi 
 

Bilgisayarın anavatanı olması nedeniyle bilişim suçlarına ilişkin ilk 

düzenlemeler ABD’de yapılmış ve “Computer and the Law” adı altında ayrı bir dal 

olarak ele anılmıştır117. İlk bilişim suçu da burada görülmüştür. Bilinen ilk bilişim suçu 

18 Ekim 1966 tarihli Minneapolis Tribune gazetesinde yayınlanan “Bilgisayar uzmanı 

banka hesabında tahrifat yapmakla suçlanıyor.” başlıklı haber ile kamuoyuna 

yansımıştır118. 

 
                                                 
116 Değirmenci, a.g.e., s. 101 
117 Kurt, a.g.e., s. 87. 
118 Aydın, a.g.e., s. 13. 
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1970’lerin ortalarına dek bilişim suçlarıyla ilgili kriminolojik açıdan bilimsel bir 

araştırma yapılmamıştır. Yapılan ilk çalışmalar ise bilişim suçlarının yalnızca sınırlı 

bir kısmını kapsamaktadır119. 

 

Özellikle internetin bulunuşuyla bunun 1994 yılından itibaren yoğun şekilde 

yaygınlaşması ve buna bağlı olarak bu yolla yapılan hukuka aykırı fiillerin artması, 

hem özel hukuk alanında hem de ceza hukuku alanında bu konuyla ilgilenilmesi 

sonucunu doğurmuştur. Özellikle kamu hizmeti veren büyük merkezi kuruluşların ve 

güvenlik kuruluşlarının veri tabanlarının virüs adı verilen küçük yazılımlar sayesinde 

çökertilmesi veya truva adı verilen küçük yazılımlar sayesinde bunların içeriğinin 

öğrenilmesi veya değiştirilmesi, bu önemli sistemlere duyulan güvenin 

sorgulanmasını ve bunların güvenilirliğinin gözden geçirilmesini sağlamış, bu 

duruma karşı alınacak etkili önlemlerden biri olarak da ceza hukuku alanında çeşitli 

düzenlemelerin yapılması gerekliliği kaçınılmaz bir hal almış ve çeşitli ülke 

hukuklarında bu düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur.   

 

Bugün için bilişim suçlarının büyük bir çoğunluğu internet aracılığıyla 

işlenmektedir120. İnternet, günümüzde bilgisayarların birbiriyle iletişime geçmesinde 

en çok tercih edilen ve yaygın olan araçtır; bu nedenle internetin bireysel 

kullanıcılara açılması ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması ile sanal alan 

insanlığa olan faydalarının yanında aynı zamanda hukuka aykırı içeriklerin 

dağıtılmaya başlandığı ve organize suç örgütleri ile terör örgütleri için ilişki kurmaya 

hatta propaganda yapmaya yarayan bir araç haline de gelmiştir121. 

 

Bu nedenle 1990’lı yılların sonlarına doğru devletler ulusal hukuklarında bilişim 

suçlarına ilişkin düzenlemeler yaparak kanunlar çıkarmaya başlamıştır. Bilişim 

suçlarının ve özelliklede internetin merkeziyetçi olmayan yapısı sayesinde coğrafi 

sınırlar etkisiz kaldığından ve hükümetlerin denetimi güçleştiğinden uluslararası 

işbirliğini sağlayacak düzenlemeler de yapılmaya çalışılmıştır. 

 

Avrupa Konseyi de bu gelişmelerin dışında kalmamış ve bilgisayar ile işlenen 

suçları önlemeye yönelik çalışmalar yaparak çeşitli kararlar alınmıştır. Bu 

                                                 
119 Dülger, a.g.e., s. 81. 
120 Akbulut, “Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları”, s. 32. 
121 Dülger, a.g.e., s. 82. 
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çalışmaların neticesinde nihayet Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 23 Kasım 2001’de 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de imzaya açılmıştır. 

 

Ülkemizde de bu alandaki ilk düzenleme 1991 yılında 3756 sayılı kanunla 

TCK’ya yeni maddeler ilave edilerek bazı bilişim suçlarını düzenleyen “Bilişim 

Alanında Suçlar” başlıklı 11 inci babın konulmasıyla olmuştur. Bunu 1995 yılında 

4110 sayılı kanunla FSEK’de “bilgisayar programlarının” da “eser” sayılacağının 

belirlenmesi ve bilgisayar programlarına karşı gerçekleştirilen bazı fiillerin yaptırıma 

bağlanması izlenmiştir. 2004 yılında da 5070 sayılı EİK ile yeni suç tipleri 

oluşturulmuştur. 

 

1991 yılından sonra oluşturulan TCK tasarılarında da bu konu işlenmiş, 2001 

yılında düzenlenen tasarıda da bu suçlara ayrı bir bapta ve yine “Bilişim Suçları” 

başlığı altında yer verilmiştir. Bunların devamı olarak da 26.09.2004 tarihinde kabul 

edilerek kanunlaşan 5237 sayılı TCK’da da bilişim suçlarına ayrıntılı bir şekilde yer 

verilmiştir. 

 

2.5. Bilişim Suçlarının Mukayeseli Hukukta Düzenlenmesi 
 
2.5.1. Mukayeseli Hukukta Bilişim Suçlarının Düzenlenme 
Sistemleri 
 

Bilişim sistemlerinde saklanan verilerin, büyük ekonomik değerler ifade 

etmesinden sonra, sistemlere karşı yapılan saldırılarda büyük artışlar gözlenmiştir. 

Toplum hayatında kullanım alanı günden güne artan bilişim sistemlerine karşı 

yapılan bu saldırıları, suç halinde düzenleyecek hukuki altyapının oluşturulmasında 

çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu güçlüklerin başında; 

 

• Bilişim suçları konusunda hangi tipte yasal düzenlemenin yapılması gerektiği 

hakkında uluslararası hukukta bir görüş birliğinin bulunmaması, 

 

• Suç oluşturan fiillerin hukuki tanımlamalarının yapılmasında ortak bir 

görüşün bulunmaması, 
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• Suçla mücadele edecek kolluk kuvvetlerinin tecrübe eksikliği, 

 

• Devletlerarası ceza usul kanunlarındaki farklılıklar nedeniyle bilişim 

suçlarının kovuşturulmasında uyumun sağlanamaması, 

 

• Bilişim suçlarının birçoğunun ulusal devlet sınırlarını aşarak uluslararası 

nitelik kazanması sayılabilir.122 

 

 Bilişim suçları ile ihlal edilen menfaatler aslında ceza kanunlarında 

düzenlenen hırsızlık, dolandırıcılık, nas-ı ızrar, sahtecilik gibi suçlarla ihlal edilen 

menfaatlerle benzerlik göstermektedir. Ancak suçun işlenmesi esnasında bilişim 

sistemi belirleyici unsur olduğundan bu suçlara ilişkin kanun hükümlerini olaylara 

uygulamak büyük ölçüde mümkün olamamaktadır. Ayrıca, mevcut hükümlerin geniş 

olarak yorumlanıp bilişim sistemleri ile veya bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlara 

uygulanması, ceza hukuku alanında kabul gören “suçta ve cezada kanunilik” ve 

‘’kıyas yasağı’’ gibi ilkelerle çelişecektir. Bu nedenlerden dolayı, kanun koyucuları 

bilişim suçlarını ayrı olarak düzenleme konusu yapmak zorunda kalmışlardır123. 

 

 Düzenlenen suç tipleri ve düzenleme usulleri farklı olmakla birlikte bilişim 

suçlarına ilişkin düzenlemelerin birkaç istisna dışında tüm ülkelerin hukuk 

sistemlerine dahil edildiği görülmektedir. Mukayeseli hukukta bilişim suçları ile ilgili 

cezai düzenlemeler incelendiğinde ülkelerin temel olarak iki sistemden birini 

benimsedikleri ve düzenlemelerini bu çerçevede gerçekleştirdikleri göze 

çarpmaktadır124. Birinci sisteme göre; bilişim suçları ile ilgili cezai düzenlemeler özel 

bir kanun ihdas edilmek suretiyle oluşturulmaktadır. Nitekim örneğin, Avusturya 

(2000 tarihli Mahremiyet Kanunu- Privacy Act), Şili (1993 tarihli Otomatik Bilgi İşlem 

Suçları Kanunu- Law on Automated Data Processing Crimes), Hindistan (2000 

tarihli Bilgi Teknolojileri Kanunu - The Information Technology Act), İsrail (1995 

tarihli Bilgisayar Kanunu - The Computer Law), Malezya (1997 tarihli Bilgisayar 

Suçları Kanunu - Computer Crimes Act), Malta (Elektronik Ticaret Kanunu - 

Electronic Commerce Act), Portekiz (1991 tarihli Bilgi Suçları Kanunu - Criminal 

                                                 
122 Yasin Beceni, (Çevrimiçi) http//www.hukukcu.com, 18.05.2007. 
123 Değirmenci, a.g.e., s. 134 
124 Olgun Değirmenci, “Bilişim Suçları Alanında Yapılan Çalışmalar ve Bu Suçların 
Mukayeseli Hukukta Düzenlenişi”, Legal Hukuk Dergisi, İstanbul, Kasım 2006 s. 2754. 
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Information Law), Singapur (Bilgisayarın Amaca Aykırı Kullanımı Kanunu - 

Computer Misuse Act), İngiltere (1990 tarihli Bilgisayarın Amaca Aykırı Kullanımı 

Kanunu - Computer Misuse Act) ve Venezuela (2001 tarihli Bilgisayarla İlgili Suçlara 

İlişkin Özel Kanun-Special Statute Against Computer Related Crimes)125 bu suç 

tiplerini özel bir kanun içerisinde incelemişlerdir. 

 

Diğer bir sistemde bilişim suçlarına ceza kanunları içerisinde yer verilmiştir. 

Ancak bu sistemi benimseyen kanunları da iki kısımda incelemek mümkündür. Zira 

ceza kanunumuz ve bu kanunumuzun esinlendiği Fransa ile Lüksemburg gibi bazı 

ülkelerin ceza kanunlarında olduğu gibi bilişim suçları ceza kanununda toplu ve ayrı 

bir fasıl halinde düzenlenmişken, Alman Ceza Kanununda olduğu gibi diğer 

bazılarında bu suçlara ceza kanunları içerisinde olmakla birlikte ayrı bir fasılda değil, 

korunan hukuki menfaate göre ilgili bölümlerde dağınık şekilde yer verilmiştir126. Bu 

sistemi benimseyen ülkeler İtalya, Yunanistan, Kanada, Norveç, Danimarka ceza 

kanunlarında olduğu gibi mevcut maddelere (hükümlere) bir takım yeni fiiller 

ekleyerek veya mevcut suç tariflerini bilişim suçlarını da kapsayacak şekilde yeniden 

düzenleyerek kendi bilişim suç hukuklarını oluşturmuşlardır127.  
 

2.5.2. Bazı Ülkelerin Bilişim Suçlarına İlişkin Hukuki 
Düzenlemeleri 
 

1966 yılında bilinen ilk bilişim suçunun işlendiği Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler eyalet düzeyinde başlamıştır. 

1984 yılında bilişim suçları ile ilgili federal alanda yapılan ilk düzenleme olan 

‘’Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act’’ yürürlüğe 

girdiğinde 47 eyalette bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler bulunmaktaydı128. 

 

 1984 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Counterfeit Access Device and Computer 

Fraud and Abuse Act’’ isimli kanun, ülke genelinde artan ‘’hacking’’ olaylarına karşı 

bir önlem olarak, Federal Temel Kanununun 18 inci bölüm 1030 uncu maddesine 
                                                 
125 Yasa metinleri için bkz. Stein Schjolberg, “The Legal Framework”, (çevrimiçi); 
www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
126 Yenidünya, a.g.e., s. 749. 
127 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 118. 
128 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s.187. 
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değişiklikler getirmiştir. Kanunun başlangıçta kısa ve dar ölçekli olması 

amaçlanmasına karşın, artan bilişim suçları karşısında kongre tarafından 4 kez 

değişikliğe uğratılmıştır129. Bu kanun bilişim suçlarına çok genel bir yaklaşım ile üç 

alanda düzenleme getirmekteydi. 

 

• Atom enerjisi, savunma ve dış politika alanındaki gizli bilgilere, 

Birleşik Devletlerin zararına veya yabancı bir ülkenin faydasına olacak şekilde 

ulaşmak için bir bilgisayara yetkisiz olarak girmek, 

 

• Finansal bir kurumun finans kayıtlarına veya tüketici bilgilerine 

ulaşmak veya bunları kullanmak amacıyla bir bilgisayara hukuka aykırı olarak 

girmek, 

 

• Hükümet işlerinde kullanılan bir bilgisayara kasten girmek veya bu 

bilgisayardaki bilgilere erişmek veya çalışmasını engellemek veya zarar vermek 

veya değişiklik yapmak130. 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ‘’Counterfeit Access Device and Computer 

Fraud and Abuse Act’’ ile ‘’Computer Fraud and Abuse Act’’ ın yanında federal 

düzeyde bazı bilişim suçlarını düzenleme altına alan 1984 tarihli ‘’Credit Card Fraud 

Act’’ ile 1986 tarihli ‘’Electronic Fund Transfers Act’’ halen yürürlüktedir131. 

 

İngiltere ise, ABD gibi bilişim suçlarını ceza kanunlarında yapacağı 

değişikliklerle hüküm altına almak yerine, ihdas ettiği özel bir kanunla düzenleyen 

ülkeler arasındadır. İngiltere’de bilişim suçlarını, 29 Ağustos 1990 tarihinde 

yürürlüğe giren 29 Haziran 1990 tarihli ‘’Computer Misuse Act’’ düzenleme altına 

almaktadır. 

 

3 bölüm ve 18 kısımdan oluşan ‘’Computer Misuse Act’’ta bilgisayardaki 

program veya verilere yetkisiz olarak girilmesi, başka suçların işlenmesini 

kolaylaştırmak veya yardımcı olmak amacıyla bilgisayarlara yetkisiz olarak erişim ve 

                                                 
129 Hüseyin Çeken, “Amerika Birleşik Devletlerinde Siber Suçlar”, www.jura.uni-sb.de, 
28.04.2007. 
130 Robert Scalione, (Çevrimiçi) www.scl.org, 13.01.2007. 
131 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s.190. 
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bilgisayarlarda saklı tutulan program veya verilerin yetkisiz olarak değiştirilmesi 

fiilleri suç olarak düzenlenmiştir132.  

 

Alman Ceza Kanununda ise,  bilişim sistemleri korunan hangi hukuki yararda 

araç görevi görmekteyse, suç tipi bilişim sistemleri boyutu göz önünde 

bulundurularak, söz konusu suçların düzenlendikleri fasıllarda yer alır.  

 

Alman Ceza Kanununun 202a maddesinde verilerin depolandığı ve işlendiği 

bilişim sistemleri ağına girmek ve burada bulunan verileri ele geçirmek suçu 

düzenlenmiştir. Alman Ceza Kanunu hukuka aykırı olarak bilişim sistemlerine 

girmeyi suç oluşumu için yeterli görmemekte, verilerin ele geçirilmesi koşulunu da 

aramaktadır. Fiil; kendisi veya üçüncü bir kişi yararına, kendisine ait olmayan, 

başkalarının girişine açık bulunmayan ve emniyete alınmış verilerin yetkisiz olarak 

ele geçirilmesi durumunda suç haline gelir133. 

 

263a maddesinde tipik bir bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu 

düzenlenmiştir. Madde metninde kendisi veya üçüncü bir şahıs için hukuka aykırı bir 

ekonomik menfaat elde etmek maksadıyla hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Kanunun bu ifade tarzından suçun oluşumu için, özel kast aradığı anlaşılmaktadır. 

Dolandırıcılığa sebep olacak fiiller, tahdidi olmamakla beraber sayılmıştır. Bu fiiller; 

yanlış programlarla, yanlış veya tamamlanmamış verileri kullanarak, verileri yetkili 

olmadan kullanarak veya başka suretlerle bilgi işleme yetkili olmadan müdahale 

ederek işlenmiş olabilir. Madde metninde, suçun oluşması için verilerin meydana 

çıkmasını etkilemek suretiyle bir şahsın ekonomik zarara uğramasına sebep olmak 

ayrıca belirtilmiştir. 

 

Bilişim sistemleri aracılığıyla sahtekârlık fiillerine ilişikin 269 ve 279 uncu 

maddeler Alman Ceza Kanununun bu alanda yaptığı düzenlemelerdendir. Maddede, 

hukukça hükmü haiz bir belgenin bilişim sistemleri vasıtasıyla sahte olarak veya 

üzerinde tahrifat yapılarak oluşturulması ve bu belgenin kullanılması suçun oluşumu 

için yeterli görüşmüştür. 

 

                                                 
132 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 158. 
133 Önder, a.g.e., s.505. 
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Bilişim sistemlerine karşı işlenen nas-ı ızrar fiilleri Alman Ceza Kanununun 

303a maddesinde düzenlenmektedir. Hukuka aykırı olarak verilerin silinmesi, 

gizlenmesi, kısmen veya tamamen tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmesi ve 

değiştirilmesi fiilleri bilişim sistemlerine karşı işlenen nas-ı ızrar suçuna sebebiyet 

verir134. 

 

İtalya’da ise bilişim suçları alanındaki son yasal düzenleme 23 Aralık 1993 

tarihinde 547 sayılı kanun ile yapılmıştır.  

 

İtalyan Ceza Kanununda bilişim veya telematik sistemine hukuka aykırı 

girme veya hak sahibinin açık veya rızası hilafına sistemde kalmaya devam etme 

fiilleri 615ter maddesinde suç olarak düzenlenmiştir. Düzenleme ile hüküm altına 

alınan sistemler; güvenlik tedbirleri ile koruma altına alınan bilişim veya telematik 

sistemleridir. Bilişim veya telematik sistemlerinin kullanıcısı; bilimsel veya fiziksel 

koruma araçlarını hazırlamak suretiyle sisteme girme ve sistemde kalmayı yalnızca 

kendisi tarafından yetkili kılınan kişilere bırakmak istediğini açıkça bildirmek 

zorundadır. Güvenlik sistemleriyle korunan bilişim veya telematik sistemlerine erişim 

kodlarının herhangi bir surette hukuka aykırı olarak elde etme ve yayma fiili, 

615quarter maddesinde bilişim suçu olarak yer almaktadır. Suçun oluşabilmesi için 

özel kast aranmaktadır, bu kast kendisine veya başkalarına yarar sağlamak veya 

başkalarına zarar vermek amacına yöneliktir135. 

 

615quinques maddesi ile kendisi veya başkası tarafından yazılarak bir bilişim 

veya telematik sistemine, içinde saklanan verilere veya programlara zarar verme 

veya sistemin işleyişini tamamen veya kısmen engelleme veya bozma amaçlanarak 

veya bunları sonuç olarak gerçekleştirerek bilişim programını bildiren veya veren 

kişinin fiilinin cezalandırılacağı belirtilmektedir. 

 

547 sayılı kanunla İtalyan Ceza Kanununa eklenen 617quarter-quinques-

sexies maddelerinde, bilişim veya telematik sistemlerinin hukuka aykırı olarak 

                                                 
134 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 158. 
135 Carlo Sarzana, “Bilişim Alanındaki Yeni Teknolojilerin Hukuksal Yansıması İtalya’daki 
Durum”, İÜHFM, Prof. Dr. Türkan RADO’ya Armağan sayısı, (Çev: Vesile Sonay 
Daragenli) İstanbul 1997, C.LV, S.3,s. 399. 
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dinlenmesi, engellenmesi, araya girilmesi, değiştirilmesi, içeriğinin kitle iletişim 

cihazları vasıtasıyla açıklaması fiilleri düzenleme altına alınmıştır136. 

 

617sexies maddesi özel kastla işlenen bir suçu düzenler. Bu suç ile, bilişim 

veya telematik haberleşmelerinin içeriğini değiştirme bozma ve yok etmek fiilleri 

cezalandırılmaktadır. Suçta aranan özel kast, kendisine veya başkasına bir yarar 

sağlamak veya başkalarına zarar vermek amacına yöneliktir. 635bis maddesi ise; 

başkasına ait bilişim veya telematik sistemlerini veya başkalarına ait programları, 

bilgileri veya verileri tahrip etme veya bozma yahut tamamen veya kısmen 

kullanılamaz hale getirme fiillerini düzenleme altına almaktadır137. 

 

Bu ülkeler haricinde bilişim suçları ile ilgili düzenleme yapan ülkelerden bazıları 

şunlardır; 

 

Avusturya; 1 Haziran 2000 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Privacy Act 2000’’, 

   Çin; 18 Şubat 1994 tarihli ‘’Regulations of The Peoples Republic of China on 

Protecting the Safety of Computer Information System’’, 

   Fransa; 1 Mart 1994 tarihli Yeni Fransız Ceza Kanununda ‘’Enformatiğe Karşı 

Suçlar’’ başlığını taşıyan 307-1,2,3,4,5,6,7,8, 

   İrlanda; 1991 tarihli ‘’Criminal Damage Act’’, 

   İsrail; 1995 tarihli ‘’The Computer Law’’, 

   Japonya; 3 Şubat 2000 tarihli değişiklikle ‘’Unauthorized Computer Access 

Law’’, 

   Portekiz; 17 Ağustos 1991 tarihli ‘’Criminal İnformation Law’’138. 

 

2.6. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi 
 

Bilişim suçları konusunda uluslararası düzeyde yapılan en kapsamlı çalışma, 

Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesince hazırlanan Siber Suçlar 

Konvansiyonudur. Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan, ‘’European Committee on 

Crime Problems’’, Kasım 1996’da siber alanda işlenen suçlar üzerinde çalışmak 

                                                 
136 Sarzana, a.g.e., s.401. 
137 Sarzana, a.g.e.,  s.396. 
138 Yazıcıoğlu, a.g.e., s.168. 
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üzere ‘’The Committee of Experts on Crime in Cyber-Space’’ adlı bir uzmanlar 

komitesi oluşturmuştur. Bu komite Nisan 1997’de başladığı çalışmaları sonucunda 

Siber Suçlar Konvansiyonu Tasarısı ile açıklayıcı raporu Avrupa Suç Sorunları 

Komitesi’ne Haziran 2001’de sunmuştur. Siber Suçlar Konvansiyon Tasarısı 8 

Kasım 2001’de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde kabul edilerek, 23 Kasım 

2001’de Budapeşte’de düzenlenen Siber Suçlar Uluslararası Konferansında imzaya 

sunulmuştur. Konvansiyona 19.12.2005 tarihi itibariyle 38 Avrupa Konseyi üyesi ülke 

ile ABD, Japonya, Kanada ve Güney Afrika imza atmışlardır139. Bu sözleşmenin 

uluslararası hukuktaki önemini vurgulayan önemli bir özelliği, Kanada, Japonya, 

Güney Afrika ve ABD gibi Avrupa Konseyine üye olmayan ülkelerin de sözleşmeyi 

imzalamış bulunmasıdır. Avrupa Konseyine üye ülkelerden Andora, Azerbaycan, 

Gürcistan, Lihtenştayn, Monako, Rusya, San Marino ve Türkiye ise henüz 

sözleşmeyi imzalamamıştır140. 

 

Avrupa Konseyi’nin hazırladığı sözleşmenin hedefi ortak bir ceza politikasının 

oluşturulması ile toplumun siber suça karşı korunması, özellikle gerekli mevzuatın 

kabul edilmesi ve uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesidir141. 

 

Siber Suçlar Konvansiyonu, 4 bölüm ve 48 maddeden oluşmaktadır. 

Konvansiyonun, birinci bölümünde siber alanda işlenen 9 ayrı suç 4 farklı kategoride 

düzenlenmiştir. İkinci bölümde, ceza ve ceza usule ilişkin, ulusal düzeyde bu suçlara 

karşı alınması gereken önlemler açıklanmıştır. Üçüncü bölümde uluslar arası 

işbirliğine, son bölümde ise son hükümlere yer verilmiştir. 

 

Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesinin, ‘’Ulusal düzeyde alınabilecek 

önlemler’’ başlığını taşıyan ikinci bölümünün, ceza hukuku alanında yapılacak 

düzenlemelere ayrılan birinci kısmında suç olarak belirlenen fiiller dört alt başlık 

halinde düzenlenmiştir. Birinci başlık ‘’bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine, 

doğruluğuna ve elde edilebilirliğine karşı suçlar’’ı, ikinci başlık ‘’bilgisayarlarla ilgili 

suçlar’’ı, üçüncü başlık ‘’içerikle ilgili suçlar’’ı ve son başlık ‘’telif haklarının ve benzer 

                                                 
139 Mehmet Özcan, “Siber Terörizm ve Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturma Boyutu”, 
(Çevrimiçi); www.dikey8.com, 19.04.2007. 
140 (Çevrimiçi); http//www.conventions.coe.int, 19.12.2006. 
141 Aslı Deniz Helvacıoğlu, “Siber Suç Hakkında Taslak Sözleşme”, (Çevrimiçi); 
http//www.c4group.net/ivhp/makale, 14.05.2007. 
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hakların ihlali ile ilgili suçlar’’ı içermektedir. Sözleşmenin 2 ila 10 uncu maddeleri 

arasında suç olarak tanımlanan fiiller şunlardır; 

 

•  Kasten ve haksız olarak, bir bilgisayar sisteminin tamamına veya bir kısmına 

erişme (md. 2), 

 

•  Kasten ve haksız olarak, teknik yöntemlerle bilgisayar verilerinin kamuya 

açık olmayan iletimlerine, başka bir bilgisayar sistemi veya verilerin bulunduğu 

bilgisayar sistemi üzerinden müdahil olma (araya girme-durdurma) (md. 3), 

 

•  Kasten ve haksız olarak, bilgisayar verilerini tahrip etme, silme, bozma, 

değiştirme veya erişilmez kılma (md. 4), 

 

•  Bilgisayar verilerine yeni veriler girmek, bunları başka yerlere iletmek, tahrip 

etmek, silmek, bozmak, değiştirmek ve erişilmez kılmak suretiyle, kasten ve haksız 

olarak, bir bilgisayar sisteminin işleyişini ciddi olarak engelleme (md. 5), 

 

•  2 nci ile 5 nci maddeler arasında tanımlanan suçların herhangi birini 

işlemede kullanmak maksadıyla, bir bilgisayar programı da dahil, tasarlanmış veya 

bu amaca uygun hale getirilmiş bir cihazı; bir bilgisayar sisteminin tamamına veya 

bir kısmına erişimi sağlayan bilgisayar şifrelerini, erişim kodlarını veya benzer 

verileri; kasten ve haksız olarak, üretme, satma, kullanmak için tedarik etme, ithal 

etme, dağıtma veya başka surette elde etme veya sahip olma (md. 6), 

 

•  Doğrudan doğruya okunabilir ve anlaşılabilir veriler olup olmadığına 

bakmaksızın, orijinal verilermiş gibi hukuki amaçlarla kullanmak veya 

değerlendirmek maksadıyla orijinal olmayan verileri meydana getirmek için, kasten 

ve haksız olarak, bilgisayar verilerine yeni veriler girme, verileri değiştirme, silme 

veya erişilmez kılma (md. 7), 

 

•  Kasten ve haksız olarak, bilgisayar verilerine herhangi bir şekilde veriler 

girmek, değiştirmek, silmek veya erişilmez kılmak veya bir bilgisayar sisteminin 

işleyişine herhangi bir şekilde müdahale etmek suretiyle, aldatıcı yada hileli yollarla, 
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kendisi veya bir başkasına haksız bir ekonomik yarar sağlamak amacıyla diğer bir 

kimsenin malvarlığında bir kayba neden olma (md. 8), 

 

•  Kasten ve haksız bir şekilde, bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtmak 

amacıyla çocuk pornografisi üretme, bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk 

pornografisi sunma veya elde edilebilir kılma, bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk 

pornografisi temin etme, bir bilgisayar sisteminde veya bilgisayar verilerinin 

saklandığı bir ortam üzerinde çocuk pornografisi bulundurma (md. 9), 

 

•  Kasten, ticari bir ölçekte ve bir bilgisayar sistemi aracılığıyla, her ülkenin 

kendi iç hukukunda belirlediği telif haklarına ve bağlantılı haklara tecavüz etme 

(md.10) 

 

Görüldüğü gibi sözleşme, daha çok bilgisayar verilerine ve bilgisayar 

sistemine hukuka aykırı maksatlarla yapılan müdahaleleri suç olarak belirlemiştir. 

Sözleşmenin öngördüğü fiillerin çoğu, birçok ülke tarafından “bilgisayar suçları” veya 

“bilişim alanında suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin de etkisiyle 

mukayeseli hukukta, internetin yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan hukuki sorunlara 

ilişkin ve özellikle de çocuk pornografisine ve şiddet içerikli yayınlara karşı yasal 

düzenlemelere gidildiği görülmektedir. 

 
2.7. Türk Hukukunda Bilişim Sistemine Yönelik Düzenlemeler 
 
2.7.1. 1989 Tarihli TCK Öntasarısı   
 

1987 tarihli TCK Öntasarısında bilişim suçları ile ilgili bir düzenleme 

bulunmadığından, 1989 tarihli TCK Öntasarısı Türk hukuk mevzuatında bilişim 

suçlarının düzenlendiği ilk metin olma özelliğine sahiptir. Bilişim suçları bu metinde 

“Özel Hükümler” başlıklı 2 nci kitabın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı 2 nci kısmının 

“Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 9 ncu bölümünde 342 ila 346 ncı maddeler 

arasında düzenlenmiştir142. 

 
                                                 
142 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 150. 
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Adalet Bakanlığınca hazırlanan 1989 tarihli TCK Öntasarısı; Fransız Ceza 

Kanunu Projesinin “Enformatike Karşı Suçlar” başlığını taşıyan 307-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ve 8 inci maddelerinden geniş olarak yararlanmıştır143. 

 

Öntasarının dokuzuncu bölümünün ilk maddesi olan 342 nci madde bilgileri 

otomatik işleme tabi tutan bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir 

unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmeyi düzenlemektedir. Gerek madde 

başlığından gerekse madde metninden, maddenin içeriğinde iki farklı suç 

düzenlendiği görülmektedir. Birinci fıkra, hile ile programları, verileri veya herhangi 

bir unsuru ele geçirmeyi cezalandırırken, ikinci fıkrada programları, verileri veya 

herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek amacıyla kullanmak, nakletmek ve 

çoğaltmak cezalandırılmaktadır. Madde gerekçesinde, Türk Ceza Hukukunda ilk kez 

telaffuz edilen bilişim alanının tarifi; bilgileri toplayıp depo ettikten sonra bunları 

otomatik işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alan şeklinde yapılmış ve bilgileri 

otomatik olarak işleme tabi tutan sistemden kastın bilgisayar olduğu açıkça 

belirtilmiştir. Yine madde gerekçesinden, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan suçların 

oluşması için failin bir yarar elde etmesi veya başkası için fiilen bir zarar meydana 

gelmesi şartı aranmadığı ve fiile teşebbüsün, fiilin suç sayılması için yeterli 

görüldüğü anlaşılmaktadır. 

 

‘’Yarar sağlama, zarar verme’’ başlığını taşıyan 343 üncü maddenin birinci 

fıkrasında bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistemlere veya bunlarda yer alan 

verilere veya diğer herhangi bir unsura karşı işlenen nas-ı ızrar suçları 

cezalandırılmaktadır. İkinci fıkrasında ise; bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş sistem 

aracılığıyla dolandırıcılık suçu düzenlenmektedir. Madde gerekçesinde birinci 

fıkradaki suçun seçimlik hareketli bir suç olduğu belirtilmektedir. Suçun oluşumu için 

gerekli maddi unsur sistemin kendisini veya sisteme yerleştirilmiş verileri veya diğer 

bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin 

işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamaktır. İkinci fıkrada 

ise, sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlamanın, 

yani sistem marifetiyle dolandırıcılığın cezalandırıldığı görülmektedir. Madde 

gerekçesinde bu maddede düzenlenen fiilin dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri 

marifetiyle işlenen hali olduğu ve öntasarının sisteminin her bilişim suçunun ilgili 

                                                 
143 Erem, Yargıtay Dergisi, s. 436. 
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olduğu genel suçun bulunduğu kısımda düzenlenmesi yerine ayrı bir bölümde 

toplanması olduğu belirtilmiştir144. 

 

Bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem marifetiyle sahtecilik fiillerini 

Öntasarının ‘’Sahtecilik’’ başlıklı 344 üncü maddesi düzenlemektedir. Sisteme 

gerçeğe uygun olmayan bilgi veya diğer unsurların yerleştirilmesi veya var olanların 

tahrif edilmesi, tahrif edilmiş olanların bilerek kullanılması suçun maddi unsurunu 

oluşturmaktadır. Suç seçimlik hareketlidir ve oluşması için sahte bir belgeyi 

oluşturmaya yönelik özel kast gereklidir. Suçun teşekkülü için gerçeğe aykırı veri ve 

unsurları sisteme yerleştirmek veya var olan veri veya unsurları tahrif etmek 

yeterlidir, ayrıca kullanılmasına gerek yoktur. Ancak kullanma da ayrıca suç olarak 

düzenlenmiştir. 

 

345 inci maddede, 342 ve 343 üncü madde hükümlerini ihlal edenlere bu 

maddelerde öngörülen cezalara ilaveten, icrası sırasında veya icrası dolayısıyla 

suçun işlendiği bir kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya ticaretten 

yasaklanma, suçun işlenmesinde kullanılan veya bu maksada tahsis edilmiş 

bulunan veya suçtan meydana gelen şeylerin müsaderesi, suç teşkil eden fiillerin 

işlenmesinde kullanılan kurumların veya teşebbüse ait bir veya birden çok kurumun 

kapatılması cezaları öngörülmüştür. 

 

346 ncı madde, 342 ve 343 üncü maddelerde gösterilen suçlardan dolayı tüzel 

kişilerin sorumlu olduklarını ve bu suçlarda failin teşebbüs durumunda da suçu 

tamamlamış gibi cezalandırılacağı belirtilmektedir. 

 

1989 tarihli TCK Öntasarısında yer alan maddeler birkaç ufak değişiklik 

dışında, gerekçeleri dahil aynı olmak üzere, 14.6.1991 tarih ve 3756 sayılı kanunla 

TCK’ya dahil edilmiştir. Yapılan ilk değişiklik, bilgileri otomatik işleme tabi tutan 

sistem marifetiyle sahtecilik fiilinde ortaya çıkmıştır. 1989 tarihli TCK Öntasarısının 

344 üncü maddesinde verileri veya diğer herhangi bir unsuru tahrif eden kişi ile tahrif 

edilen verileri kullanan kişiye aynı ceza hükmedilmişken, kanunlaşan metinde her iki 

failin cezası farklılaştırılmıştır. 

 

                                                 
144 Kurt, a.g.e., s. 120. 
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İkinci değişiklik teşebbüs ve tüzel kişilerin sorumluluğuyla ilgili düzenleme 

getiren 346 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan, bu bölüme giren suçlara 

teşebbüs halinde tamamlanmış suçun cezası verileceğine dair hükmün meclis alt 

komisyonunda çıkarılmasıdır. 

 

Üçüncü değişiklik, 346 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan bu bölüme 

giren suçlardan tüzel kişilerin de sorumlu olacağına yönelik ibarenin alt komisyonca 

çıkarılarak kanunlaştırılmasının önlenmesi olmuştur. 

 

Kanunlaştırma esnasında yapılan son değişiklik ise, 345 inci maddenin 2 ve 3 

ncü cümlelerinde yer alan müsadereye ve kurumların kapatılmasına ilişkin 

hükümlerin kanunlaştırılan metin kapsamına alınmaması, sadece meslekten 

yasaklanmaya ilişkin 1 inci cümlenin kanunlaştırılmıştır145. 

 

2.7.2. 3756 Sayılı Kanunla 765 Sayılı TCK’ya Eklenen 
Düzenleme  
 

1989 tarihli TCK Öntasarısı yukarıda anılan birkaç ufak değişiklik haricinde 

3756 sayılı kanunun esasını oluşturmuştur. 14.6.1991 tarih ve 3756 sayılı kanunun 

20 nci maddesi ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 525 inci maddeden sonra 

gelmek üzere, “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı “Onbirinci Bab” eklenmiştir. 

 

Adı geçen kanun, bilişim sistemleri alanında Türkiye ve Dünya’daki hızlı 

gelişmelerin karşısında uluslararası hukukta ortaya çıkan bilişim suçları alanını 

düzenleme çabalarının bir sonucudur. Kanun koyucu bu düzenlemeyi yaparken, 

bilişim alanında daha önce mevcut olmayan yeni hukuk ihlallerinin ortaya çıktığı, 

bunlardan bir kısmının ceza yaptırımına bağlanması gereğinin doğduğu 

değerlendirmesinden hareket etmiştir. 

 

 3756 Sayılı kanun, 765 sayılı TCK’ya “Bilişim Alanındaki Suçlar”ı eklerken, 

suçları ihlal ettikleri hukuki menfaatlere uygun olarak, ilgili suça ait fasılda 

düzenleme yoluna gitmemiştir. Bunun yerine suçları özel düzenlemeye tabi tutmuş 

                                                 
145 Akbulut, SÜHFD Milenyum Armağanı, s.553. 
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ve Fransa ile Lüksemburg örneğinde olduğu gibi ihlal ettikleri hukuki menfaate 

bakmaksızın ayrı bir bab halinde düzenlemiştir. 

 

3756 Sayılı Kanun; 765 sayılı TCK’ya ”Onbirinci Bab” olarak, “Bilişim Alanında 

Suçlar” başlığı altında 525/a, 525/b, 525/c ve 525/d maddelerini ilave etmiştir. 765 

sayılı TCK’nın “Onbirinci Bab”ında 5 ayrı suç düzenlendiği ifade edilmektedir. 

Bunlar; 

 

1) Sistemde yer alan ve sır teşkil eden bir bilgiyi hukuka aykırı elde edip 

öğrenmek suçu (Md. 525 a/1), 

 

2) Başkasına zarar vermek için sistemin içeriğini kullanmak, nakletmek veya 

çoğaltmak suçu (Md. 525 a/2), 

 

 3) Başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak 

maksadı ile sistemi veya unsurlarını tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin 

işlemesine engel olmak, yanlış biçimde işlemesini sağlamak suçu (Md. 525 b/1), 

 

4) Sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar 

sağlamak suçu (bilgisayar marifetiyle dolandırıcılık) (Md. 525 b/2), 

 

5) Sistemi kullanarak sahtecilik yapmak suçu (bilgisayar marifetiyle sahtecilik) 

(Md. 525/c)146. 

 

1) 765 sayılı TCK. md. 525 a/1; 765 sayılı TCK’nın 525/a maddesinin 1 inci 

fıkrasında korunan hukuki menfaat öncelikle sistemde yer alan program, veri veya 

diğer herhangi bir unsurdur. Bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir 

sistemden, programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak 

ele geçirmek olarak tarif edilen suç; hukuki konusu itibariyle sır aleyhine işlenen bir 

suç niteliğindedir. Bilişim sistemindeki sırrın veya bu veriyle olan ilginin sır olarak 

saklanması şart değildir. Verinin bilişim sistemi içerisinde bulunması, ilgilinin bu 

verinin biçimsel bakımdan gizli kalması konusundaki herhangi bir yararı yeterlidir147. 

                                                 
146 Türkiye Bilişim Şurası Hukuk Çalışma Grubu Raporu, s. 67, (Çevrimiçi); 
http//www.Bilisimsurasi.org.tr, 15.04.2007.  
147 Önder, a.g.e., s. 507. 
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Kanun metnindeki programların, verilerin ele geçirilmesinden maksat, bilişim 

sisteminin delinmesi, sisteme girilmesi, bilişim sisteminde yer alan bilgiye ulaşma, 

bilginin öğrenilmesidir. Fıkrada ayrıca yararlanma koşulu bulunmamaktadır. Burada 

kanun koyucu veriyi korumayı amaçlamaktadır148. Veriye ulaşıldığı, kavuşulduğu 

zaman suç oluşacaktır. Suçun oluşumu için verilerin ele geçirilmesi veya öğrenilmesi 

yeterli görülmekte ayrıca zararın meydana gelmesi şartı aranmamaktadır. 

 

Bu fıkrada suç sayılan fiilde kastın niteliği suçun hareket ve neticelerine 

yönelmiş genel kasttır. Kişinin verileri otomatik işleme tabi tutan bir sistemdeki 

verileri ele geçirme ya da öğrenme kastı bulunması gereklidir. Sadece sisteme 

erişim sağlama kastıyla hareket etmek 525 a/1 hükmündeki suçun oluşmasına 

imkan vermez149. 

 

2) 765 sayılı TCK. md. 525 a/2; 765 sayılı TCK’nın 525/a maddesinin 2 nci 

fıkrası, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemde yer alan bir programı, 

verileri veya diğer herhangi bir unsuru başkasına zarar vermek üzere kullanan, 

nakleden veya çoğaltan kimsenin fiilinin cezalandırılacağından bahsetmek suretiyle “ 

başkasına zarar vermek üzere sistemin içeriğini kullanma, nakletme veya çoğaltma 

suçu (hukuka aykırı olarak sistemin içeriğini kullanma suçu)”’nu yaptırım altına 

almıştır. 

 

Bu suçun konusu verilerin ele geçirilmesi suçunda olduğu gibi veri veya diğer 

herhangi bir unsurdur. 765 sayılı TCK Md. 525/a-2’de üç farklı icra hareketinden 

bahsedilmektedir. Kullanma terimi yabancı kanunlarda konuyla ilgili olarak belirtilen 

veri yerleştirme, değiştirme, silme, yok etme ve verilerin işlenmesi sürecini 

karıştırma şeklindeki icra hareketlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 

Nakletmek; verilerin bilişim alanında veya ağında bir yerden bir yere gönderilmesi 

veya bir sistemden başka bir sisteme aktarılması, çoğaltmak ise; verilerin 

kopyalanması, örneklerinin çıkartılmasıdır150. 

 

                                                 
148 Kubilay Taşdemir / Ramazan Özkepir, Uygulamada ve Öğretide Belgelerde Sahtecilik 
Suçları ve Bilişim Alanında Suçlar, Adil Yayıncılık, Ankara, 1998, s. 1111. 
149 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 237 
150 Dönmezer, a.g.e., s. 527. 
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İcra hareketlerinin sayısı bakımından seçimlik hareketli bir suç söz konusu 

olduğundan hareketlerden birinin yapılması sonucu netice gerçekleştirilecektir. 

Suçun meydana gelmesi için fail tarafından bir icra hareketinin yapılması yeterli 

olduğundan, birden fazla icra hareketi yapılmış olsa dahi yine de bir suçun 

oluşumuna sebebiyet verecektir151. 

 

525 a/2 maddesi de kast ile işlenebilen bir cürümdür. Ele geçirme suçundan 

farklı olarak burada aranan kast özel kasttır. Kanun koyucu genel kastın yanında 

failin cezalandırılabilmesi için ‘’başkasına zarar verme’’ saiki ile hareket edilmesi 

şartını aramaktadır152. Başkasına zarar verme, kendisine veya programın, verinin 

veya diğer herhangi bir unsurun üzerinde hakkı olan kimse haricindeki kimselere 

yarar sağlamak suretiyle de gerçekleştirilebilir.153 Bolu Asliye Ceza Mahkemesinin 

Yargıtay incelemesinden geçerek onanan, Esas 1993/566, Karar 1994/289 sayılı 

“...tüm delillerin ışığında... orijinal disketleri kopya ederek kendisine yarar sağlamak 

kastı ile hareket ettiği bunun TCK’nın 11 inci babındaki bilişim alanındaki suçlar 

bölümünde özel olarak kanun koyucu tarafından cezalandırılmış olduğu sanığın 

eyleminin TCK’nın  525 maddesindeki a bendinin ikinci fıkrası delaletiyle birinci fıkra 

hükmüne göre cezalandırılması gerekeceği kanısına varılmıştır...sanığın müsnet 

suçu işlediği anlaşılmış olmakla...takdiren 1 yıl hapis, bir milyon lira ağır para cezası 

ile cezalandırılmasına...” yönelik kararı bu konuya örnek teşkil etmektedir154. 

 

Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi ise bir kararında ;”… bilişim sistemine ilişkin 

program ve verilere yönelik eylemden kurulan hükme yönelen temyiz itirazlarına 

gelince; Sanığın sahte olarak oluşturulan banka kredi kartlarına yabancı ülke banka 

kredi kartı sahibi kişilere ait bilgileri, bilişim sisteminde yer alan program ve 

verilerden yararlanarak zarar vermek ve haksız çıkar sağlamak için nakletme 

eyleminin bir bütün olarak TCK’nın 525/a2 ve 80 inci maddelerine uygun zincirleme 

tek suç oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde uygulama yapılması bozmayı 

gerektirmiş, sanık Çağatay savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde 

                                                 
151 Atamer, a.g.e., s. 230. 
152 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s.252. 
153 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 180. 
154 Haluk İnanıcı, “Bilişim ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü”, İstanbul Barosu 
Dergisi, C.70, S.7–8–9, 1996, s.521. 
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görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 

31.1.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” hükmüne varmıştır155. 

 

3) 765 sayılı TCK. md. 525 b/1; 765 sayılı TCK’nın 525/b maddesinin 1 nci 

fıkrasında, bilişim sistemleri için düzenlenen özel bir nas-ı ızrar suçu 

düzenlenmektedir.156 Başka bir anlatımla bu suçla, bilgileri otomatik işleme tabi 

tutmuş bir sisteme, bunlardaki veri, program veya diğer unsurlara karşı zarar verici 

hareketler cezalandırılmaktadır. Fıkra da başkasına zarar vermek veya kendisine 

veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir 

sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip 

eden veya değiştiren veya silen veya sistemin işlemesine engel olan veya yanlış 

biçimde işlemesini sağlayan kimselerin cezalandırılacağı ifade edilmektedir. 

 

Fıkrada düzenlenen hukuki menfaat; sistem, program veya verinin maliki ya 

da kullanıcısının bunlar üzerindeki tasarruf hakkı ile sistem bütünlüğü ve verilerin 

güvenilirliğidir.157 Madde gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere 525/b-1 

maddesindeki suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Hareketlerden birinin veya birkaçının 

icrasıyla suç tamamlanmış olur. 

 

‘’Kısmen veya tamamen tahrip’’, sistemin tümünün veya bir bölümünün zarar 

görmesinin sağlanması amacıyla yapılan icra hareketleridir. 

 

‘’Değiştirme’’, sistemde yer alan bilgi, veri veya unsurların bulunması gereken 

yer dışında başka bir yere aktarılması, ulaşılmasının engellenmesi, başka bir biçime 

sokulması şeklinde meydana gelen fiillerdir158. Yargıtay 4 üncü Ceza Dairesi 

25.2.1998 gün ve 11798/674 sayılı kararında “Sistem-12 santralına bağlı 762 47 42 

ve 762 52 32 numaralı telefonların, bilgisayarda bilgilerini değiştirip verilen yeni 

komut sonucunda kontürlerini durdurarak santral disk ve belleğinde de herhangi bir 

kayıt tutulmamasını sağlayan sanığın eyleminin T.C. Yasasının 525/b/1, 251 inci  

Maddelerine uyan özel suç niteliğinde olduğu gözetilmeden, genel hüküm niteliğinde 

olan aynı Yasanın 240/1 maddesi ile karar verilmesi yasaya aykırıdır.” hükmüne 

                                                 
155 Ceylen Pala, (Çevrimiçi) http://www.turkhukuksitesi.com/showthread., 24.12.2006.  
156 Taşdemir / Özkepir, a.g.e., s. 1115. 
157 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 196. 
158 Atamer, a.g.e., s. 239. 
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varmak suretiyle bilgisayar verilerini değiştiren failin eyleminin 525/ b-1’e uygun 

olduğunu ifade etmiştir159. 

 

“Silmek”, bilişim ortamındaki verilerin veya programların üzerine başka veri 

veya programlar yerleştirilmesi veya verilerin bellek üzerinde bulunduğu noktaya 

ulaşılmasını sağlayan bağların koparılması suretiyle bunların kullanılmaz hale 

getirilmesidir. 

 

‘’Sistemin işlemesine engel olma’’, kullanıcıların bilişim ağına erişimini 

engelleyecek faaliyetlerde bulunmak, sistemin maddi bölümlerine müdahalelerde 

bulunmak, sistemde yer alan verilere ekleme veya çıkartma yapmak suretiyle 

sistemin işlev görmesini önlemektir160. 

 

‘’Sistemin yanlış biçimde işlemesini sağlamak’’, sistem fonksiyonlarına 

müdahale edilmek suretiyle sistemin normal olarak yerine getirmesi gereken 

fonksiyonların değişikliğe uğratılmasıdır161.  

 

Bu maddede ifade edilen suçun oluşumu için “başkasına zarar vermek veya 

kendisine veya başkasına yarar sağlamak” şeklinde özel kast aranmaktadır. 

 

Yargıtay 11 inci Ceza Dairesi 2.12.1997 gün ve 997/6536 sayılı kararında 

“Hizmetli olarak çalıştığı bankanın bilgisayar sistemine girerek usulüne uygun 

açılmış bir maaş kredi limitli bankomat hesabının kredi limitini yükseltmek ve ayrıca 

kendi adına usulsüz olarak bankomat 7/24 hesabı açmak suretiyle haksız yarar 

sağladığı oluşa uygun olarak kabul edilen sanığın eyleminin TCK’nın 525/b 

maddesinin 1 inci fıkrasındaki suça uygun bulunduğu gözetilmeden aynı maddenin 2 

nci fıkrasıyla hüküm kurulması… yasaya aykırıdır.” hükmüne varmıştır162. 

 

4) 765 sayılı TCK md. 525 b/2; 765 sayılı TCK’nın 525/b maddesinin 2 nci 

fıkrası bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık fiillerini yaptırım altına almıştır. 

                                                 
159 Taşdemir / Özkepir, a.g.e., s..1508. 
160 İsmail Malkoç/Mahmut Güler, Uygulamada Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler, C.4, 
Ankara, Adil Yayınevi, 1995, s.4744. 
161 Taşdemir/Özkepir, a.g.e., s. 1115. 
162 Yargıtay Kararları Dergisi, C. 25, S. 7, Temmuz 1999, s. 1017. 
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Madde bu suçu, bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi 

veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlamak, şeklinde tarif etmiştir. 

 

525/b-2 maddesinde düzenlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık 

suçu, mal aleyhine işlenen suçlardan olan dolandırıcılık (TCK md. 503) ve emniyeti 

suiistimal (TCK m.508) gibi suçlara, bilişim sistemi boyutunun ilave edilmesi 

suretiyle düzenlenen bir suçtur. Bu suçla korunan hukuki menfaat dolandırıcılık ve 

emniyeti suiistimal suçlarında da koruma altına alınan malvarlığına dahil hakların 

ihlal edilmesi ve inancın kötüye kullanılmasıdır163. 

 

Suç serbest hareketli bir suç olup, sistemin kullanılması suretiyle işlenen her 

türlü fiil ile bu suç işlenebilir. Suçun maddi konusunu ‘’hukuka aykırı sağlanan yarar’’ 

oluşturmakla birlikte, gerek kanun metninde gerekse gerekçede hukuka aykırı 

yararın tarifi yapılmamıştır. Doktrinde ağırlıklı görüş bu yararın ekonomik ve maddi 

nitelikte olduğu yönündedir164. 

 

“Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçunun oluşması için, failin 

kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlama yönünde özel kastı 

bulunması gerekmektedir. 

 

Yargıtay 11 inci Ceza Dairesi 6.2.2001    gün ve 2001/991 sayılı kararında; 

“Hükümlünün haksız olarak ele geçirdiği müştekiye ait kart ile şifreyi kullanarak para 

çekme makinasındaki kredi hesabından para çekmesi suretiyle oluşan suç için; 

süreklilik gösteren Dairemiz içtihatları ve YCGK.nun 11.4.2000 gün ve 2000/6-62-72 

sayılı kararında belirtildiği gibi TCK.nun 525/b-2.madde ve fıkrası yerine aynı 

Yasanın 491/3 maddesi ile ceza tayini yasaya aykırıdır.” hükmüne varmıştır165. 

 

5) TCK md.525/c; TCK’nın 525/c maddesinde, hukuk alanında delil olarak 

kullanılmak maksadıyla sahte bir belgeyi oluşturmak için bilgileri otomatik olarak 

işleme tabi tutan bir sisteme, verileri veya diğer unsurları tahrif eden kimsenin fiilinin, 

                                                 
163 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 196. 
164 Önder, a.g.e., s. 509; Dönmezer, a.g.e., s. .507; Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 269. 
165 Cevat Özel “Bilişim-İnternet Suçları”, (Çevrimiçi) http//www.hukukcu.com/bilimsel/ 
kitaplar/bilişim-internet suçları.htm, 14.04.2003.  
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cezalandırılacağından bahsedilmek suretiyle bilişim sistemleri aracılığıyla sahtecilik 

suçu düzenlenmiştir.  

 

Bu madde, hukuk alanında delil olarak kullanılan ve bilgisayarla oluşturulan 

ispat vasıtalarına hukuki ilişkilerde güvenirlik verme amacını tanımak suretiyle 

korunan yeni bir hukuki belge kavramı yaratmaktadır166. Hukuk alanında delil olarak 

kullanılmak maksadıyla sahte belgenin oluşturulması için sisteme veri veya diğer 

unsurları yerleştirmek ya da var olan unsurları tahrif etmek fiili ile tahrif edilen 

unsurları bilerek kullanmak fiilleri ayrı ayrı yaptırıma bağlanmıştır. Bu suçla kanun 

koyucu, suçun konusu olan evrakın ve hukuk alanında kullanılan diğer belgelerin 

güvenirliğini korumayı amaçlamaktadır167. 

 

Suçun failinin suçun oluşması açısından özel bir sıfat veya nitelik taşımasına 

gerek yoktur. Mağdur bakımından ise farklılık mevcuttur. Klasik Ceza Hukuku 

açısından sahtekârlık suçu kamunun güveni aleyhine işlenen suçlardan olup 

mağduru devlettir168. Bu maddede mağdur devlettir. Bununla birlikte, sahte evrakın 

kullanılması açısından ise mağdur hem devlet hem de sahte evrakın hukuk alanında 

delil olarak kullanılması sonucu zarar gören menfaatin sahibidir169. 

 

Bu maddede düzenlenen ‘’bilişim sistemleri aracılığıyla sahtecilik’’ suçu, 

madde gerekçesinde de belirtildiği üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Yani fail, 

madde metninde yer alan, hukuk alanında delil olarak kullanılmak maksadıyla sahte 

bir belgeyi oluşturmak için bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sisteme, verileri 

veya diğer unsurları yerleştirmek veya var olan verileri veya diğer unsurları tahrif 

etmek icra hareketlerinden hangisini tamamlarsa tamamlasın suç oluşmuş olur. 

 

525/c maddesi ile düzenlenen ikinci suç, yeni veriler girilmek suretiyle veya var 

olan verilerin değiştirilmesi suretiyle oluşturulan sahte belgeyi bilerek kullanma 

suçudur. Suçun icra hareketi, tahrif edilmiş belgeyi kullanmaktır. Belgenin 

                                                 
166 Önder, a.g.e., s. 507. 
167 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s.279. 
168 Erem/Toroslu, a.g.e., s. 239. 
169 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 281. 



 50

kullanılırken sahte olduğunun bilinmesi gerekir. Kullanmanın, hukuki alanda sonuç 

doğuracak nitelikte olması gerekir170. 

 

Sahte bir belgeyi oluşturmak için sisteme verileri yerleştirme veya mevcut 

verileri tahrif etme suçunun oluşabilmesi için genel kast yeterli değildir. Bu suç 

ancak özel kastla işlenebilen bir suçtur. Fail, hukuk alanında delil olarak kullanılmak 

maksadıyla sahte bir belgeyi oluşturma fiiline yönelmelidir171. 

 

Kullanma suçunun oluşması için ise genel kast yeterlidir. Failin kullandığı 

belgenin, bilişim sistemleri aracılığıyla sahte olarak oluşturulduğunu bilmesi 

yeterlidir172. 

 

6) 765 sayılı TCK md. 525/d; 525/d maddesi, 525/a ve 525/b maddelerindeki 

hükümleri ihlal eden kişilere uygulanacak fer’i cezaları göstermektedir. Failin 525/a 

ve 525/b maddelerinde yazılı suçları mesleğinin icrası sırasında veya icrası 

dolayısıyla işlemesi halinde, ihlal ettiği hükümde yer alan cezaya ilave olarak, 

meslek veya sanat veya ticaretten, eğer kamu görevlisi ise kamu hizmetinden altı 

aydan üç yıla kadar yasaklanacağını hükme bağlamıştır. 

 

Meslek ve sanatın icrasının tatili cezasını düzenleyen 765 sayılı TCK’nın 25 

inci ve görevin kötüye kullanılması sonucu kamu hizmetlerinden yasaklılık veya 

meslek ve sanatın icrasının tatilini düzenleyen 765 sayılı TCK’nın 35 inci 

maddesindeki cezaların süreleri üç günden iki seneye kadarken 525/d maddesinde 

altı aydan üç yıla kadar ceza verilmesinin hükme bağlanması bu maddelere aykırılık 

teşkil etmektedir. 

 

Yargıtay 6 ınci Ceza Dairesi 23.5.1995 gün ve 4699/5273 sayılı kararında; 

“Sanığın yarar sağlamak amacı ile çalıştığı bankada bilgileri otomatik işleme tabi 

sistemde prestige card limitini yükseltip temin ettiği kart ve şifresi ile ATM’lerden 

birden çok para çektiği, kredi limitini yükseltmek suretiyle sistemi değiştirip yanlış 

işlemesini sağladığı dosya kapsamından anlaşılmasına göre kül halindeki eylemlerin 

                                                 
170 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 202. 
171 Malkoç-Güler, a.g.e., 4774. 
172 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 286. 
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TCK’nın 525/b-1, 525/d ve 80 inci maddelerine uyduğu gözetilmelidir. “ hükmüne 

varmıştır173. 

 

2.7.3. 1997 Tarihli TCK Tasarısı  
 

3756 sayılı kanunun kabulünden sonra bilişim suçları ile ilgili ilk tasarı 

çalışması 1997 tarihli TCK Tasarısı ile olmuştur.  

 

1997 tarihli TCK Tasarısı, bilişim suçlarını İkinci Kitabının İkinci Kısmının 

Dokuzuncu Bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında 347-352 nci 

maddelerinde düzenlemiştir. İlk bakışta tasarının, diğer tasarı ve dolayısıyla 3756 

sayılı kanundan farkının “bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş sistem” ibaresi 

yerine “bilişim sistemi” ibaresini aynı kavramı karşılamak üzere kullanması olduğu 

görülmektedir. Tasarıda göze çarpan diğer bir fark ise, bilişim sistemlerine girme 

fiilinin ayrıca verilerin ele geçirilmesi koşulu gözetilmeden suç haline getirilmesidir174. 

Bilişim alanına yönelik ihlalin sınırları genişletilerek, suç bilişim sistemine haksız giriş 

anında başlatılmış ve “orada kalmaya devam etmek”de hüküm altına alınmıştır. 

 

Tasarının “Bilişim sistemine girme, verileri tahrip ve bozma” başlıklı 347 nci 

maddesinin birinci fıkrasında, bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme fiili 

düzenlenmektedir. Tasarı hukuka aykırı girmeyi cezalandırdığı gibi orada kalmaya 

devam etmeyi de cezalandırmaktadır. 347 nci maddenin gerekçesinde de belirtildiği 

gibi, sisteme hukuka aykırı olarak giren kişinin belli verileri ele geçirme amacıyla 

hareket etmesinin suçun oluşumu için önemi olmadığı gibi bunları ele geçirmiş 

olmasının da bir önemi bulunmamaktadır. Sisteme hukuka aykırı olarak, bilerek ve 

isteyerek girilmiş olması yeterlidir. Maddenin ikinci fıkrasında, birinci fıkrada yazılı fiil 

sonucu bilişim sisteminde bulunan verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi 

durumunda cezanın ağırlaştırılacağı belirtilmiştir. Maddenin dikkat çekici bir diğer 

yeniliği ise, son fıkrada yer alan, bu suçlara teşebbüs halinde faillere tamamlanmış 

suç cezası verileceğine dair düzenlemedir. 

                                                 
173 Cevat Özel “Bilişim-İnternet Suçları”, (Çevrimiçi); http//www.hukukcu.com/ 
bilimsel/kitaplar/ bilişim-internet suçları.htm, 14.04.2003. 
174 Değirmenci, “Bilişim Suçları”, s. 162. 
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Tasarının 348 inci maddesinde bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma 

ve bilişim sistemlerinden haksız yarar sağlama fiilleri yer almaktadır. Bu fiiller, bilişim 

sisteminin fiziki varlığını ve işlemesini sağlayan bütün unsurlarına yönelik fiillerdir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, 347 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan ve neticesi 

sebebiyle ağırlaşan suçun, kasten işlenmesi hali düzenlenmektedir. Üçüncü fıkrada 

ise, 347 ve 348 inci maddelerdeki fiiller nedeniyle failin, başkasının zararına ve 

kendisinin veya başkasının yararına haksız menfaat sağlaması durumu 

müeyyidelendirilmiştir. Bilişim sistemlerine yönelik ızrar fiillerini özel bir suç haline 

getiren bu tasarı maddesinde, TCK 525/b’de olduğu gibi bilişim sisteminin hem 

donanımına hem de yazılımına yönelik fiiller aynı cezai müeyyideye bağlanmamış, 

iki ayrı fıkrada düzenlenen bu suçlara farklı cezaların takdiri öngörülmüştür175. 

 

Bilişim sistemleri marifetiyle sahtecilik fiilleri tasarının 349 uncu maddesinde 

hüküm altına alınmıştır. Madde de temel olarak iki suç düzenlenmiştir. Birinci suç, 

bilişim sistemlerinde sahte bir belge oluşturmaktır. Sahte belge, sisteme yeni bir 

takım veriler eklenerek oluşturulabileceği gibi, zaten var olan verilerin değiştirilmesi 

suretiyle de oluşturulabilecektir. Ancak suçun oluşumu için özel kast gereklidir ve bu 

özel kast sahte belgenin hukuk alanında bir neticeye ulaşmak amacıyla 

oluşturulmasına yönelik olmalıdır.. Maddede düzenlenen diğer bir suç ise, sahte 

belgeyi kullanmaktır. Bu durumda failin sahte belgeyi oluşturan kişi dışında bir kişi 

olması gerekmektedir. 

 

Tasarının 350 nci maddesinde, 347 ve 348 inci maddelerinde düzenlenen 

suçları işleyen faillere verilecek fer’i cezalar düzenlenmektedir. Bu feri cezalar; 

meslek, sanat veya ticaretten yasaklılık ile suç teşkil eden fiillerin icrasında 

kullanılan araçların veya suçtan meydana gelen şeylerin müsaderesidir. TCK 

525/d’den farklı olarak suçta kullanılan kurumların iki aydan bir yıla kadar 

kapatılması müeyyidesinin getirilmesidir. 

 

TCK’da bulunmayan ve 3756 sayılı kanunun düzenlenmesi esnasında 

metinden çıkarılan ve tüzel kişilerin de sorumluluğunu düzenleyen hükümler 

Tasarının 351 nci maddesinde yer almaktadır. 

 

                                                 
175 Atamer, a.g.e., s. 268. 
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Yine TCK’da bulunmayan ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerek 

duyulan bir düzenleme Tasarının 352 nci maddesinde bulunmaktadır. Madde 

dokuzuncu bölümde bulunan suçları işlemek için teşekkül kuran veya buna katılan 

kimselere ilişkin cezai müeyyideleri içermektedir. 

 

2.7.4. 2000 Tarihli TCK Tasarısı  
 

Bilişim suçları 2000 tarihli TCK Tasarısının İkinci Kitabının İkinci Kısmının 

Dokuzuncu Bölümünde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında 346-352 nci 

maddelerinde düzenlenmiştir. Tasarı bilişim sistemine yönelik olarak işlenen bozma, 

engelleme gibi ızrar fiillerini özel bir suç haline getirmiş ve TCK’dan farklı olarak bu 

fiilin işlenmesi için saike yer vermemiştir. 

 

1997 tarihli TCK tasarısının 347,348,349,350, maddeleri 2000 tarihli TCK 

tasarısında gerekçesiyle birlikte ufak kelime farklılıkları ve para cezalarının 

güncellenmesi ile sırasıyla 346, 347, 348 ve 349 maddeleri olarak alınmış, yalnızca 

feri cezaların düzenlendiği 349 uncu maddede, bu tasarıda fiillerin işlenmesinde 

kullanılan araçların veya suçtan meydana gelen şeylerin müsaderesi yanında “veya 

mülkiyetin devlete geçirilmesi” ifadesi eklenmiştir176.   

 

2000 tarihli TCK Tasarısının getirdiği en büyük değişiklik “Banka veya kredi 

kartlarının kötüye kullanılması” başlıklı 350 nci maddenin “Bilişim Alanında Suçlar” 

arasına alınmasıdır. 350 nci maddenin düzenleniş amacı madde gerekçesinde de 

açıkça ifade edildiği üzere, bu kartların, haksız, hukuka aykırı olarak kullanılması 

suretiyle bankaların veya kredi sahiplerinin zarara sokulmasını, bu yolla çıkar 

sağlanmasını önlemektir. Buna göre, başkasına ait banka veya kredi kartının her ne 

şekilde olursa olsun ele geçirilmesinin ardından, sahibinin hilafına kullanılması, 

kullandırılması ve bu yolla haksız menfaat sağlanması ve sahibine verilmesi 

gereken kartın, elinde bulunduran kimse tarafından kullanılması ya da 

kullandırılması birinci fıkradaki suçu oluşturmaktadır. İkinci fıkra ise, kartların tahrif 

                                                 
176 Kurt, a.g.e., s. 129. 
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edilerek kullanılması veya bu kartların sahtecilik suretiyle yapılarak kullanılması 

durumunu cezaya bağlamaktadır177.  

 

“Suç işlemek için örgütlenme” başlıklı 351 inci madde örgütlü suç cürmünü 

içermektedir. Dokuzuncu bölümde sayılan suçları işlemek için ikiden fazla kişinin bir 

araya gelerek bir veya birden çok maddi nitelikte hazırlık yapmaları durumunda 351 

inci maddedeki cezalar uygulanabilecektir. 

 

Tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin 352 nci madde, 346, 347, 348, 350 ve 351 

inci maddelerde sayılan suçların işlenmesi durumunda tüzel kişilerin de sorumlu 

olacağına ilişkin hükümleri içermektedir. 

 
2.7.5. 2003 Tarihli TCK Tasarısı 
 
 Bakanlar Kurulunca 14.04.2003 tarihinde TBMM’ye arzı kararlaştırılan 2003 

tarihli TCK tasarısında bilişim suçları, ikinci kitabın “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı 

ikinci kısmının “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı dokuzuncu bölümünde 

düzenlenmiştir.  

 

 2000 tarihli TCK tasarısında yer alan bilişim sistemine girme, verileri tahrip 

ve bozma başlıklı 346 ncı madde bu tasarıya 346 ncı madde olarak, sistemi 

engelleme, bozma, haksız yarar sağlama başlıklı 347 nci madde 347 nci madde 

olarak, sahtecilik başlıklı 348 inci madde 348 inci madde olarak, feri cezalar başlıklı 

349 uncu madde 349 uncu madde olarak ve yine banka ve kredi kartlarının 

kullanımı başlıklı 350 nci madde de 350 nci madde olarak gerekçeleri de dahil olmak 

üzere aynen alınmış, sadece para cezalarının miktarı günün koşullarına göre 

düzenlenmiştir.   

 

 Bu tasarı adalet alt komisyonunda görüşülmüş ve burada yapılan bir takım 

değişiklikler neticesinde 12.05.2004 tarihinde tamamlanarak Meclis Genel Kuruluna 

görüşülmek üzere sunulmuştur. Sonuçta, 26.09.2004 tarihinde tasarı metni meclis 

tarafından kabul edilerek 5237 sayılı kanun ile kanunlaşmıştır. 
                                                 
177 Cevat Özel, “Bilişim Suçları ile İletişim Faaliyetleri Yönünden Türk Ceza Kanunu 
Tasarısı”, İstanbul Barosu Dergisi, C.75, S. 7-8-9, s. 861. 
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2.7.6. 5237 Sayılı TCK 
 

1926 yılından beri kullanılmakta olan ve sayısız değişiklik geçirmiş bulunan 

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

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

TCK’ya bırakmıştır. Bu kanunla birlikte bilişim suçları da çağın gereklerine göre 

yorumlanarak ilgili kanun maddeleri yeniden düzenlenmiştir.  

 

3756 sayılı kanunla getirilen düzenlemede yer almayan, 1997, 2000 ve 2003 

tarihli TCK tasarılarında ise sürekli olarak öngörülmesine rağmen bir türlü 

kanunlaşamayan “bilişim sistemine girme” ilk defa münhasıran bir suç haline 

getirilmiştir178. 

 

Bu suçu düzenleyen 243 üncü maddenin birinci fıkrasında, bir bilişim 

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

devam etme fiili cezalandırılmıştır. İkinci fıkrasında bu fiillerin bedeli karşılığı 

yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hali artırım nedeni olarak kabul edilmiş 

ve cezanın yarı oranında artırılarak verileceği belirtilmiştir. Son fıkrasında ise, bu fiil 

nedeniyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halleri diğer 

ağırlaştırıcı nedenler olarak kabul edilmiştir. 

 

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme başlıklı 244 

üncü maddenin birinci fıkrasında, bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya 

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

değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka 

yere gönderme, fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrasında ise, bu fiillerin 

banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim 

sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı 

hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin son fıkrasında ise, bu maddede tanımlanan 

fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir 

çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde bu madde hükümlerine 

göre cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. 

 
                                                 
178 Kurt, a.g.e., s.136. 
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Banka veya kredi kartlarının kullanılması başlığını taşıyan 245 inci maddede, 

başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçirerek 

veya elinde bulundurarak, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken 

kişinin rızası olmaksızın bunu kullanmak veya kullandırtmak suretiyle kendisine veya 

başkasına yarar sağlama fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. İkinci fıkrada ise, 

başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 

üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi fiilleri yaptırım 

altına alınmıştır. Üçüncü fıkrada, sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan 

bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar 

sağlama fiilleri suç haline getirilmiştir. Son halde fiil daha ağır cezayı gerektiriyorsa 

bu ceza uygulanacaktır. 

 

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması başlıklı 246 ncı 

maddesinde, bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız 

menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunacağı belirtilmiştir. 

 

Kanunda öngörülen suçlar aşağıda daha ayrıntılı olarak irdeleneceğinden 

burada yüzeysel olarak ele alınmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM 
SİSTEMİNE GİRME SİSTEMİ ENGELLEME VE BOZMA 

SUÇLARI 
 

1. GİRİŞ 
 
 Ceza hukukundaki yeni ve demokratik gelişmelere yer vermek ve toplumsal 

ihtiyaçları gidermek amacı ile Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar 

neticesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 26 Eylül 2004 tarihinde TBMM’ce kabul 

edilmiş ve 12 Ekim 2004 tarihli 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun (birkaç istisna dışında) 1 Nisan 2005 tarihinde 

yürürlüğe girmesi öngörülmüşken, 31 Mart 2005 tarihli 5328 sayılı “Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un geçici 1/c maddesine göre 

yürürlük tarihi 1 Haziran 2005 olarak değiştirilmiştir. 

 
Bilişim Suçları, TCK’nın ikinci kitabının, “Topluma Karşı Suçlar”a ilişkin üçüncü 

kısmının, “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde yer almaktadır. 

Burada dikkati çeken husus, Kanunun bu tür suçları artık mal aleyhine suçlar 

içerisinde değil, topluma karşı suçlar içerisinde mütalaa etmesidir1. Bu bölümde; 

 

• Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalmaya devam 

etme (md.243), 

 

• Bilişim sisteminin işleyişinin engelleme, bozma, verileri yok etme veya 

değiştirme (md.244/1–2), 

 

• Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama (md.244/4), 

 

• Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması  (md.245), 
                                                 
1 Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 403. 
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suçları düzenlenmiştir.  

 

 Bunun yanı sıra TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” kısmının dokuzuncu 

bölümünde “Özel Hayat Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında; 

 

• Kişisel verilerin kaydedilmesi (md.135) 

 

• Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (md.136) 

 

• Verilerin yok edilmemesi (md.138) 

suçları da düzenlenmiştir2. 

 

 TCK’da bilişim suçları olarak adlandırılan suç tipleriyle beraber, bilişim 

sistemi yardımıyla işlenebilecek fakat yalnızca bilişim suçu olarak tanımlanmayacak 

suç tipleri de bulunmaktadır. Yeni suç işleme modellerinin ve gelişen teknolojinin 

sıkça görülmesi nedeniyle bu tür suçlar arasında net ve kesin bir ayrım yoktur3. 

 

  TCK’nın çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle aracılığıyla işlenmesi 

olanaklı olan; 

 

• Haberleşmenin gizliliğini ihlal (md.132) 

 

• Haberleşmenin engellenmesi (md.124) 

 

• Hakaret (md.125) 

 

• Bilişim sistemin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık (md.142 f.2 b.”e”) 

 

• Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık (md.158 f.1 b.”f”) 

 

• Müstehcenlik (md.226)   

gibi suç tipleri de düzenlenmiştir. 

                                                 
2 Dülger, Bilişim Suçları, s. 211. 
3 Çekiç, a.g.e., s. 86. 
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2. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU ( TCK MD. 243) 
 
2.1. Genel Olarak 
 

TCK’da bilişim suçları ikinci kitabın “topluma karşı suçlar” başlıklı üçüncü 

kısmının “bilişim alanında suçlar” başlıklı onuncu bölümde düzenlenmiştir. Bu 

bölümün ilk maddesi olan 243 ncü maddede; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir 

kısmına, hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme fiili bir suç tipi 

olarak düzenlenmiştir4. 

 

Bu fiil, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde de yasaklanan fiiller 

arasındadır5. Bu madde ile Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin 2 nci maddesinde6 yer 

alan “hukuka aykırı erişim” düzenlemesine paralellik sağlanmıştır7. 

 

243 ncü maddede, 765 sayılı TCK’da yer almayan ve Türk Hukukunda ilk defa 

öngörülen bir suç düzenlenmektedir. TCK’ nın 243 ncü maddesi ile bilişim sistemine 

girişlerin cezalandırılması için “verilerin ele geçirilmesi” koşulu kaldırılmakta ve veri 

ele geçirilsin ya da geçirilmesin bilişim sistemine hukuku aykırı olarak girilmesi suç 

haline getirilmektedir8. 

  

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçuna 

karşılaştırmalı hukukta birçok ülke hukukunda yer verildiği görülmektedir. 

Mukayeseli hukukta TCK ’nın 243 üncü maddesinin aksine ya bilişim sistemine 

                                                 
4 TCK Madde 243 “Bilişim Sistemine Girme” 
“(1) Biri bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada 
kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. 
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında 
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. 
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.” 
5 Yenidünya, a.g.e., s. 745. 
6 Avrupa Siber Suç Sözleşmesi Madde 2 
“ Her bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin tamamı veya herhangi bir bölümüne haksız ve 
kasıtlı olarak erişilmesini suç kapsamına almak için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmalı, 
gerekli önlemleri almalıdır.” 
7 Yazıcıoğlu, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, s. 177. 
8 Dülger, a.g.e., s.213. 
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hukuku aykırı olarak girilmesi bizatihi suç sayılmakta9 ya da “bilişim sistemine 

hukuku aykırı olarak girilmesi” ile “sistemde kalma” seçimlik hareketler olarak 

gösterilmektedir10.  

 

1994 Fransız Ceza Kanunu md. 323–1, verileri otomatik işleme tabi tutmuş bir 

sistemin bütününe veya bir kısmına hile ile giren veya orada kalan kimsenin 

cezalandırılacağını hükme bağlamıştır11.  

 

Belçika Ceza Kanunu’na Kasım 2000’de eklenen bilgisayar suçlarına ilişkin 

550 nci madde de, hukuka aykırı olduğunu bilmesine rağmen bir bilişim sistemine 

giren veya mevcut girme fiilini hukuka aykırı olarak devam ettiren kimsenin ceza-

landırılacağını hükme bağlamıştır12. 

  

ABD’de, Federal Ceza Kanunu’nun 1030’uncu maddesinde, ABD hükümetine 

zarar vermek veya başka bir ülkeye yarar sağlamak amacıyla savunma ve 

dışişlerine ait tasnif edilmiş ve gizlilik dereceli bilgiye izinsiz olarak erişmek, finansal 

bir kurumun finans kayıtlarına veya tüketici bilgilerine ulaşmak veya bunları 

kullanmak amacıyla bir bilgisayara hukuka aykırı olarak girmek cezalandırılan bir fiil 

olarak düzenlenmiştir. Ayrıca devlet kurum veya teşkilatlarınca veya hükümet 

tarafından kullanılan bir bilgisayara yetkisiz erişmek de suçtur13. 

 

İtalyan Ceza Kanunu md. 615-quater, emniyet tedbirleriyle korunan bilişim 

veya telematik sistemlerine hukuka aykırı olarak girmeyi veya hak sahibinin açık 

veya zımni rızası hilafına orada kalmayı suç olarak düzenlemiştir14.  

 

Danimarka Ceza Kanunu md. 263, başka bir kişiye ait bilgi veya programların 

bulunduğu bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girmeyi cezalandırmaktadır15.  

                                                 
9 Buna karşılık Alman Ceza Kanununun 202/a maddesi uyarınca fiilin suç teşkil edip 
cezalandırılabilmesi, failin bilişim sistemine girdikten sonra, verileri ele geçirmiş bulunmasına 
bağlıdır. Bu düzenleme tarzı 765 sayılı TCK’nın 525/a maddesine paralellik arz etmektedir.  
10 Rohas Nagpal, “Cyber Terrorism in the Context of Globalization”, 
(Çevrimiçi); www.asianlaws.org/cyberlaw/library/cc/rn_ct/htm. htm, 05.02.2007. 
11 Schjolberg, (Çevrimiçi); http//www.usdoj.gov/criminal/cybercrime, 18.02.2007. 
12 Schjolberg, (çevrimiçi); http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
13 Hüseyin Çeken, “Amerika Birleşik Devletlerinde İnternet Yolu İle İşlenen Suçlara İlişkin 

Düzenlemeler”, Askeri Adalet Dergisi, Yıl: 30, Sayı: 114, Mayıs 2002, s.75.  
14 Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 401. 
15 Schjolberg, (Çevrimiçi); http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
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Yunan Ceza Kanunu md. 370c/2, bilgisayarda kayıtlı veriye yetkisiz ulaşanın 

cezalandırılacağını hükme bağlamıştır16. 

 

İsrail Bilgisayar Kanunu’nun 4’üncü kısmında hukuka aykırı olarak bilgi-

sayardaki veriye erişim suç olarak düzenlenmiştir17.  

 

Hollanda Ceza Kanunu md. 138/a, hukuka aykırı ve kasıtlı olarak verileri 

depolayan veya işleyen otomatik bir sisteme veya böyle bir sistemin bir bölümüne 

erişilmesini suç olarak düzenlemiştir18. 

 

İsviçre Ceza Kanunu md. 143, izinsiz girişe karşı elektronik aygıtlar tarafından 

korunan bir bilişim sistemine hukuka aykırı bir kazanç elde etme niyeti olmasa da 

yetkisiz olarak erişmeyi yaptırıma bağlamıştır19. 

 

İngiltere 1990 tarihli Bilgisayarın Hukuka Aykırı Kullanımı Kanununun 1 inci 

kısmının 1(b) maddesine göre de, yetkisiz erişim suçtur20. 

 

Avustralya Ceza Kanunu (2001 tarihli Siber Suç Kanunu ile değişik 1995 tarihli 

Ceza Kanunu, md. 478/1) hukuku aykırı olarak bir bilgisayara girilmesi suç olarak dü-

zenlemiştir21. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu md. 285, ulusal savunma ve güvenlikle 

ilgili bilişim sistemlerine hukuku aykırı olarak girilmesi, sırların öğrenilmesi veya 

ifşası gibi başkaca suçlara sebep olunmasa bile cezalandırmaktadır22. 

 

2.2. Korunan Hukuki Değer 
 

Bilişim sistemine hukuka aykırı erişimin cezalandırılmasıyla korunan hukuki 

değer karma nitelik taşımaktadır. Bu suçla öncelikli olarak, bireylerin özel hayatla-
                                                 
16 Schjolberg, (Çevrimiçi); http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
17 Schjolberg, (Çevrimiçi); http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
18 Schjolberg, (Çevrimiçi); http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
19 Schjolberg, (Çevrimiçi) http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
20 Schjolberg, (Çevrimiçi) http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006. 
21 Schjolberg, (Çevrimiçi) http//www.mosstingrett.no/info/legal.html, 19.12.2006.  
22 PRC Criminal Law, 1998, (Çevrimiçi) http//http//www.qis.net/chinalaw/prclaw60.htm, 

21.12.2006. 
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rının gizliliği, sırlarının dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlükleri korunmaktadır. 

Çünkü, bilişim sisteminde yer alan unsurlar, sistem sahibinin hukukça korunan özel 

alanına ait olduğundan hak sahibinin rızası bulunmadıkça bu alana yetkisiz 

erişilmemelidir23. Böyle bir fiil aynı zamanda “özel hayatın gizliliği” başlıklı 

Anayasanın 20 nci maddesine de aykırılık teşkil eder. 

 

Bu suçla korunan diğer bir hukuki değer de bilişim sisteminin güvenliğidir. 

Günümüzde, bankacılıktan, alış verişe, kredi kartı işlemlerinden, pasaport 

müracaatı, vergi beyannamelerinin bildirilmesi gibi elektronik devlet işlemlerine 

kadar pek çok işlemin bilişim sistemleri aracılığıyla yapıldığı dikkate alındığında, bu 

tarz saldırıların varlığı, bilişim sistemlerine olan itimat duygusunu da sarsacaktır. Bu 

madde sayesinde bilişim sistemine karşı olan güven ve itimat duyguları koruma 

altına alınmaya çalışılmıştır. 24 

 

Bilişim sistemine girme, çoğu kez daha sonra işlenecek amaç suçlar için bir 

araç teşkil etmektedir. Bir bilişim sistemine girmek ve orada kalmak; sistemi 

engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ya da bilişim araçları 

vasıtasıyla işlenecek hırsızlık, dolandırıcılık gibi fiillerin gerçekleştirilmesine zemin 

hazırladığından bu fiilin cezalandırılması, diğer suçların önlenmesi bakımından da 

ayrı bir öneme sahiptir. Bu yaklaşım, önleyici işlev görmek suretiyle, genel nitelikte 

koruyucu bir ağ oluşturulmasına olanak sağlayıp bilişim sistemlerine müdahaleye 

varan zararlı fiillere karşı bir engel oluşturmaktadır25. 

 

2.3. Maddi Unsurlar 
 
2.3.1.  Fail  
 

Kural olarak, Ceza kanunlarında tanımlanırken faille bağlantılı olarak; kişi, 

kimse, bir kimse veya her kim ifadelerinin kullanıldığı suçlar herkes tarafından 

                                                 
23 Yenidünya, a.g.e., s. 752. 
24 Çekiç, a.g.e., s. 89. 
25 Yenidünya, a.g.e., s. 754. 
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işlenebilen suçlardır26. Madde metninde de kullanılan “kimse” sözcüğü suçun failinin 

herkes olabileceğini ifade etmektedir. 

 

2.3.2.  Mağdur 
 

Mağdur, belirli bir suçla zarara veya tehlikeye uğratılan hak veya çıkarın 

sahibi olan kişidir27. Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma 

suçu mağdur açısından bir özellik göstermediğinden herkes bu suçun mağduru 

olabilir. Hukuka aykırı olarak kısmen veya tamamen girilen veya kalınmaya devam 

edilen bilişim sistemi üzerinde hak sahibi olan kimse bu suçun mağdurudur. Bilişim 

sistemine girilmesi veya girilmiş bir sistemde kalınmaya devam edilmesi birden fazla 

kimsenin hukuken korunan haklarını ihlal ediyorsa, bunların hepsi suçta mağdur 

sıfatını kazanır. 

 

2.3.3.  Suçun Konusu 
 
Üzerinde suçun meydana geldiği, yasada belirtilen hareketin yönelik olduğu 

eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısı, bünyesi suçun konusunu oluşturmaktadır28. 

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçunda suçun 

konusunu, hukuka aykırı olarak içine girilen ve orada kalmaya devam edilen “bilişim 

sistemi” oluşturmaktadır. 

 

2.3.4.  Fiil (Hareket) 
 

TCK’nın 243 üncü maddesinde suçun maddi unsuru; “bilişim sisteminin 

bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam 

etmek” olarak gösterilmiştir. Madde metninden de anlaşıldığı üzere;  suçun oluşması 

için bilişim sistemine girmek yeterli değildir, belirli bir süre sistemde kalmaya devam 

edilmiş olmalıdır.  

                                                 
26 İzzet Özgenç,  Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,  Ankara,  Seçkin  Yayınları,  2006, s. 
171. 
27 Sulhi  Dönmezer  -  Sahir  Erman,  Nazari  ve  Tatbiki  Ceza  Hukuku  Genel  Kısım, C.II, 
İstanbul, Beta Yayınevi, 1997, s. 331. 
28 Özgenç, a.g.e., s. 187. 
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Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek tabiriyle ifade edilmek istenen, 

bilişim sisteminin çalışmasıyla oluşan sanal alana girmektir29. “Girmek” (erişim), 

bilişim sisteminin tamamına ya da bir parçasına (donanım, bileşenler, dizinler, ve 

içerikle ilgili veriler) ulaşmak, içeriğine dâhil olmak anlamındadır30. Doktrinde, girme 

sözcüğünün fiziki bir yeri, bir alanı ifade ettiği, erişim sözcüğünün ise sanal bir alana 

yönelik olması nedeniyle, bilişim suçlarında, “girmek” yerine “erişmek” terimi 

kullanılmasının daha doğru olacağını dile getiren yazarlarda bulunmaktadır31. 

 

“Kalmaya devam etmek” tabiri ise; bilişim sisteminin bütününe veya bir 

kısmına erişen failin, bu sanal ortamda fiilin ciddiliğini ortaya koyabilecek ölçüde 

bulunmasını ifade etmektedir. Kanun koyucu burada süreye işaret etmediğinden söz 

konusu devamlılığın az ya da çok sürmesi önemli değildir32. Bir görüşe göre, failin 

bir kez sisteme girmesi suçun gerçekleşmesi açısından yeterli olup, sisteme 

girdikten sonra bir verinin ele geçirilmesi hatta bir bilginin öğrenilmesi şartı 

aranmamaktadır. Madde gerekçesinde de, sisteme hukuka aykırı olarak giren kişinin 

belirli verileri elde etmek amacıyla hareket etmiş bulunmasının önemi olmadığı 

vurgulanmıştır33. Diğer bir görüşe göre ise; failin bilişim sistemine dâhil olduğunu 

öğrendiği anda, sistemden çıkmamış olması suçun tamamlanması için yeterlidir. 

Bilişim sistemine giren fail, bilişim sisteminin bir parçasına ya da bütününe dâhil 

olduğunu anladığı sırada, sistemden çıkması için gerekli makul süre dışında 

sistemde kalmışsa suç gerçekleşmiştir34. Ortada bir tek suç varken, fiilin icrasının bir 

süre devam ettiği bu tür suçlara mütemadi suç (kesintisiz suç) denilir. Bu suç tipinde 

fail icrai bir hareketle bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına hukuka aykırı 

olarak girmekte ve orada kalmaya devam etmektedir. Bilişim sisteminde kalmaya 

devam edilmesiyle birlikte temadi gerçekleşmiş olacaktır. Temadinin kesildiği anda 

suç gerçekleşmiş olacak ve zaman aşımı da bu andan itibaren işlemeye 

başlayacaktır35. 

 

                                                 
29 Dülger, a.g.e., s. 217. 
30 Mustafa Yücel, “Bilişim Suçları”, Ankara Barosu Dergisi, Y.49, S.4, 1992, s. 510. 
31 Karagülmez, a.g.e., s. 169. 
32 Yenidünya, a.g.e., s. 761. 
33 Dülger, a.g.e., s. 218. 
34 Yenidünya, a.g.e., s. 761. 
35 Kurt, a.g.e., s. 153. 
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Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin 2 nci maddesinde, bilişim sistemine 

hukuka aykırı erişim, suçun oluşması için yeterli sayılmış, failin ayrıca burada 

kalmaya devam etmesi aranmamıştır. 

 

Bilişim sistemine girilmesi, ağ üzerinden özelliklede internet aracılığıyla 

sisteme uzaktan erişerek gerçekleştirilebileceği gibi, doğrudan bir bilişim sistemi ile 

fiziki temasa geçerek kullanmak suretiyle girmek şeklinde de gerçekleşebilir36. Failin 

bu fiil esnasında, kullandığı bilgisayara hukuka uygun olarak girmiş olmasının önemi 

yoktur. 

 

Fail hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girmek fiilini kendisi için olduğu gibi 

bir başkası için de gerçekleştirebilir. Fiilin kimin için gerçekleştirildiğinin suçun 

oluşumu açısından önemi yoktur. Ancak bilişim sistemine hukuka aykırı olarak 

girilmesinden ve orada kalınmasından bir tüzel kişinin çıkarı varsa, bu tüzel kişiye 

TCK’nın 60 ıncı maddesi gereği güvenlik tedbiri uygulanabilecektir. Bu durumla en 

çok ekonomik suçlar ile sanayi ve teknoloji casusluğunda karşılaşılmaktadır37. 

 

Suçun oluşması için ayrıca sistemde bir zararın oluşması gerekmemektedir. 

Bu nedenle bu bir tehlike suçudur. Tehlike suçu, icra edilen fiilin suçun konusu 

üzerinde bir zarar meydana getirme tehlikesi söz konusu olan suç tipidir.38 Bunlar 

kanun koyucunun ihlal edilen davranış dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için, 

herhangi bir zararın gerçekleşmesine gerek görmediği suçlardır. Bu suçun 

tamamlanması açısından da, failin bilişim sisteminde kaldığı süre içerisinde 

mağdura zarar verici bir fiilde bulunup bulunmamasının önemi yoktur. Ancak söz 

konusu hukuka aykırı girme ve orada kalma fiili sonucunda, bilişim sisteminde 

mevcut veriler yok olmuş veya değişmişse maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ceza 

artırılır.  

  

2.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

İşlenen bir fiilin suç olarak kabul edilebilmesi için hukuk düzenine uygun 

bulunmaması gerekir. Hukuka aykırılık, hukukça korunan hak ve yarara yönelmiş 
                                                 
36 Kurt, a.g.e., s. 156. 
37 Dülger, a.g.e., s. 218. 
38 Özgenç, a.g.e., s. 188. 
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fiile hukuk düzenince cevaz verilmemesi, bu fiilin mübah sayılmaması, yalnız ceza 

hukuku ile değil, bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde bulunması 

demektir39. 

  

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçunda  

kanun koyucu, sisteme girme ve orada kalma fiilinin yapılmasını, suçun 

gerçekleşmesi için yeterli görmemiş, bununla birlikte failin gerçekleştirdiği fiilin 

hukuka aykırı olduğunu bilmesi şartını da aramıştır. Madde içerisinde de “hukuka 

aykırı olarak” terimi özel olarak metin içerisinde tekrarlanmıştır. Kanunda bu şekilde 

hukuka aykırılığın ayrıca belirtildiği durumlara öğretide “hukuka özel aykırılık” 

denilmektedir40. 

 

Hukuka özel aykırılık halinin suç tipinde yer aldığı durumda hâkim, failin kastı 

dışında ayrıca bu özel aykırılığı da bilip bilmediğini, buna göre hareket etmeyi isteyip 

istemediğini de araştırmalıdır. Failin hukuka aykırı hareket ettiğini bildiği tespit 

edilmedikçe, hukuka aykırılık unsuru ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır41. İlgili suç 

tanımında fiilin hukuka aykırılığına özellikle işaret edilen bu gibi hallerde, suç ancak 

doğrudan kastla işlenebilir42. 

 

İzinsiz girişlere karşı önlem alınan bilişim sistemlerine izinsiz olarak girilmesi, 

yalnızca yetkili kişilerin girmesine izin verilen veri bankalarına girilmesi ve girişin 

ücrete tabi olduğunun açıkça belirtildiği web sitelerine gerekli şartlar yerine 

getirilmeden girilmesi durumlarında bu suçun oluşacağı muhakkaktır43. 

 

Bazen kanundaki tanıma uygun fiiller gerçekleştirilse dahi, bazı nedenler, 

kanundaki suç tanımına uygun olan fiilin cezalandırılması imkanını ortadan kaldırır. 

Bunlara hukuka uygunluk nedenleri denir44. Hukuka uygunluk nedenleri, hukuka 

aykırılığı ortadan kaldırıp fiili hukukun meşru saydığı bir hareket haline getirirler. 

                                                 
39 Mehmet Emin Artuk– Ahmet Gökçen – A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler – I, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2002, s. 470; Yenidünya/Değirmenci, a.g.e., s. 70. 
40 İçel - Akıncı - Özgenç - Sözüer - Mahmutoğlu - Ünver, Suç Teorisi, 2. Kitap, Yeniden 
Gözdem Geçirilmiş İkinci Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2000, s.108-111; Önder, a.g.e., 
s.215. 
41 İçel vd., Suç Teorisi, s. 101; Artuk– Gökçen – Yenidünya, a.g.e., s.470. 
42 Özgenç, a.g.e., s. 259. 
43 Çekiç, a.g.e., s. 93. 
44 Kurt, a.g.e., s. 158. 
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Bunlar; hakkın kullanılması, kanunun hükmünün yerine getirilmesi, meşru savunma 

ve ilgilinin rızasıdır. Buna göre kişinin sistemin sahibi ya da ilgilisi tarafından verilen 

bir izne dayanarak sisteme girmesi ya da kamu görevlisinin kanundan aldığı yetkiye 

dayanarak aynı fiili gerçekleştirmesi durumunda suç oluşmayacaktır. Mağdur 

tasarruf yetkisi bulunan konularda rıza gösterirse suç oluşmayacaktır. Burada 

mağdurun rızasının suçun işlendiği anda mevcut bulunması gerekir45. Ceza 

Muhakemesi Kanunun “bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 

arama, kopyalama ve elkoyma” başlıklı 134 üncü maddesi ile hukuka aykırı olarak 

bilişim sistemine girilmesi ve sistemde kalmaya devam edilmesi suçu açısından bir 

hukuka uygunluk sebebi yaratılmıştır46. 

 

 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi, bilişim suçlarının tümü için hukuka 

aykırılık unsurunun suç tipinde gösterilmesi ilkesini benimsemiştir47. Sözleşmeye 

ilişkin açıklayıcı raporda, hak sahibinin rızası, kamunun ücretsiz ve açık erişimine izin 

verilen bilişim sistemlerine girilmesi veyahut internette bir bilgiye ulaşmak için 

kullanılan standart erişim yöntemlerinin, bilişim sistemine hukuka aykırı girme fiilini 

meydana getirmeyeceği belirtilmiştir48. 

  

Alman Ceza Kanununun 202 nci maddesindeki suç tipi açısından “yetkisiz 

girişlere karşı özellikle korunmuş olma unsurunun fiilin tespitinde belirleyici” olduğu 

belirtilmektedir.49 Ülkemizde ise TCK’da mevcut düzenleme açısından, faili 

cezalandırabilmek için bilişim sisteminde güvenlik tedbiri alınmış olmasının gerekli 

olmadığı, kanunun metninden anlaşılmaktadır. 

 

2.5. Manevi Unsur 
 

Manevi unsur, işlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağdır. Bu bağ olmadığı 

müddetçe, gerçekleştirilen davranış fiil niteliğini taşımaz ve bir suçun varlığından söz 

                                                 
45 Dülger, a.g.e., s. 220. 
46 Mustafa Ruhan Erdem, Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli 
Soruşturma Tedbirleri, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2001, s. 119. 
47 Yenidünya, a.g.e., s. 766. 
48 Council of Europe – “Explanatory Report to the Convention on Cybercrime” (Çevrimiçi) 
http//www.conventions.coe.int/Treaty/en/reports/Htm/185.htm, 19.12.2005. 
49 Akbulut, “Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları”, s. 111–112. 
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edilemez50. Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçunun 

manevi unsuru kasttır. TCK’da kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve 

isteyerek gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır51. Kast TCK’da doğrudan kast ve 

olası kast olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Fail, işlediği suçun maddi unsurlarının 

bütününü düşünmüş, öngörmüş ve bütün bunlar hakkında bilgiye sahip olmuş ise 

doğrudan kast söz konusudur. Olası kast halinde ise, bir suçun kanuni tanımındaki 

maddi unsurların gerçekleşebileceği, fail tarafından öngörülmektedir.52 Bu suç 

açısından suç işleme kastının varlığı için fail, bir bilişim sistemine izinsiz olarak 

girmeye hakkının olmadığını, bilişim sistemine izinsiz olarak girerken hukuka aykırı 

şekilde hareket ettiğini bilmesi, bunun yanı sıra gerçekleştirdiği fiili ve sonuçlarını 

istemesi gereklidir. Kanımızca yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, suç 

tanımında fiilin hukuka aykırılığına özellikle işaret edildiğinden, bu suçun sadece 

doğrudan kast ile işlenebileceği görülmektedir.  

 

Bu suç tipi için amaç veya saik şeklinde bir manevi unsur öngörülmemiştir. Bu 

yüzden, bilişim sistemine suç işlemek amacıyla değilde reklam, kendini kanıtlama, 

eğlence, merak ya da oyun saiki ile girilmesinin önemi yoktur. 

 

Kanunda failin bilerek ve isteyerek hareket etmesi arandığı için bu suç tipinin 

taksirle işlenmesi  mümkün değildir. Ancak bu fiil nedeniyle, sistemin içerdiği 

verilerin taksirle dahi olsa yok edilmesi ya da değiştirilmesi ağırlatıcı neden olarak 

öngörülmüştür53. 

 

2.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 

2.6.1.  Teşebbüs 
 

Suça teşebbüs, failin gerçekleştirmek istediği suçun, icra hareketlerinin 

tamamlanmaması veya neticenin meydana gelmemesi nedeniyle yarıda kalmasına 

                                                 
50 Özgenç, a.g.e., s. 205. 
51 Erol, a.g.e., s. 80. 
52 Özgenç, a.g.e., s. 216. 
53 Çekiç, a.g.e., s. 94. 
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denir54. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak erişim suçuna, icra hareketleri 

tamamlanamayıp yarıda kaldığı takdirde, teşebbüs mümkündür. İcra hareketleri 

tamamlanmışsa, kanunda hareketten ayrı bir netice aranmadığından, suç da 

tamamlanır55. Bu suç neticesi harekete bitişik bir suç tipi olduğundan bilişim 

sistemine girme işleminin tamamlanmasıyla suç meydana gelmiş olur. Failin icra 

hareketlerine başlaması ancak elinde olmayan nedenlerle fiilini tamamlayamaması 

durumunda suça teşebbüs gerçekleşmiş olacaktır. Bilişim sistemine girmek için 

gerekli işlemlerin yapıldığı, örneğin güvenlik sisteminin çözülmeye çalışıldığı sırada 

elektriğin kesilmesi ya da internet üzerinden girilmek istenen bir sistemin kullanıcısı 

tarafından kapatılması durumunda, faile suça teşebbüsün düzenlendiği maddedeki 

orana göre cezası hafifletilerek verilecektir56. 

 

Failin bilişim sistemine girdikten sonra kendi iradesiyle sistemden çıkması 

ihtimalinde de TCK md. 36’da ifade edilen gönüllü vazgeçme hükümleri söz konusu 

olacağından neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; 

fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza 

ile cezalandırılır. 

 

2.6.2.  İştirak 
 

Suçlar genellikle bir kişi tarafından işlenir ve buna bireysel suç adı verilir. Bir 

kişi tarafından işlenebilen bir suçun birden fazla kimsenin aralarında oluşan suç 

işleme kararı neticesinde birlikte işlenmesi halinde ise failler arasında iştirakin 

varlığından söz edilir57. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun getirdiği düzenlemeyle 

fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyet ölçü olarak belirlenmiş, iştirak şekilleri ise 

faillik (md. 37), azmettirme (md. 38) ve yardım etme (md. 39) olarak belirlenmiştir58. 

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçunda iştirak 

açısından bir özellik söz konusu değildir. Suça iştirak türlerinin hepsinin 

gerçekleşmesi bu suç tipi açısından mümkündür. 

 
                                                 
54 Nur Centel – Hamide Zafer – Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta 
Yayınevi, 2005, s. 455. 
55 Yenidünya, a.g.e., s. 767. 
56 Çekiç, a.g.e., s. 95. 
57 Erol, a.g.e., s. 37. 
58 Kurt, a.g.e., s. 266. 
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2.6.3.  İçtima 
 

İşlenen suçta, tek fiille birden çok hukuki yararın ihlal edilmiş olması ya da 

bazı koşullarda farklı fiillerle aynı hukuki yararın ihlal edilmiş olması suçların içtimaı 

olarak adlandırılır59. Suçların içtimaı konusu Türk Ceza Kanununda, bileşik suç (md. 

42), zincirleme suç (md. 43) ve fikri içtima (md. 44) başlıkları altında düzenlenmiştir. 

 

Failin aynı suçu işleme kararıyla bir bilişim sistemine birbirini takip eden 

zaman dilimlerinde ya da farklı zaman dilimlerinde girmesi mümkündür. Burada 

zincirleme suç oluşmasının mümkün olup olmadığının belirlenmesi verilecek cezai 

müeyyide bakımından önem taşımaktadır. Mesela, aynı bilişim sistemine çok kısa 

aralıklarla defalarca girip çıkan ve sistem kullanıcılarına bu işi yapabildiğini ispata 

çalışan ya da belli bir bilgiyi öğrenmek için hattın kopması nedeniyle ardı ardına giriş 

yapan bir bilişim korsanına, TCK ‘nın 43 üncü maddesinde ifadesini bulan zincirleme 

suç hükümleri uygulanacak ve tek suçtan dolayı ceza arttırılarak verilecektir. Fakat  

fail uzun aralıklarla ve farklı bilgilere ulaşabilmek için sisteme giriyor veya orada 

kalmaya devam ediyorsa, artık burada failin aynı suçu işlemek kastıyla hareket ettiği 

söylenemeyeceğinden her fiil için ayrı ceza verilip cezaların içtimaı kuralı 

uygulanacaktır60. 

 

Diğer yandan, bu suç tipi diğer suçlarla fikri içtima ilişkisi içinde olabilir Fikri 

içtima halinde, bir fiil ile kanunda tanımlanan birden fazla farklı suç işlenmektedir. 

Kanun koyucu bu suçlardan en ağırının cezasının verilmesi ilkesini benimsemiştir. 

Örneğin; 135 inci maddede düzenlenen “kişisel verilerin kaydedilmesi veya ele 

geçirilmesi” suçunun bilişim sistemlerine girmek suretiyle işlenmesi durumunda faile 

yalnızca 135 inci maddede öngörülen ceza verilecektir61. 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Centel – Zafer – Çakmut, a.g.e., s.488. 
60 Dülger, a.g.e., s. 225. 
61 Bu suç tipi aynı zamanda TCK’da düzenlenen diğer bilişim suçları için geçit olma özelliği 
taşımaktadır. 
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2.7. Suçun Nitelikli Şekli 
 

Suçu etkileyen haller olan cezayı hafifletici veya ağırlatıcı nedenler, suçun 

varlığı için bulunmaları zorunlu olan kurucu unsurlara eklenen sebeplerdir. Suçun 

daha ağır veya daha hafif sayılmasını ve bunun sonucu olarak da cezanın artırılıp 

indirilmesini gerektirirler. Ancak, bulunmamaları halinde suçun varlığına zarar 

vermezler. Bulundukları zamanda suçun hukuki niteliğinin değişmesine yol 

açmazlar62. 

 

2.7.1.  Cezayı Hafifletici Nitelikler 
 

Kanun koyucu, TCK 243 üncü maddenin 2 nci fıkrasında, hukuka aykırı olarak 

bilişim sistemine girme ve sistemde kalma fiillerinin “bedeli karşılığı yararlanılabilen 

sistemler” hakkında işlenmesini hafifletici bir neden olarak öngörmüştür. 

 

“Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem” kavramı bilişim suçları bakımından 

Türk Ceza Kanununa ilk defa girmiş ancak bu kavram hakkında kanunun 243 üncü 

maddesinde ya da gerekçesinde bir açıklama yapılmamıştır. Ancak bu hafifletici 

nedenin tatbiki bakımından, fiilin konusunun bir bilişim sistemi olması ve bu bilişim 

sistemine girişin ücretli bulunması gerekmektedir63. 

 

Bedeli karşılığı yararlanabilen sistemlerde kişiler bir bilişim sistemine 

bağlanmakta ve belli bir bedel karşılığı ya sistemin kendisinden ya da sağladığı 

hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistem 

kavramından; , internet üzerinden ücret karşılığı hizmet veren web siteleri, “internet 

kafe”64 gibi yerlerde olduğu üzere belirli bir bedel karşılığı bilişim sisteminin 

kiralanması, bir kuruluş tarafından belli bir sistemin bedel karşılığı sunulması 

(Örneğin yapılan anlaşma gereği kişilerin cep telefonuna bilişim sistemi üzerinden 

                                                 
62 Centel – Zafer – Çakmut, a.g.e., s. 593. 
63 Yenidünya, a.g.e., s. 768. 
64 Bir görüşe göre internet kafeler hükmün kapsamına girmez, bu ihtimalde 243 üncü madde 
değil, diğer koşulları da gerçekleşmişse 163/2 tatbik olunabilir. Bkz. Karagülmez, a.g.e.,      
s. 174.  
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reklâm amaçlı mesaj gönderilmesi) ve belli bir zaman ya da dönem sınırlamasıyla 

internet bağlantı servisinin sağlanması durumları anlaşılabilir65. 

  

Ancak otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde hizmetten 

yararlanılması gereken durumlarda bedelsiz olarak fayda sağlanması fiili TCK 163 

üncü maddede ayrı bir suç tipi olarak düzenlendiğinden otomatlar bu kavrama dahil 

değildir66. Benzer şekilde, kanun koyucu TCK’nın 163 üncü maddesinin 2 nci 

fıkrasında; “telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan 

şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan” kim-

senin karşılıksız yararlanma suçundan cezalandırılacağını belirttiğinden kanundaki özel 

düzenleme dolayısıyla dekoder, 243 üncü madde kapsamında bir bilişim sistemi olarak 

değil, 163/2 bağlamında bir aygıt olarak değerlendirilmelidir67. 

 

2.7.2.  Cezayı Ağırlatıcı Nitelikler 
 

TCK’nın 243 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında, bilişim sistemine hukuka 

aykırı girmek ve sistemde kalmak fiilinden dolayı, sistemin içerdiği verilerin yok 

olması veya değişmesi durumunda cezanın artırılacağı hükme bağlanmıştır. Suçun 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini teşkil eden bu fıkranın uygulanabilmesi için, 

TCK’nın 23 üncü maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesi şarttır. Failin buradaki 

kastı sadece bilişim sistemine erişmek ve burada kalmaktır. Şayet fail, bilişim sistemine 

hukuka aykırı olarak erişip kasten verileri yok eder veya değiştirirse, artık tatbik edilecek 

hüküm 244 üncü maddenin 2 nci fıkrasıdır. Failin söz konusu bu ağırlatıcı sebepten 

sorumlu tutulabilmesi için, kastını aşan neticeye yönelik en azından taksirinin 

bulunması gerekir68. 

 

Kanun koyucu, bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halini, hiçbir zarar 

doğmaksızın sadece verinin değişmesinin veya verilerin tamamen değişmesi ile kısmen 

değişikliğe uğraması arasında bir ayrım yapmadan yaptırım altına almıştır69. 

 

                                                 
65 Dülger, a.g.e., s.227. 
66 Karagülmez, a.g.e., s. 174; Dülger, a.g.e., s. 226; Çekiç, a.g.e., s. 99. 
67 Yenidünya, a.g.e., s. 773. 
68 Yenidünya, a.g.e., s. 769. 
69 Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 408. 
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3. SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME 
VEYA DEĞİŞTİRME SUÇLARI (MD.244/1-2) 
 
3.1. Genel Olarak 
 

TCK 244 üncü maddesinin70 1 inci fıkrasında “bilişim sisteminin işleyişinin 

engellenmesi ve sistemin bozulması” fiilleri, 2 nci fıkrasında ise “bilişim sistemindeki 

verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, sisteme verilerin 

yerleştirilmesi ve verilerin başka bir yere gönderilmesi” fiilleri suç tipi olarak 

düzenlenmiştir. Doktrinde genellikle 244 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları tek 

başlık altında incelendiği için ve verilere zarar verecek fiiller ekseriyetle bilişim 

sisteminin engellenmesi ve bozulması neticesi doğuracağından biz de tezimizin bu 

bölümünde bu iki fıkrayı bir arada inceleyeceğiz. 

 

Bu suç tipi TCK’da, 765 sayılı TCK’nın 525 b/1 maddesinde düzenlenen 

“verilere veya veri işleme zarar vermek suçunun” yerine geçmek üzere yer 

almaktadır. 

 

Bu suç tipiyle, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 4 üncü maddesinde 

yer alan “veriye müdahale” ve 5 inci maddesinde yer alan “sistemlere müdahale” 

düzenlemelerine paralellik sağlanması amaçlanmıştır71. Avrupa Konseyi Siber Suç 

Sözleşmesinin 4 üncü maddesinde; taraflardan her birine, bilgisayar verilerinin 

haksız bir şekilde tahrip edilmesi, silinmesi, bozulması, değiştirilmesi veya erişilmez 

kılınması fiillerinin kasıtlı olarak yapıldıklarında kendi ulusal mevzuatı kapsamında 

cezai birer suç olarak tanımlanması için gerekli olabilecek yasama işlemlerinin ve 

                                                 
70 TCK Madde 244 “Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme” 
“(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen ve bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme 
veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 
(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait 
bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki 
yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” 
71 Yazıcıoğlu, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, s. 179. 
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diğer işlemlerin yapılması, 5 inci maddesinde ise; bilgisayar verilerine yeni veriler 

ilave etmek, bilgisayar verilerini başka yerlere iletmek, tahrip etmek, silmek, bozmak, 

değiştirmek veya erişilmez kılmak suretiyle, bir bilgisayar sisteminin işleyişinin ciddi 

ölçüde ve haksız şekilde engelleme fiilinin, kasıtlı olarak yapıldığında kendi ulusal 

mevzuatı kapsamında cezai bir suç olarak tanımlanması için gerekli olabilecek 

yasama işlemlerinin ve diğer işlemlerin yapılmasını tavsiye etmektedir72. 

 

Bu düzenleme ile bilişim sisteminin çalışmasının engellenmesi ya da sistemin 

bozulması cezalandırılmak istenmektedir. Maddenin gerekçesinde, bu maddeyle 

bilişim sistemlerine yöneltilen ızrar fiillerinin ayrı bir suç haline getirildiği belirtilmekte 

ve “özel bir ızrar fiili” denilmek suretiyle bilişim sisteminin çalışmasını engellemeye 

yönelik fiiller kastedilmektedir. Yine madde gerekçesinde, “aracın fizik varlığı ve 

işlenmesini sağlayan bütün diğer unsurları”, denilerek bilişim sisteminin somut ve 

soyut bütün unsurlarının bu suçun konusunu oluşturacağı ifade edilmektedir. Madde 

de dikkati çeken diğer bir husus, 765 sayılı TCK’da yer alan düzenlemeden farklı 

olarak “zarar verme” tabiri kullanılmaması, böylelikle bilişim sisteminin donanım 

kısmına mala zarar vermek kastıyla yapılan fiillerin, bu maddenin kapsamı dışında 

tutulmasıdır73. 

 

Bilişim sisteminin engellenmesi ve bozulması suçu birçok ülke hukukunda da 

suç olarak düzenlenmiştir. Örnek olarak; Fransa CK.md. 323-2, Alman CK. 

md.303/a, Avusturya CK. md.126/a–1, Finlandiya CK.35 inci kısım md. 1/2, 

Avustralya CK. md. 76/c, Danimarka CK. md. 279/a, Norveç CK. md. 151/b, İrlanda 

Criminal Damage Act’de md. 2–1 ve 2/a gösterilebilir74. 

 

3.2. Korunan Hukuki Değer 
 

Kanun koyucu bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin 

yok edilmesi veya değiştirilmesi suçuyla, hem bilişim sistemlerinin veri ve 

yazılımlardan oluşan soyut kısmını hem de donanımlarından oluşan somut kısmını 

koruma altına almıştır. TCK 244 üncü maddenin birinci fıkrası ile temelde bilişim 

sisteminin işleyişi, özellikle sistemin kendisi yani donanımsal yanı koruma altına 
                                                 
72 Atamer, a.g.e, s. 707. 
73 Dülger, a.g.e., s. 230. 
74 Çekiç, a.g.e., s. 102. 
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alınmışken, ikinci fıkrası ile de sistemde yer alan veri ve veriyle ilgili unsurlar koruma 

altına alınmaya çalışılmıştır75. 

 

Bu suçla korunan hukuki değeri; bilişim sistemi veya bilişim sisteminin içerdiği 

veriler üzerinde tasarruf yetkisi bulunan kişinin, verilerle oluşturulan yazılım, 

ekonomik bilgiler, bilimsel çalışma, bilgi vb. değerlere herhangi bir engel, arıza ya da 

gecikme olmadan ulaşması ve kullanmasındaki çıkarı olarak tanımlayanlar olduğu 

gibi76, mevcut verilerin ülke ekonomisinde ve idarede gerçekleştirdiği fonksiyon 

gereği, bu suçun ekonomik yaşama karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşünde olanlar 

da mevcuttur77. 

 

244 ncü madde kapsamındaki bir suç bazen zimmete, bazen hırsızlığa, bazen 

dolandırıcılığa, bazen de güveni kötüye kullanmaya benzeyebilir.78 Hırsızlık suçunda 

korunan hukuki yarar zilyetlik, dolandırıcılık suçunda üçüncü kişilerin iyi niyetleri, 

inancı kötüye kullanma suçunda ise mülkiyettir. Böyle olunca tüm bu suçların bilişim 

sahasında işlenen hallerini düzenlemiş olan 244 üncü maddenin koruduğu hukuki 

yarar, işleniş şekillerine göre bu suç tiplerinden birisi olabilir79. 

 

Failin, yalnızca kişinin mal varlığına zarar vermek amacını taşıdığı, örneğin 

bilgisayarını parçaladığı durumda, kasıt kişinin bilişim sistemine, bilişim sisteminin 

işleyişine ve içerdiği verilere yönelik değil, mal varlığına yönelik olduğundan TCK’nın 

244 üncü maddesinin 1 nci fıkrası uygulanmayacak, bu fiile uygun suç tipi olan 

“mala zarar verme suçunun” düzenlendiği TCK’nın 151 inci maddesi80 

uygulanacaktır. Ancak failin kastının kişinin malvarlığına zarar vermek değil bilişim 

sisteminin donanım kısmına zarar vermek olduğu durumlarda TCK Md. 244 

gereğince fail cezalandırılacaktır81. Burada dikkat edilmesi gereken husus, madde 

                                                 
75 Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 409. 
76 Dülger, a.g.e., s.231. 
77 Önder, a.g.e., s. 508. 
78 Yazıcıoğlu, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, s. 144. 
79 Kurt, a.g.e., 163. 
80 TCK Madde 151 “Mala Zarar Verme” 
“(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok 
eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört 
aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 
(2) haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya 
değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” 
81 Dülger, a.g.e., s. 231. 
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metninde de vurgulandığı üzere, fiziki olarak verilen zararın sistemin işleyişine 

verilmesi gerektiğidir. 

 

3.3. Maddi Unsurlar 

3.3.1.  Fail 

Kanun maddesinde bir özellik belirtilmediğinden herkes bu suçun faili olabilir. 

Kişinin başkasının hakkına zarar vermeksizin herhangi bir bilişim sisteminde 

bulunan kendisine ait verilere zarar vermesi suç oluşturmayacağı için failin tespit 

edilmesi cezalandırma için önem taşımaktadır. Bu nedenle suçun failinin tespiti için, 

bilişim sisteminin ve bilişim sisteminde yer alan verilerin mülkiyet, kullanım ve 

tasarruf hakkının kime ait olduğu ve zararı kimin meydana getirdiği açıkça ortaya 

konulmalıdır82. 

 

Zarara uğrayan bilişim sisteminin sahibi ile bilişim sistemi üzerinde barındırılan 

verilerin sahibi her zaman aynı kişi olmayabilir. Bilişim sisteminin veya çeşitli veri 

depolama ünitelerinin malikinin, bunların bir kısmının veya tamamının kullanım 

hakkını devretmesi mümkündür. Bu durumda sistemin maliki, barındırdığı verilerin 

sahibi değildir. Mesela, bir ortam sağlayıcı bedeli karşılığı sunucularında birçok 

içerik sağlayıcısına ait verileri barındırabilmektedir. Başkasının verisine zarar 

verebilmek için kişinin kendi sistemine veya veri taşıma aracına zarar vermesi 

durumunda fail, bilişim sisteminin veya veri taşıma aracının maliki olacaktır83. 

 

3.3.2.  Mağdur 
 

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi 

veya değiştirilmesi suçunda mağdur açısından bir özellik belirtilmediğinden herkes 

bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun mağduru olmak için mutlaka bilişim sisteminin 

sahibi veya zilyedi olunması gerekmemektedir. Bilişim sistemi üzerinde hak sahibi 

olan herkes o bilişim sistemine karşı işlenen suçların mağduru olabilir. Bilişim 

sisteminin üzerinde hak sahibi olmak, ya mülkiyet hakkı sahibi olmakla ya da kira, 

                                                 
82 Çekiç, a.g.e., s. 102. 
83 Dülger, a.g.e., s.232. 
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ariyet, finansal kiralama gibi bir kısım sözleşmelerle hak sahibi olmakla söz konusu 

olabilir84. 

 

Bilişim sistemine ve/veya verilerle oluşturulan yazılım, ekonomik bilgiler, 

bilimsel çalışma, bilgi vb. değerlere herhangi bir engel, arıza, ya da gecikme 

olmadan ulaşılmasında ve kullanılmasında çıkarı bulunan ve bilişim sistemi ve/veya 

veriler üzerinde tasarruf yetkisi bulunan kişiler de bu suçun mağduru olabilecektir85. 

 

3.3.3.  Suçun Konusu 
 

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi 

veya değiştirilmesi suçunun konusunu bilişim sistemleri ve verileri oluşturmaktadır. 

Bilişim sistemleri ve veriler kavramları, sistemin çalışması için gerekli olan her türlü 

donanımı ifade ettiği gibi bilişim sistemi üzerinde yer alan her türden bilgi ile beraber 

yazılımları da ifade etmektedir. 

 

Madde bilişim sisteminin işleyişinde ve bilişim sistemlerinin soyut unsuru olan 

yazılımlarda meydana getirilen zararları cezalandırmaktır. 244 ncü maddenin 

gerekçesinde, aracın fizik varlığı ve işlenmesini sağlayan bütün diğer unsurları, söz 

konusu suçun konusunu oluşturmaktadır, denilmektedir. Bilişim sisteminin somut 

kısmı olan donanıma yönelik olarak ızrar meydana geldiği takdirde failin kastının 

belirleyici bir unsur olarak mutlaka ortaya konması gerekmektedir. Zira TCK’nın 151 

inci maddesinde yer alan “Mala Zarar Verme” ve 244 üncü maddesinde yer alan 

“Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi” suçları arasında seçim yapılması 

gerekecektir. Failin kastının, bilişim sisteminin işleyişini engellemek ya da içerdiği 

verilere zarar vermek olduğu durumlarda TCK’nın 244 üncü maddesi, failin yalnızca 

mala zarar vermek saikiyle hareket ettiği durumlarda ise TCK’nın 151 inci maddesi 

uygulanmalıdır. Örneğin bir bilgisayar mağazasının vitrininde yer alan bir bilgisayara 

zarar verilmesi durumunda, zarara uğrayan bu bilgisayar TCK’nın 244 üncü 

maddesindeki suçun konusunu oluşturmayıp, TCK’nın 151 inci maddesinde 

düzenlenen mala zarar verme suçunun konusunu oluşturacaktır. Aynı mağazanın 

internet üzerinden satış yapan sanal sitesinin yüklü bulunduğu bilgisayara, sitenin 

                                                 
84 Kurt, a.g.e., 163. 
85 Dülger, a.g.e., s.232. 
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işleyişini durdurmak, ya da müşteri profilini çalmak amacıyla zarar verilmesi 

durumunda ise zarara uğrayan bilgisayar TCK’nın 244 üncü maddesinin konusu 

haline gelecektir86. 

 

3.3.4.  Fiil (Hareket) 
 

TCK’nın 244 üncü maddesinin 1inci fıkrasında “bilişim sisteminin işleyişinin 

engellenmesi ve sistemin bozulması” fiilleri için, 2 nci fıkrasında ise “bilişim 

sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, 

sisteme verilerin yerleştirilmesi ve verilerin başka bir yere gönderilmesi” fiilleri için 

suç tipi oluşturulmuştur. Her iki fıkrada da kanuni netice birden fazla hareketle 

meydana gelebildiğinden bu suçun seçimlik hareketli bir suç tipi şeklinde 

düzenlendiği görülmektedir. Fiillerinden biri ya da bir kaçının aynı anda 

gerçekleşmesi durumunda failin tek bir suç işlemiş olduğu kabul edilecek ve tek bir 

suçun cezası verilecektir. 

 

Bu suçun mütemadi şekilde işlenmesi de mümkündür. 244 üncü maddede 

belirtilen fiillerin tümü devam eden bir şekilde işlenebilecektir. Bu durumda suç, 

devam eden fiilin bittiği zaman gerçekleşmiş kabul edilecek ve zaman aşımı da bu 

andan itibaren işlemeye başlayacaktır. Örneğin elektriğin kesilmesi ya da veri 

taşıma araçlarının saklanması fiillerinde olduğu gibi suçu oluşturan fiillerin devamlılık 

kazandığı hallerde bu durum gerçekleşebilecektir. 

 

Bu suç genellikle icrai hareketle işlenebilecek bir suç tipidir. Ancak, teknik 

destek sorumlusunun, kasıtlı olarak bir virüs saldırısını önlemek için gerekli 

yazılımları sisteme yüklememesi ya da sistemi dışarıdan saldırıya karşı savunmasız 

bırakması halinde olduğu gibi bazı durumlarda suç icrai bir hareket yapmaksızın 

failin ihmali suretiyle de gerçekleştirilebilir87. 

 

Söz konusu fiillerin meydana getiriliş tarzının suçun oluşumunda bir önemi 

yoktur. Bu fiil, direkt sisteme fiziki etki yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi bilişim ağları 

aracılığı ile uzaktan etki edilmek suretiyle de gerçekleştirilebilir. 

                                                 
86 Çekiç, a.g.e., s. 105. 
87 Dülger, a.g.e., s. 239. 
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3.3.4.1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engellemek Fiili 
 

Bilişim sisteminin işleyişini engellemek fiilinden kasıt; sisteme etki edilerek, 

sistemin düzgün işlemesinden elde edilecek her türlü faydanın sürekli ya da geçici 

olarak herhangi bir şekilde engellenmesi ve sistemin işlevlerini yerine 

getirememesidir.88 Burada sistemin bozulması söz konusu olmayıp, normal şartlarda 

yerine getirebildiği işlevlerini hiç ya da gereği gibi yerine getirememesi söz 

konusudur. Böyle bir durumda, sistem eskisi kadar hızlı ve istenilen performansta 

çalışamamakta, veri alışverişi yapamamakta, dosyaları açamamakta ve sistemin 

veri işleme hızı düşmektedir89. 

  

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi; sistem elektriğinin kesilmesi, 

sistemleri birbirine bağlayan kabloların çıkarılması örneğinde olduğu gibi donanıma 

fiziksel olarak müdahale ederek olabileceği gibi, elektronik posta bombardımanı 

yoluyla sistemin kilitlenmesi, zararlı virüsler vasıtasıyla sistemin yavaşlatılması, 

sistem şifrelerinin değiştirilmesi gibi bilişim sistemlerinin soyut kısımlarına müdahale 

şeklinde de olabilir90. Bilişim sisteminin işlemesine sürekli ya da geçici olarak engel 

olunması suçun oluşması açısından önem taşımamaktadır. 

 

3.3.4.2. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozmak Fiili 
 

TCK’nın 244 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan bozmak ifadesiyle, 

bilişim sisteminin kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirilmesi, bilişim 

sisteminin düzenin karıştırılması, bilişim sistemine zarar verilmesi veya kötü duruma 

getirilmesi fiilleri kastedilmektedir91. 

 

Sistemin işleyişinin bozulması, donanıma ait parçalardan birisinin 

bozulmasıyla gerçekleşebileceği gibi, sistemi işler halde tutan verilerin bozulmasıyla 

da gerçekleşebilir. Bilişim sisteminin işleyişini sağlayan bir sabit diske etki edilerek 

verilerin ulaşılamaz hale getirilmesiyle suç gerçekleşmiş olur. Çünkü verilere 

                                                 
88 Yazıcıoğlu, Hukuk ve Adalet: Eleştirel Hukuk Dergisi, s. 179. 
89 Kurt, a.g.e., 164. 
90 Yazıcıoğlu, Bilgisayar Suçları, s. 263. 
91 Dülger, a.g.e., s. 135. 
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erişilemediğinden dolayı bilişim sistemi kendisinden beklenen işlevi yerine 

getiremeyecek ve çalışmayacaktır92. 

 

Bilişim sisteminin işleyişinin bozulmasının ne şekilde gerçekleştiği suç 

açısından önem arz etmemektedir. Sistemin işleyişinin bozulması; sabit diskte 

bulunan verilerin düzeninin değiştirilebilmesi, sistemin çökertilmesi, program akışının 

değiştirilmesi veya yazılımların virüsler vasıtasıyla işlemez hale getirilmesi 

şekillerinde gerçekleştirilebilir. Bilişim sisteminin donanım parçalarından birisine fiziki 

olarak zarar verilmesi yoluyla da sistem işlemez hale getirilebilir93. 

 

3.3.4.3. Verileri Bozmak Fiili 
 

Verilerin bozulması fiili, verilerin kendisinden beklenen işi yapamayacak 

duruma getirilmesi, bir verinin düzeninin karıştırılması, verilerin işlevini yitirecek 

şekilde şeklinin değiştirilmesi şeklinde gerçekleşebilmektedir.  

 

Verilerin bozulması fiili verileri barındıran depolama aracının fiziksel olarak 

çalışamaz hale getirilmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, verileri oluşturan 

sayısal kodların virüsler ve mantık bombaları aracılığıyla bozulması ile de 

gerçekleştirilebilir94. 

  

Verilerin bozulması fiili bilişim sisteminin işleyişinin bozulması fiili ile de 

gerçekleşebilmesine rağmen TCK’nın 244 üncü maddesinde bu iki fiil iki farklı suç 

olarak düzenlenmiştir. Çünkü iki fiil aynı sonuçları netice verse de işleniş kastı 

farklıdır. Bilişim sistemini bozmak fiilinde amaç sistemde var olan verileri bozmak 

değil, sistemin işleyişini bozmaktır. İkinci fıkrada düzenlenen verileri bozmak fiilinde 

ise kasıt, bilişim sistemini işleyişini bozmak değil, bilişim sisteminde var olan verileri 

örnek olarak bir uygulama yazılımını veya depolanmış verileri bozmaktır95. 

 

 

 

                                                 
92 Çekiç, a.g.e., s. 106. 
93 Kurt, a.g.e., 165. 
94 Dülger, a.g.e., s..236. 
95 Çekiç, a.g.e., s. 106. 
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3.3.4.4. Verileri Yok Etmek Fiili 
 

Varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, izale etmek anlamına gelen yok 

etmek kavramı, bilişim sisteminde verilerin varlığına son vermek ve verileri “sil” 

komutu vererek erişilmez kılmak demektir. Kanun koyucunun bu ifadeyle somut 

anlamda yok etmek fiilini değil, bilişim alanında geçerli olan soyut anlamda 

mantıksal yok etmek fiilini kastettiği belirtilmelidir. 

 

 Bilişim sistemlerinde iki tip silme işlemi mevcuttur. Birinci işlemde verilerin 

depolama üzerindeki varlığına tamamen son verilerek o veriye ilişkin hiçbir iz 

depolama ünitesi üzerinde bırakılmaz. İkinci tip silme işleminde ise veriler depolama 

ünitesi üzerinden silinmez, sadece o verilere erişimi sağlayan anahtar veriler silinir. 

Bu durumda, işletim sistemi o verilere ulaşamaz. O verilerin depolama ünitesi 

üzerinde işgal ettiği alanı boş alan olarak algılar. Veriler fiziksel olarak silinmediği 

için özel işlemler aracılığı ile silinmiş gözüken veriler tekrar kurtarılabilir. Depolama 

ünitesinden fiziksel olarak silinmiş olan veriler asla kurtarılamaz. Kanun koyucunun 

verilerin yok edilmesinden kastı verilerin her iki tip silme işleminden her hangi 

birisine maruz kalmasıdır. 

 

İşletim sistemlerinde dosyalar hakkında silme işlemi uygulandığında, dosyalar 

“geri dönüşüm kutusu” adı verilen sistem klasörlerine gönderilir. Geri dönüşüm 

kutusunda bulunan verilere erişilmek istendiğinde, verilerin eski klasörlerine 

gönderilmesi gerekmektedir. Geri Dönüşüm Kutusuna gönderilen veriler de silinmiş 

veriler olarak değerlendirilmelidir. Çünkü işletim sistemleri bu verilere normal olarak 

ulaşamazlar. 

 

Verilerin üzerinde bulunduğu depolama ünitelerine yönelik fiziki müdahaleler 

nedeniyle de veriler yok olabilir. Bu hallerde de madde de geçen fiil gerçekleşmiş 

olacaktır96. 

 

 

 

                                                 
96 Dülger, a.g.e., s..237. 
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3.3.4.5. Verileri Değiştirmek Fiili 
 

Verilerin değiştirilmesi durumunda bir verinin bir başka veriyle değiştirilmesi 

veya verilerin orijinal halinden başka bir hale dönüştürülmesi söz konusudur. Suçun 

oluşumu açısından failin amacının önemi bulunmamaktadır97. Veritabanlarında 

tutulan kayıtların örneğin banka hesap kayıtlarının değiştirilmesi bu suç tipine girer. 

Bir bilişim sisteminde bulunan dosyaların ya da resimlerin bir başkasıyla 

değiştirilmesi de bu suç tipine girmektedir. Verilerin değiştirilmesinde amaç veriyi 

yok etmek veya erişilmez kılmak demek değildir. Veriye ulaşıldığında yanlış bilgilere 

erişilmesini sağlamaktır. Bu nedenle veri değiştirildiğinde sistem işleyişine devam 

etmektedir.  

 

Virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların sisteme sokulması ve bu nedenle 

verilerin farklı bir hale gelmesi de verilerin değiştirilmesi başlığı altında 

incelenmelidir98. 

 

Hiçbir sonuç meydana gelmese de verilerin değiştirilmesi dahi kendi başına 

suç teşkil etmektedir. Örnek olarak, nüfus müdürlüğünün bilişim sistemine girerek 

nüfus bilgilerini değiştiren kişinin fiili bu suçu oluşturacaktır. Ancak, aynı kişi hastane 

kayıtlarına girerek bu kayıtlarla oynamak suretiyle teşhis ve tedaviye ilişkin verileri 

değiştirse ve bunun sonucunda hastanın ölümüne yol açsa bu durumda aynı 

maddenin son fıkrası uyarınca bu fiil başka bir suçu oluşturacağından adam 

öldürmek suçu nedeniyle cezalandırılma yoluna gidilecektir. Bu düzenleme sadece 

verilerin değiştirilmesi fiillerini değil, bu madde kapsamındaki sistem ve verilere karşı 

icra edilen tüm suçlara yöneliktir99. 

 

3.3.4.6. Verileri Erişilemez Kılmak Fiili 
 

Verilerin erişilmez kılınması, verilerin malikinin ya da ilgilisinin istediği zaman, 

istediği verilere ulaşmasının engellenmesi anlamına gelmektedir100. Bu durumda 

                                                 
97 Kurt, a.g.e., 169. 
98 Ö. Umut Eker, “Türk Ceza Hukuku’nda Bilişim Suçları”, TBBD, Y.: 19, S.: 62, Ocak-Şubat 
2006, Ankara. 
99 Kurt, a.g.e., 170. 
100 Dülger, a.g.e., s. 237. 
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veriler yok edilmemekte, tahrif edilmemekte sadece sahibinin erişimi 

engellenmektedir. Erişilmez kılınan veriler, bir bilişim sisteminde olabileceği gibi bir 

veri taşıma aracında da bulunabilecektir. Ayrıca verilerin üzerinde bulunduğu bilişim 

sisteminin ya da veri taşıma aracının mülkiyetinin suçun oluşumu açısından bir 

önemi yoktur; verilere ulaşılmasının engellenmesi suçun oluşumu için yeterlidir.  

 

Bu fiil verilerin üzerinde bulunduğu depolama ünitelerinin fiziksel olarak 

bozulması, verileri bir başka yere taşınması, veriler üzerinde tanımlı bulunan yetki 

ayarlarının değiştirilerek verilere erişimin engellenmesi veya verilere erişimi 

sağlayan anahtar verilerin değiştirilmesi şekillerinden birisiyle gerçekleşebilir. 

Kanunda verilere erişimin süresi hakkında bir husus belirtilmediğinden kısa süreli ya 

da uzun süreli olarak erişimin engellenmesi arasında bir ayrım yapılmamıştır. 

 
3.3.4.7. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirmek Fiili 
 

Veri yerleştirmek, bilişim sisteminin orjinalinde mevcut olmayan verilerin, 

sahibinin ya da ilgilisinin rızası olmaksızın, sisteme eklenme, yüklenme ya da 

kaydedilme yoluyla dahil edilmesidir101.  

 

Bilişim sistemine veri yerleştirme fiili, “cd-rom” “disket” ya da “flash bellek” gibi 

veri depolama araçlarından birisi vasıtasıyla sisteme veri kaydetmek şeklinde 

yapılabileceği gibi; internet gibi bir bilişim ağı aracılığı ile uzaktan veri yüklemek 

şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. 

 

Sisteme veri yükleme fiili açısından, sisteme hukuka uygun ya da hukuka 

aykırı olarak girmiş olmanın bir önemi yoktur. Hukuka uygun olarak girilen sistemlere 

de hukuka aykırı olarak veri yerleştirmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Eker, a.g.e., s. 125. 
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3.3.4.8. Bilişim Sisteminde Var olan Verileri Başka Bir Yere 
Göndermek Fiili 
 

Hali hazırda bilişim sisteminde yer alan verilerin, sahibinin ya da ilgilisinin izni 

olmaksızın orijinal konumundan başka bir yere aktarılması, taşınması, gönderilmesi, 

kaydedilmesi ya da kopyalanması fiilidir102. 

  

Verilerin gönderilmesi fiili bir bilişim ağı üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi, 

bir veri depolama aracı ile sistemden verilerin kopyalanarak taşınması şeklinde de 

gerçekleşebilir. Verilerin gönderilmesi fiili genellikle internet üzerinde sisteme 

yerleştirilen “Truva atı”, “key logger” ve “virüsler” gibi bir takım küçük programcıklar 

aracılığı ile verilerin faile gönderilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu tür programlar 

aracılığı ile faile çeşitli kullanıcı adları ve parolalar veya sisteme ilişkin veriler 

gönderilmekte ve sistem hakkında failin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır103. 

  

Verilerin nereye kopyalandığının önemi bulunmamaktadır. Fiil ticari verilerin, 

askeri verilerin veya kamuya ait gizli verilerin bir başka sisteme gönderilmesi gibi 

failin işine yarayabilecek veriler hakkında gerçekleşebileceği gibi, failin işine 

yaramayan verilerin transferi veya gönderilmesi şeklinde de gerçekleştirilebilir104. 

 
Yargıtay 11 inci Ceza Dairesi vermiş olduğu bir kararında; “Sanıkların olay 

günü, başkasına ait manyetik kart bilgileri ile birlikte kart şifrelerini ele geçirip, bu 

şekilde ele geçirilen manyetik bilgileri beyaz kart denilen boş kartlara yazarak 

kartların ikizini üretmek suretiyle bu kartlarla alışveriş yapmak yada nakit para 

çekmek için, Deniz Bank’ a ait ATM makinesinin güvenlik kamerasını bantla 

kapatarak, yanlarında getirdikleri 60 cm uzunluğunda içinde çeşitli elektronik 

bağlantılar bulunan kamera düzeneğini ve kart kopyalama cihazını ATM makinesine 

monte ederek araçlarında beklemeye başladıkları sırada henüz kopyalama 

yapamadan yakalandıkları, sanıkların eylemlerinin suç tarihi olan 26.6.2005 tarihi 

itibariyle yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK. nun 244/2-3 maddesinde tanımlanan 

suçu oluşturmadığı gibi 5237 sayılı TCK.nun 5377 sayılı yasa ile değişik 245/2. 

                                                 
102 Eker, a.g.e., s. 125. 
103 Çekiç, a.g.e., s. 109. 
104 Kurt, a.g.e., 170. 
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maddesinin de suç tarihinden sonra yürürlüğe girdiğinin anlaşılması karşısında, 

yüklenen eylemlerinin yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK.nun 158/f maddesinde 

tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin tartışılması gerekli 

olup, bu suça bakmak görevinin de üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu 

ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı 

şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir105.” hükmüne varmıştır. 

 

3.4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi 

veya değiştirilmesi fiillerinin suç sayılabilmesi için hukuka aykırı olarak işlenmesi 

gerekir. 

 

Bilişim sistemine girme ve orada kalmaya devam etme suçunun hukuka 

aykırılık unsurunu incelerken ifade ettiğimiz hususlar burada da geçerlidir.  Burada 

da söz konusu bu hakların sahibinin rızası, hukuka uygunluk sebebi oluşturacaktır. 

 

Hukuka uygunluk sebebi olarak bir örnek vermek gerekirse; kanunda belirtilen 

koşullara riayet edilmesi şartıyla, bölücü yayınlar veya çocuk pornografisi içeren 

sitelerin tedbir amaçlı olarak mahkeme kararıyla erişilmez kılınması hukuka 

uygundur.  

 

3.5. Manevi Unsur 
 

Bu suçun manevi unsuru bilerek ve isteyerek suç işleme kastıdır. Suç işleme 

kastının varlığı için tek başına bilmek yeterli olmamakta failin gerçekleştirdiği fiili ve 

sonuçlarını istemesi gerekmektedir. Bu suç tipi için de amaç veya saik şeklinde bir 

manevi unsur öngörülmemiştir. Failin söz konusu fiilleri gerçekleştirirken bunun 

sonucunda bir zararın meydana gelmesini istemesi yeterlidir.  

 

Kanımızca TCK 244 üncü maddesinde ifade edilen fiillerin olası kastla 

işlenmeside mümkündür. Bir bankanın bilişim sistemine girilerek hesap kayıtlarının 

                                                 
105 T.C. Yargıtay 11 inci Ceza Dairesi, E. 2006/1856, K. 2006/3468, 26.04.2006 
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değiştirilmesi halinde, bu fiilden bankanın yanı sıra bankada kayıtları bulunan hesap 

sahiplerinin de zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir.  

 

Kanunda bu suç için faili bilerek ve isteyerek hareket etmesi arandığı için bu 

suç tipinin taksirle işlenmesi mümkün değildir106. 

 

3.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 

3.6.1.  Teşebbüs 
 

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi 

veya değiştirilmesi suçunun teşebbüs halinde kalması mümkündür. Suçun teşebbüs 

halinde kalması; icra hareketlerine başlandıktan sonra bu hareketlerin yarıda 

kalması şeklinde olabileceği gibi suçun icrasına ilişkin hareketler tamamlandıktan 

sonra suçun oluşumu için aranan zarar meydana gelmeden failin elinde olmayan 

nedenlerle suçun gerçekleşmemesi şeklinde de olabilir. 

 

Bir bilişim sistemine veya içerdiği verilere zarar verilmesi amacıyla sisteme bir 

virüs yüklenmesi ve virüsün harekete geçmeden sistemin sahibi tarafından fark 

edilerek etkisiz hale getirilmesi durumunda teşebbüs gerçekleşmiş olacaktır.  

 

İnceleme konusu suç seçimlik hareketli bir suç olduğundan kanunda belirtilen 

fiillerden birisinin neticelenerek zararın meydana gelmesi durumunda, diğer fiiller 

teşebbüs aşamasında kalmış olsalar bile suç tamamlanmış sayılacak ve faile 

tamamlanmış suçun cezası verilecektir107. 

 

3.6.2.  İştirak 
 

Suça iştirak açısından kanunda bir özellik belirtilmemiş olup TCK’nın 37 nci, 

38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı maddelerinde düzenlenen suça iştirake ilişkin genel 

hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır. 

                                                 
106 Dülger, a.g.e., s. 241. 
107 Dülger, a.g.e., s. 241. 
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3.6.3.  İçtima 
 

Bu suçun zincirleme şekilde işlenmesi mümkündür. Örneğin sistemin 

çalışmasının engellenmesi ya da hukuka aykırı olarak veri yerleştirilmesi için kısa 

zaman aralıklarıyla ve aynı suç işleme kastıyla bilişim sistemine birçok kez etkide 

bulunulması mümkündür. 

 

TCK’nın 244 üncü maddesinde düzenlenen bilişim sisteminin işleyişinin 

engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçunun 1 inci 

fıkrasıyla, TCK’nın 151 inci maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçu 

arasındaki ilişkinin de burada açıklanması gerekmektedir. TCK’nın 151 inci 

maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunda, suçun konusunu “başkasının 

taşınır ya da taşınmaz malı” oluşturmaktadır. İnceleme konusu suç tipinde ise suçun 

konusunu yukarıda da açıklandığı üzere bilişim sistemi olduğu kadar veriler de 

oluşturmaktadır; ancak burada kastedilen bilişim sistemi bir mal olarak duran ve 

vitrin bekleyen bir eşya değil; işlerliği olan, bilişim sistemi olarak kullanılan ve fayda 

sağlayan bir araçtır. Bu nedenle 151 nci maddeyle 244 üncü madde birbirinden 

tamamen farklı iki suç tipini düzenlemekte ve suç politikasıyla belirlenen iki farklı 

hukuksal değeri koruma altına almaktadır. Dolayısıyla iki madde arasında özel 

hüküm-genel hüküm ilişkisi bulunmadığı gibi salt mala zarar verme kastıyla yapılan 

bir fiile 151 nci maddenin uygulanması gerekmektedir.  

 

Ayrıca burada belirtilmesi gereken bir başka durum da TCK’nın 243 üncü 

maddesinde düzenlenen “hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde 

kalmaya devam etme suçunun” inceleme konusu suç tipi açısından geçit suçu 

olabileceğidir. Gerçekten de birçok olayda bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, 

bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi fiillerinin gerçekleştirilmesi için 

öncelikle bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi ve orada hukuka aykırı 

olarak kalınması gerekecektir. Bu durum gerçekleştiğinde ise yalnızca gerçekleşen 

ikinci suçun cezası, yani 244 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları için öngörülen 

ceza faile verilecektir108. 

 

                                                 
108 Dülger, a.g.e., s. 108. 
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3.7. Suçun Nitelikli Şekli 
 

Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi 

veya değiştirilmesi suçunun düzenlendiği TCK’nın 244 üncü maddesinin 3 üncü 

fıkrasında, suç tipinde tanımlanan fiillerin “bir banka veya kredi kurumuna ya da bir 

kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi” hali ağırlatıcı 

neden olarak öngörülmüştür. Buna göre söz konusu ağırlatıcı durumun 

gerçekleşmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Gerçekten de 

kişisel bir bilgisayarın işlenmesinin yirmi dakika süreyle geçici olarak engellenmesi 

nedeniyle ortaya çıkacak zararla bir finans kurumunun yirmi dakika süreyle 

işlenmesinin engellenmesi nedeniyle ortaya çıkacak zarar arasında büyük bir fark 

vardır. Kanun koyucu bu düzenleme ile sistemin işlemesine engel olunması 

nedeniyle ortaya çıkan çok önemsiz zararlar ile gerçek anlamda ciddi zararlar 

arasındaki farkı ortaya koymayı amaçlamıştır109. 

 

TCK’nın 246 ıncı maddesi gereğince bu suçun işlenmesinden tüzel kişilerin 

hukuka aykırı yarar sağlaması halinde bunlara TCK’nın 60 ıncı maddesinde 

gösterilen kendilerine özgü güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. 

 

4. BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞENEBİLEN DİĞER 
SUÇ TİPLERİ  
 
4.1. Genel Olarak 
 
 Yukarıda ayrıntılarıyla incelediğimiz ve tezimizin konusunu oluşturan bilişim 

sistemine girme, sistemi engelleme ve bozma suçlarının yanı sıra, yine bilişim 

sisteminin kullanılması yoluyla işlenebilen, hukuka aykırı yarar sağlama, hırsızlık ve 

dolandırıcılık suçları da TCK’da hüküm altına alınmıştır. Konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu suç tiplerine yönelik düzenlemelere kısaca değinilecektir.  

                                                                                                                                                             

                                                 
109 Dülger, a.g.e., s. 243. 
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4.2. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama 
Suçu (TCK md. 244/4) 
 

TCK’ nın 244 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, “bilişim sistemi aracılığıyla 

hukuka aykırı yarar sağlama suçu” düzenlenmiştir. Bu suç tipi söz konusu 

maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralara atıf yapılarak düzenlenmiştir. Bu fıkrada, bir 

bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, sistemdeki verilerin 

bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, başka yere gönderilmesi, erişilmez 

kılınması, sisteme veri yerleştirilmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının 

yararına haksız çıkar sağlaması, bu sayılan fiiller başka bir suç oluşturmadığı 

takdirde cezalandırılmaktadır. Kanun gerekçesine göre bu fıkra hükmüne istinaden 

cezaya hükmedilebilmesi için fiilin daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmaması gerekmektedir.  Başkaca bir suç oluşturması halinde ise maddenin 

bu fıkrası uygulanmayacaktır. Fiilin dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma 

veya zimmet suçunu oluşturması halinde, bu fıkra hükmüne istinaden cezaya 

hükmedilemeyecektir. 

 

Bu suçun oluşabilmesi için, failin genel suç işleme kastına sahip olması yeterli 

değildir. Failde genel kastın yanında ayrıca “haksız bir çıkar sağlamak “ şeklinde 

özel bir kastın da bulunması gerekir. Failin amacı burada sisteme ya da verilere 

zarar vermek değil hukuka aykırı yarar sağlamaktır. Kimi yazarlarca hukuka aykırı 

sağlanan yararın manevi nitelikte olabileceği belirtilmişse de,110 doktrinde ağırlıklı 

görüş bu yararın ekonomik ve maddi nitelikte olduğu yönündedir111. Aynı içeriğe 

sahip 2001 tarihli TCK Tasarısının 347 nci maddesinin gerekçesinde de “haksız bir 

çıkar” sözcüğünün maddi yararları ifade ettiği belirtilmektedir. Failin gerçekleştirdiği 

fiilin sonucunda herhangi bir yarar elde edememesi durumunda bu suç 

oluşmayacaktır.   

 

Fail, bilişim sisteminin işleyişini engellemek, bilişim sistemin işleyişini bozmak, 

verileri bozmak, bilişim sistemine veri yerleştirmek, bilişim sisteminde var olan 

verileri başka bir yere göndermek, verileri erişilmez kılmak, verileri değiştirmek ve 

verileri yok etmek fiillerinden birini ya da bir kaçını gerçekleştirdiği taktirde suç 
                                                 
110 Ersoy, a.g.e., s. 178, Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 403.  
111 Önder, a.g.e., s. 509, Dönmezer, a.g.e., s. 507. 
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gerçekleşmiş olacaktır. Dolayısıyla bu suç seçimlik hareketli bir suç olarak 

düzenlenmiştir.  

 

Bu düzenleme ile, “Bilgisayarla İlişkili Dolandırıcılık Fiillerinin” taraf devletlerce 

yaptırım altına alınmasını isteyen Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin 8 inci 

maddesine uyum sağlanmaya çalışılmıştır112.  

 

4.3. Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık 
Suçu (TCK md. 142 f.2 b. “e”)  
 

Her gün bir adım daha ilerleyen ve gelişen teknoloji ile birlikte bilişim suçları 

çeşitlilik kazanmıştır. Bu yüzden çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan biri de bilişim sisteminin kullanılması yoluyla hırsızlık suçunun 

işlenmesine karşı alınacak tedbirlerdir. 

 

Hırsızlığın temel şekli TCK’nın malvarlığına karşı suçlar başlıklı onuncu 

bölümünün 141 inci maddesinde tanımlanmıştır. Bu maddeye göre; mal üzerinde 

zilyetliği bulunanın rızası olmadan, başkasına ait taşınır malı, faydalanmak 

maksadıyla bulunduğu yerden almak hırsızlıktır.  

 

TCK’nın 142 nci maddesinde ise hırsızlık suçunun nitelikli halleri 

düzenlenmektedir. Bu maddenin 2 nci fıkrasının “e” bendinde ise “bilişim sisteminin 

kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu” yer almaktadır. Fıkranın “e” bendine göre, 

hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi, daha ağır 

ceza ile cezalandırılmayı gerektiren bir nitelikli unsur oluşturmaktadır113. Kişinin 

rızası dışında, failin kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla hareket 

edip kişinin eşya üzerindeki egemenliğine bilişim sistemi aracılığıyla son verilmesi 

fiiliyle bu suç gerçekleşecektir. 

 

765 sayılı TCK’nın 525/b–2 maddesinde düzenlenen hukuka aykırı yarar 

sağlama suçuyla düzenlenen fiillerden birisi de bilişim sistemi aracılığıyla 

                                                 
112 Yazıcıoğlu, YÜHFD, s. 403. 
113 Erol, a.g.e., s.708. 
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gerçekleştirilen hırsızlık fiilleridir. 5237 sayılı TCK’nın 142 inci maddesiyle de “suçla 

korunan hukuksal değer” gözetilerek bu suç tipi ilgili olduğu bölümde düzenlenmiştir. 

 

Bazı yazarlara göre, bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen hukuka aykırı 

yarar sağlanması fiilleri genellikle bilişim sistemleri üzerinde gerçekleştirilen 

“manipülasyon fiilleri” ile oluştuğundan, bu tür hileli hareketler “dolandırıcılık suçu” 

kapsamında değerlendirilmelidir. Bu nedenle, bilişim sisteminin kullanılması yoluyla 

işlenen hırsızlık suçu az sayıda kalacaktır114. 

 

4.4. Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen 
Dolandırıcılık Suçu  (TCK md. 158 f.1 b. “f”) 
 

TCK’nın malvarlığına karşı suçlar başlıklı onuncu bölümünün 158 inci 

maddesinde dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri düzenlenmektedir. Bu maddenin 1 

inci fıkrasının “f” bendinde “bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen 

dolandırıcılık suçu” yer almaktadır.  

 

Dolandırıcılık suçunun basit şekli TCK’nın 157 nci maddesinde tanımlanmıştır. 

Bu tanıma göre hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının 

zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması 

dolandırıcılıktır. Söz konusu suç tanımı ile kişilerin sahip bulunduğu malvarlığı 

hakkının korunması amaçlanmıştır. Yeni hükümle eski hüküm arasındaki farklardan 

biri yeni düzenlemede desise terimine yer verilmemiş olmasıdır. Bunun yanı sıra 

hataya düşürmek ibaresi yerine yeni hükümde aldatma ibaresine yer verilmiştir. 

 

Dolandırıcılık suçunun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının 

araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi de, birinci fıkranın (f) bendinde bu suçun 

bir nitelikli unsuru olarak kabul edilmiştir. Bilişim sistemlerinin ya da birer güven 

kurumu olan banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık 

suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Banka ve kredi 

kurumları açısından dikkat edilmesi gereken husus, bu kurumları temsilen, bu 

                                                 
114 Dülger, a.g.e., s. 290. 
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kurumlar adına hareket eden kişilerin kurumlara duyulan güven sayesinde 

başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleridir.  

 

11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 

“Bilişim Suçları” raporunda ifade edilen altı adet suç kavramından bir taneside 

“Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık” suçudur. 

 

Yargıtay 11 nci Ceza Dairesi 03.11.2003 tarihli 11700/7599 sayılı kararında 

benzer nitelikteki, ATM nin kart konulan bölümüne önceden kağıt yerleştirip, işlem 

yapmak isteyen şikayetçinin kartının sıkışmasını sağlayarak işlem yapmasını 

engelleyen ve yardımcı olmak bahanesiyle Kredi Kartları Merkezini arıyor izlenimi 

verip önceden anlaştığı arkadaşını cep telefonu ile arayarak şikayetçi ile 

görüşmesini sağlamak suretiyle kartın şifresini öğrenen ve şikayetçinin 

ayrılmasından sonra sıkışan kartı çıkararak öğrendiği şifre ile ATM den para çeken 

sanığın fiilini, şikayetçiye karşı uygulanan hile ve desise ile kartın ve şifrenin ele 

geçirildiğinden bahisle 765 sayılı TCK’nın 504/3 maddesine uyan “banka vasıta 

kılınarak dolandırıcılık” suçu olarak kabul etmektedir115. 

 

Yine Yargıtay 11 nci Ceza Dairesi 07.03.2006 tarihli bir başka kararında, 

arkadaşının kredi kartını çalan ve çalıntı olduğunu bildiği kredi kartını POS 

cihazından geçirterek alışverişte kullanan sanığın fiilinin 5237 sayılı TCK’nın 158 inci 

maddesinde ifade edilen “bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen 

dolandırıcılık suçu”nu oluşturduğuna hükmetmiştir116.  

 

Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçları; kredi kartlarının 

bir benzerinin yardımcı programlarla oluşturulması yoluyla, yetkisiz ve izinsiz erişilen 

bilgilerin kopyasını almak şeklinde, finans bilgilerinin tutulduğu programlarla yapılan 

değişiklik ile istenilen kişinin hesabına istenildiği kadar para aktarmak suretiyle, 

kişileri kandırarak işlenmektedir117. 

 

Failin bu suçu işlerken hangi amaçla hareket ettiğinin bir önemi yoktur. Bu fiili 

gerçekleştiren kişinin amacının iyi ya da kötü olması veyahut eğlenmek, protesto 

                                                 
115 Erol, a.g.e., s 870. 
116 T.C. Yargıtay 11 nci Ceza Dairesi E. 2003/14577, K. 2006/1628, T. 07.03.2006 
117 Tunay İlkkılıç, (Çevrimiçi) http//www.bilisimruzgari.com/ default.asp, 07.01.2007. 
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etmek ya da bilişim sisteminin güvenliğini denemek gibi düşüncelerle hareket etmesi 

suçun oluşmasını engellemez. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BİLİŞİM SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 

EVRELERİ 
 

1. BİLİŞİM SUÇLARINDA SORUŞTURMA EVRESİ 
 
1.1. Genel Olarak 
 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendine göre soruşturma; 

kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir. 

 

5271 sayılı Kanun’da, ilk bakışta “bilgisayar” sözcüklerinin geçtiği maddeler 

görüldüğünde, sanki bilişim suçlarıyla ilgili yeni ve özel kuralların getirildiği 

sanılmaktadır. Oysa, söz konusu hükümler, genel niteliktedir ve belli suçlarda, 

bilgisayarların araştırılmasına ilişkindir. 

 

1.2. Bilişim Suçlarıyla Mücadelede İşbirliği 
 

Bilişim suçlarıyla mücadelede değişik boyutlarda işbirliği gerekmektedir. Bu 

işbirliğini iki ana grupta toplamak mümkündür. Birincisi, ulusal düzeyde, ikincisi ise, 

uluslar arası alanda işbirliğidir. 

 

Bilişim suçlarıyla mücadelede ulusal düzeyde işbirliği, birinci ve önemli bir 

adımdır. Klasik suçlardan farklı olarak bu suçlarla mücadelede, yalnızca adli kolluk 

görevlilerinin çabası yeterli değildir. Ulusal düzeydeki işbirliği için; 

 

1. Suçla mücadele birimleri ile yargı kurumları arasında işbirliği, 

 

2. Suçla mücadele birimleri ile özel sektör arasında işbirliği, 
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3. Suçla mücadele birimleri ile suçtan zarar gören veya risk altındaki 

gerçek kişiler ve organizasyonlar arasında işbirliği, 

 

4. Bilişim suçu sanık ve mahkûmlarıyla işbirliği, gereklidir. 

 

Uluslar arası işbirliği açısından bakılacak olursa, internet; çocuk 

pornografisinden, terörist faaliyetlere kadar pek çok türde sınırı olmayan bir suç 

işleme ortamı sağlamaktadır. Bu suçlarla mücadelede ve bu suçlar hakkında yapılan 

soruşturmalarda, karşılıklı hukuki yardımlaşma ve işbirliği büyük önem taşımaktadır. 

Bu işbirliği federal yapıdaki devletlerde, önce eyaletler arasında ve sonra da dünya 

çapında devletler arasında olmalıdır. Bu işbirliği, sadece bu suçların dünyanın 

herhangi bir yerinden işlenebilmesinden değil, öncelikle bilgisayarın birkaç tuşuna 

basılarak hem sistemlere ve hem de insan hayatına yönelen tehditkar özelliğinden 

kaynaklanmaktadır1. 

 

Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi de incelendiğinde, sözleşmenin Avrupa 

Konseyine üye ülkeler ve bu belgeyi imza eden diğer ülkeler arasında daha geniş bir 

birlik sağlamak olduğu düşüncesinden hareketle; bu sözleşmeye taraf olan diğer 

ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesini, ortak bir ceza politikasının kabul edilmesini 

amaçladığı görülmektedir. Nitekim sözleşmenin “Uluslar arası İşbirliği” başlıklı 3 

üncü babının “Uluslar arası İşbirliği ile ilgili genel prensipler” şeklindeki 23 üncü 

maddesi incelendiğinde, taraf devletlerin birbirleriyle, tek tip olarak ya da karşılıklı 

şekilde kabul edilen anlaşmaları ve suça karşı uluslar arası işbirliği kurumlarını 

kullanarak, bilgisayar sistem ve verileriyle ilişkili suçların soruşturulması ve hukuki 

işlemlerin gerçekleştirilmesi ya da bir suçla ilgili elektronik formdaki delillerin elde 

edilmesi amacıyla en üst seviyede işbirliğine gidilmesi gerektiği tavsiye 

edilmektedir2. 

 

 
 
 

                                                 
1 Karagülmez, a.g.e., s. 248. 
2 Durmuş Tezcan, “İnternet Karşısında Özel Hayatın Korunması ve Adli Yardımlaşma”, 
Uluslar Arası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir, DEÜ Yayınları, 2002, s. 539. 
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1.3. Adli Bilişim 
 

“Yeni suç alanı” olarak da adlandırılan bilişim suçlarında, soruşturma 

evresindeki araştırmalar, bilgi teknolojisine ve bu teknolojiyi kullanan bilişim 

sistemlerine dayanmaktadır. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilgisayarların 

ve elektronik delilin rolü her geçen gün artarken, bu tür delillerin ispat gücünü 

artırma çabaları ve arayışları sürmektedir. Bu alandaki çalışmalarda, başta ABD 

olmak üzere bilişim teknolojisini fazlaca kullanan ülkelerde, “Computer Forensics” 

kavramı öne çıkmaktadır. “Computer Forensics” kavramı, “bilgisayar adli bilimi” 

olarak ya da “adli bilişim” olarak ifade edilebilir3. 

 

Adli bilişim, bilişim suçlarında potansiyel yasal delillerin elde edilebilmesi 

amacıyla, çeşitli teknikler kullanılarak bilgisayar inceleme ve analiz teknikleri 

kullanılarak yapılan uygulamayı ifade etmektedir.4 Adli bilişim, bilişim alanındaki 

depolanmış bilgileri elektronik olarak işleme tabii tutmayı gerektirir ve bilişim 

suçlarının ortaya konulmasında, elde edilecek delillerin; tanımlanması, korunması, 

analizi ve mahkemede kabul edilecek şekilde yasal çerçevede dijital delil olarak 

ortaya konulması safhalarından meydana gelen yapıyı anlatmaktadır.  

 

Adli bilişimin başlangıcı, ilk kez bir bilişim sistem yöneticisinin, bilişim sistemini 

keşfetmek üzere yetkisiz erişimde bulunan bir korsanın ne yaptığını ve nasıl 

yaptığını anlamaya çalışmasına dayandırılmaktadır. Burada, sırasıyla, bilişim 

sistemine yapılan saldırının keşfi, saldırı devam ediyor ise bunun durdurulması, 

korsanın cezalandırıncaya kadar takip edilmesi ve her şeyden önce yetkisiz erişime 

izin veren bilişim sistemi açığının tamir edilmesi amaçlanmaktadır. Adli bilişimin 

doğmasının önemli bir nedeni de internettir. İnternet, bir taraftan suçlu 

hareketlerinde çok sayıda seçenek sağlarken, diğer taraftan da internete özgü 

ortamda tamamen yeni suçların ortaya çıkmasına neden olmuştur5. 

  

Ülkemizde adli bilişim alanındaki çalışmaların temelinin, Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesinde, Bilişim Suçları Bürosunun kurulmasıyla atıldığı söylenebilir. 

                                                 
3 Mehmet Yayla “Uluslar arası platformda ve Türkiye’de Bilişim Suçları”, KHOSBE, 
(yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara, 2004, s. 78. 
4 Leyla Keser Berber, Adli Bilişim (Computer Forensic), Ankara, 2004, s. 39. 
5 Karagülmez, a.g.e., s. 251. 
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Bu büro 2001 yılında, İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Adli bilişimin Türk Hukukunda yeni bir kavram olduğu söylenebilir. Bu kavram, 

bilişim suçlarının soruşturma evresinde, mahkemelere sunulacak delillerin 

toplanmasının çerçevesini belirlemeyi, nelerin delil olabileceği ve bunun için ne tür 

işlemlerin yapılması gerektiğini anlatır6. 

 

Türk Hukukunda yasal olarak adli bilişim kurumuna ve adli bilişim uzmanı 

kavramına yer veren ilk düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak 

meclis gündemine gelmeyen “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Bilişim 

Suçları Hakkında Kanun Tasarısı”dır. 

 

Tasarının “Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri” başlıklı altıncı bölümünün 35 

inci maddesi, her ne kadar “Adli Bilişim Uzmanı” başlığını taşısa da, gerek 

“Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri” üst başlığı adı altında ifade edilmek istenen 

kurum gerek maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında atıf yapılan kurum “Adli Bilişim”dir. 

Tasarı kapsam olarak bilişim ağı hizmetleri ve bilişim suçlarını içine aldığı için, her 

iki konu hakkında söz konusu olacak uyuşmazlıklarda, deliller mahkemeye adli 

bilişim uzmanı tarafından gerçekleştirilecek adli bilişim incelemesi sonucunda ibraz 

edilecektir7. Ancak bu düzenleme yasalaşmadığından şu an için adli bilişim 

kurumuna ve adli bilişim uzmanı kavramına yer veren herhangi bir düzenleme 

mevcut değildir. 

 

Bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda adli bilişim işlemleri, bu cihazların 

hem suçlular tarafından suçu işlemede araç olarak kullanıldığında hem de herhangi 

bir suçun işlenmesinde direkt olarak kullanılmasa dahi suçluların bilgisayarları kendi 

aralarındaki iletişimde veya işlemlerini kolaylaştırmak ve bilgileri yedeklemek için 

kullanmaları durumunda yapılmaktadır. Günümüzde hemen herkes tarafından her 

türlü iş yapılırken bilgisayarlar veya diğer elektronik cihazlar kullanıldığı 

düşünülürse, sadece bilişim suçlarının araştırması ve soruşturmasında değil belki bir 

çok suç türünün araştırma ve soruşturmasında adli bilişim tekniklerinden istifade 

                                                 
6 Yayla, a.g.e., s. 78. 
7 Leyla Keser Berber, “Adli Bilişim Uzmanı Kimdir?-1”, (Çevrimiçi) 
http//www.türk.internet.com., 06.08.2007. 
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etmek gerekmektedir. Bilgisayarlarda yapılan adli bilişim işlemlerine 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 

değiştirilen dosyaların orijinal halinin belirlenmesi, silinen dosyaların, klasörlerin ve 

bölümlerin geri getirilmesi, şifreli dokümanların (winword, zip, vb.) şifrelerinin 

kırılması, veri taşıyan elektronik deliller üzerinde kelime araması yapma ve dosya 

türleri belirleme verilebilir. 

 

1.4. Bilişim Suçlarında Delillerin Toplanması 
 

Bilişim suçlarında delil toplama konusu, bu suçların en önemli sorunlarından 

birisini oluşturmaktadır. Özellikle, bilişim sistemlerinin kendisine özgü yapısına 

dayalı olan bilişim suçlarında delil toplamadaki başarı oranı, bilişim suçlarıyla 

mücadelenin önemli bir göstergesidir. 

 

Suç ve cezada kanunilik ilkesi bilişim suçlarında da geçerlidir. Ancak, bu ilkeye 

bağlı kalınırken, bilişim suçlarının kendine özgü bünyesi mutlaka göz önüne 

alınmalıdır. Bilişim suçlarının işlenebilmesi için; bilgisayar veya benzeri bir aygıt,  

enerji kaynağı, ağ bağlantısı ve bunu sağlayan telekomünikasyon hattı 

gerekmektedir.  

 

Klasik suçların soruşturma evresinde delil, genellikle suç işlenen alandan elde 

edilir. Bilişim suçlarında delil elde edilebilecek alan ise çoğunlukla bilişim sistemidir. 

Bu sistemde akla ilk olarak bilgisayarlar gelmekte ise de, sistemle bir şekilde 

bağlanabilen ve sistemle ilgili bilgi depolayabilen pek çok unsur da, bilişim sistemi 

içerisinde değerlendirilmelidir. Bilişim sistemlerinden elde edilen delillere dijital delil 

veya daha doğru bir ifade ile elektronik delil denilebilir. 2001 yılında Fransa ‘nın 

Lyon şehrinde yapılan 13 üncü Interpol Adli Bilişim Sempozyumunda elektronik delil, 

elektronik yapıdaki bir iletimi veya depolanmış değeri kanıtlayan bilgi, şeklinde 

tanımlanmıştır. Elektronik delil, fiziksel delillere göre daha az dokunulabilen yapıda 

olmasına rağmen, fiziksel delil gibi sonuç doğurmaktadır.8 Elektronik delilde, bilgiler 

                                                 
8 Erhan Erdönmez, “Investigation of Computer Crimes, Thesis Prepared for the Degree 
of Master of Science”, Univercity of North Texas, August 2002. 
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manyetik ortamda yazılarak saklanır. Delil toplanırken, suç alanı gözetilerek çalışma 

yönteminin, önceden yapılacak en uygun planla titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. 

Aksi taktirde, bu karmaşık yapı içerisinde, delillerin toplanmasında yapılacak yanlış 

bir müdahale, işi başarısız kılabilir.  

 

Olay yerindeki elektronik deliller tespit edilirken; şüpheliye ait elektronik 

delillerin araştırılması 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 işlemleri sırasıyla uygulanmalıdır9. 

 

Bilişim suçu sanıkları, genellikle orta seviyenin üzerinde ve hatta ileri seviyede 

zekâya sahip olduklarından, işledikleri bilişim suçlarının delillendirilmesini 

engellemek için yanıltmalar, engellemeler, delilleri kaybettirici aldatmalar ve akla 

gelmedik pek çok yönteme başvurabilecekleri de göz önüne alınmalıdır. 

 

Uygulama da bilişim suçları ile klasik suçlar arasındaki farklılıklar bilinerek 

davranılırsa, klasik suçlardaki delil toplama yaklaşımının yeterli olmayacağı, kimi 

özel yöntemlerin gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

 

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 

aşamalarına ve başlangıcına gitme ve sanığa ulaşma ihtimali daha yüksektir. Oysa, 

bilişim suçlarındaki fiiller ve suçları, büyük oranda, dijital yapıya ve elektronik alana 

dayalıdır ve bilişim suçlarındaki bu saha içerisinde, fiilin aşamalarına, başlangıca 

gitmek, sanığa ulaşmak ve delilleri yargılamada kullanılabilecek fiziki yapıya 

dönüştürebilmek oldukça zordur. 

 

Bilişim suçlarının soruşturma evresinde, bilişim sistemlerine yönelen 

saldırılara ilişkin hem aleni hem de gizli delillerin keşfine, araştırılmasına ve 

mahkeme de delil olarak sunulabilmesine yönelik çalışmalar yapılır. 
                                                 
9 Hamit Hancı, “Adli Bilişim Bilimi ve Diğer Bilimlerle olan İlişkisi”, Adli Bilişim Çalıştayı 
Sunumu, İzmir, 2005. 
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13 üncü İnterpol Adli Bilişim Sempozyumu raporuna göre, bilgi veya fiziksel 

parçaların inceleme amacıyla depolandığında veya toplandığında, elektronik delil 

elde etme başlamaktadır. Delil kavramı, mahkemece kabul edilen nitelikte delilin 

toplanmasının anlatır. Delil toplama süreci, delilin bulunduğu yerin kuralları 

gözetleyerek ve yasal prosedüre uygun şekilde olmalıdır. 

 

 Delili elde etme de, öncelikle araştırma konusu altındaki mevcut elektronik 

delillerin, ne olduğu, nerede olduğu ve nasıl depolandığı (saklandığı) tespit edilmeye 

çalışır. Daha sonra ise, tespit edilen elektronik delilin aslına uygun güvenilir ve 

bozulmayacak şekilde muhafaza altına alınması gerekmektedir. 

 

Soruşturma evresinde elde edilip analizi yapılan elektronik deliller, suçun 

işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, bunun CMK’nın 170/3-j maddesi 

gereğince iddianamede gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, CMK’nın 170/4 

maddesine göre, iddianamede yüklenen suçu oluşturan olayların, mevcut delillerle 

ilişkilendirilerek açıklanması da gerekmektedir. 

 
2. BİLİŞİM SUÇLARINDA KOVUŞTURMA EVRESİ 
 
2.1.Genel Olarak 
 

Bilişim suçunu bizzat işleyen failin ceza sorumluluğu, klasik ceza hukukundaki 

failin ceza sorumluluğuyla paralellik taşımaktadır. Bilişim suçu fiilini, örneğin 

başkasına ait kişisel bilgeleri internet ortamında haksız yere ele geçirme fiilini 

işleyen kişinin, ceza sorumluluğu, tıpkı başkasının malını çalan failin durumuna 

benzemektedir. 

 

Bilişim suçlarını yargılayacak mahkemenin yetkisi konusunda, internetin 

ruhuna uygun düzenleme yapılmalıdır. İnternetle işlenen suçlarda yetkili mahkemeyi 

tayin bakımından da önem arz eden “Yer bakımından uygulama” başlıklı 6 ncı 

maddenin ilk fıkrasının 2 nci cümlesinden bir nebze bahsetmek gerekir. Bu cümleye 

göre; fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de yapılması veya neticenin Türkiye’de 

gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılacaktır. 
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Bu düzenlemeye göre aşağıdaki üç halde de suç Türkiye’de işlenmiş 

sayılacaktır: 

 

• İnternete girişin ve neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi, 

 

• İnternete girişin Türkiye’de olması, neticenin yabancı bir ülkede 

gerçekleşmesi, 

 

• İnternete girişin yabancı bir ülkeden olması, neticenin Türkiye’de tahakkuku. 

 

İlk halde fiil ve netice Türkiye’de gerçekleştiği, dolayısı ile fail ve mağdur 

Türkiye’de oldukları için yetki bakımından herhangi bir sorun çıkması düşünülemez. 

İkinci 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 uluslar arası 

sözleşmeler yapılması gerekir. 

           

2.2. Bilişim Suçlarında Mahkemenin Yetkisi 
 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12 nci maddesinde belirtilen genel 

kural gereğince davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mehkemesine aittir. 

Bilişim suçlarıyla ilgili açılan davada yetkili mahkeme, bu suçların bünyesi ve 

işlenme şekillerini klasik suçlardan farklı olduğundan tartışmalı konular içermektedir. 

 

2.2.1. Suçun Ülke İçerisinde İşlenmesi 
 

Bilişim suçu ülke içerisinde işlendiğinde, ceza mahkemesindeki genel yetki 

kurallar uygulanarak yetkili mahkeme belirlenir. CMK‘ nın 12 nci maddesine göre, 

suç ülke içerisinde işlenmişse suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Eğer suç 

teşebbüs aşamasında kalmışsa, son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda  

kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi 

yetkilidir. 
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CMK’nın 12 nci maddesinin 5 numaralı fıkrasında, görsel ve işitsel yayınların, 

mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüş olması 

halinde o yer mahkemesinin de yetkili olacağı hükmüne yer verilmiştir. Bazı 

yazarlara göre,10 maddedeki “görsel ve işitsel yayın” kavramında, yayının çeşidi 

değil, niteliği ve sonucu önemli olduğundan internet ortamında gerçekleştirilen 

suçlarda bu madde kapsamında değerlendirilmelidir. Çünkü internet de, görsel bir 

yayındır ve bu nedenle internet yoluyla işlenen bir suçta, failin internete girerek suçu 

işlediği yer mahkemesinin yanında, mağdurun kullandığı bilgisayarın bulunduğu yer 

mahkemesi de yetkili olacaktır.  

 

2.2.2. Suçun Ülke Dışında İşlenmesi 
 

Mahkemelerin karar verme yetkisini içeren yargı yetkisi, genel olarak coğrafi 

egemenliğe dayalıdır. İnternet ortamında işlenen suçlarda ise coğrafi sınırlar 

farklıdır. İnternet sayesinde fiziksel anlamdaki ülke sınırları ortadan kalktığından, 

internet ortamında işlenen suçlarda, dünyanın her hangi bir yerinden, mesafe ve 

fiziksel sınır olmaksızın suç işlenebilmektedir. 

 

Bir görüşe göre, internet yoluyla ülke dışından işlenen suçlarda kural olarak, 

ancak o yayının yapıldığı ülkede suç işlenmiş sayılır ve bu yayının sonucu başka 

ülkelerde ortaya çıkmış olsa bile, bu ülkeler suçun işlendiği yer olarak kabul 

edilemezler. Çünkü bu tür suçlar “ sonuçsuz suçlar”  ya da “ sonucu harekete bitişik 

suçlar “ niteliğindedir ve hareketin yapılmasıyla birlikte suç tamamlanmış olduğu için, 

bu suçlarda bağlama noktası olarak sonucun gerçekleştiği yer kıtası uygulanmaz11. 

  

Karşı görüşe göre ise, internetin global yapısı gözetildiğinde, internet yoluyla 

işlenen şuçlarda, yalnızca suç teşkil eden yayının yapıldığı yeri yetkili saymak 

yerinde olmaz; bu suçlar “mesafe suçları” niteliğindedir ve hareket ile netice çok 

farklı yerlerde gerçekleşebilir. Burada önemli olan failin kastıdır. Fail, hareketinin 

sonuçlarının farklı ülkelerde gerçekleşmesini istemiş ise, sonucun gerçekleştiği her 

ülkedeki ilgili mahkeme yetkili sayılacaktır12. 

                                                 
10 Karagülmez, a.g.e., s. 326. 
11 Sınar, a.g.e., s. 127. 
12 Karagülmez, a.g.e., s. 330. 
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2.3. Elektronik Delilin Sunumu 
 

Kovuşturma evresinde elektronik delilin sunumu, yasal olarak kabul edilebilir 

ve anlaşılabilir bir tarzda davaya dayanak teşkil eden elektronik delillerin takdim 

edilmesi işlemidir.  

 

Kovuşturma evresinde davanın dayanağı olan deliller, çoğunlukla taraflarca 

duruşma hazırlığında değerlendirilmektedir. 5271 sayılı CMK’da soruşturma ve 

kovuşturma hükümlerini düzenleyen 170 inci 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 taşıdığı 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 

bilişimde, mahkemede kabul edilebilir delilde şu iki nitelik bulunmak zorundadır: 

 

1. Suçla ilgili olmalı ve tartışmalı yönleri çok az olmalı, 

  

2. Bilimsel metotlarla elde edilmiş olmalı ve gerçekliği uzmanlarca 

desteklenmelidir. 

 

Türk Hukukunda, ABD’de olduğu gibi bilimsel nitelikli delillerin belli testlere tabi 

kılındığını söylemek mümkün değildir. Esasında, bilişim suçlarında görevli 

mahkemelerin, öncelikle bu suçların kendisine özgü bünyesini iyi bilmesi ve 

elektronik delille ilgili teknik bakımdan bilgi sahibi olması da gerekmektedir.  
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3. 5651 SAYILI “İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN 
YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA 
İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA 
KANUN”LA GETİRİLEN DÜZENLEME  
 
3.1. Genel Olarak 
 

Bilişim ve internet teknolojilerinin hızlı gelişmesi ve kendine özgü nitelikleri 

hem hukuki hem de sosyal tedbirlere olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. 1990’lı 

yıllardan itibaren Türkiye’de çalışma hayatında ve günlük hayatta bilgisayar ve 

internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, nitelik ve nicelik olarak değişikliğe 

uğrayan suç olgusunda, birtakım hukuki düzenlemelerle disipline edilmesi ihtiyacı 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yapılan kanuni düzenlemelerin sonuncusu olan 5237 

sayılı TCK’da bilişim alanında suçlar ve bilişim sistemleri aracı kılınarak işlenen 

suçlar da düzenlenmiştir. Ancak bu kanunda internet ortamında hizmet veren içerik 

sağlayıcı, yer sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı ve erişim sağlayıcılarının işbirliğiyle 

ilgili yasal bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Hâlbuki internet ortamında hizmet 

veren içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı ve erişim 

sağlayıcılarının işbirliğinin bilişim suçlarıyla mücadelede ve bilişim hizmetlerinin 

kalitesinin arttırılmasında önemli bir etkisinin bulunacağı açıktır.  

 

Bu eksikliği gidermek isteyen kanun koyucu “İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 

Edilmesi Hakkında Kanun”u 04.05.2007 tarihinde kabul etmiştir. Bu kanun 

23.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla 

işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 04.05.2007 tarihinde kabul 

edilerek 23.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
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3.2. Kanunun Amacı 
 
Bu kanunun amacı, internet dahil elektronik iletişim araçlarının sağladığı 

imkanların suiistimal edilmesi suretiyle aileyi, çocukları ve gençleri, uyuşturucu ve 

uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, fuhuş, kumar ve 

benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınların içeriklerinden korumak için gerekli 

önleyici tedbirler almak, elektronik ortamda işlenen belirli suçların içerik, yer ve 

erişim sağlayıcıları üzerinden önlenmesine ilişkin esas ve usuller öngörmektir. 

 

Kanunun, Yürürlük başlıklı 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre, 

23.11.2007 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 3 üncü ve 8 inci maddeler 

dışındaki maddeler 23.05.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yönetmelikler başlıklı 11 inci maddenin ilk fıkrası; bu kanunun uygulanmasına ilişkin 

esas ve usullerin, yayımı takip eden dört ay içerisinde yani 23.09.2007 tarihine 

kadar Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini, ikinci fıkra 

ise yer veya erişim sağlayıcı faaliyeti yapacak olanların bu faaliyetleri ile ilgili esas 

ve usullerin Telekomünikasyon Kurumu tarafından 23.10.2007 tarihine kadar 

çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm altına almış bulunmaktadır. 

 

3.3. Kanunun Kapsamı 
 

 Toplam 14 maddeden oluşan kanunun ilk maddesi “Amaç ve Kapsam” 

başlığını taşımaktadır. Tanımlar başlıklı 2 nci maddede; internet ortamında bir 

şekilde yer alan, görevli olan ya da görevli kılınan özel ya da kamu tüzel kişiliklerinin 

ve bazı kavramların tarifleri verilmektedir. İkinci maddeye göre, erişim sağlayıcı; 

kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel 

kişiler, içerik sağlayıcı; internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi 

veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, internet ortamı; 

haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya 

açık olan internet üzerinde oluşturulan ortam, internet ortamında yapılan yayın; 

internet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği veriler, 

toplu kullanım sağlayıcı; kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kulla-

nım olanağı sağlayan ve yer sağlayıcı ise; hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri 

sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler olarak tarif edilmiştir. Bu sayede, 
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kanundan etkilenen veya kanunu uygulama durumunda olan kişilerin, bu tariflerden 

hareketle kanunu yorumlaması, kendi durumlarını bu kalıplardan birine oturtması ve 

buna uygun şekilde hareket etmeleri sağlanmak istenmiştir.  

 

Kanun koyucu, içerik sağlayıcının sorumluluğu başlıklı 4 üncü maddenin ilk 

fıkrasındaki düzenlemede içerik sağlayıcıyı, internet ortamında kullanıma sunduğu 

her türlü içerikten sorumlu tutulmuştur. İçerik sağlayıcı, İnternet ortamı üzerinden 

kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan kişi 

olarak internette yayınlanan bu içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı 

sağladığı başkasına ait içerikten ise sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, 

bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını 

amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumlu tutulacaktır.13 

 

Yer sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 5 inci maddenin 1 inci fıkrasında; yer 

sağlayıcının, yer temin ettiği içeriği kontrol etmek zorunda olmadığı, dolayısıyla 

bundan dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı açıkça belirtilmekte, 2 nci 

fıkrada ise bunun istisnası gösterilmektedir. Bu istisnai hale göre yer sağlayıcı, 

kanunun 8 ve 9 uncu maddelerindeki prosedüre uygun şekilde haberdar edilmesi ve 

teknik olarak imkan bulunması halinde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla 

mükelleftir. Hukuka aykırı içerik yayından kaldırılmadığı taktirde yer sağlayıcının da 

sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ancak, kanun koyucu burada, yer sağlayıcıyı 

içerikten dolayı değil, hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmadığı için sorumlu 

tutmaktadır. Bu düzenlemede tipik bir sübjektif sorumluluk hali söz konusudur.  

 

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri’ni düzenleyen 6 ncı maddenin 1 inci 

fıkrasının a bendinde, yer sağlayıcılarda olduğu gibi, erişim sağlayıcıların da, 

kullanıcılarının yayınladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edilmeleri halinde, teknik 

olarak imkanları da varsa erişimi engellemekle yükümlü oldukları hüküm altına 

alınmıştır. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası erişim sağlayıcıyı, kendisi aracılığıyla erişilen 

bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını kontrol etmekten muaf 

tutmaktadır. 

 

                                                 
13    Cevat      Özel,    “   5651      Sayılı      Kanun     Hakkında     Düşünceler  ”      (Çevrimiçi) 
http//www.hukuki.net/hukuk/index, 14.08.2007. 
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7 nci madde, toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri başlığını taşımakta 

olup, gerekçeden ve Adalet Komisyonu Raporu’ndaki açıklamalardan, toplu kullanım 

sağlayıcı ibaresi ile kast edilenin, internet kafeler olduğunu anlaşılmaktadır. Adalet 

Komisyonu Raporunda yazılı olduğu üzere; kamuoyunda “internet kafe” olarak 

bilinen bu işyerleri, ticari amaçlarla internete toplu erişim imkânı sağlayan yerlerdir. 

Ama bu yerlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu 02.12.1998 tarihli 

ve 233 sayılı Genelge ile 26.04.2006 tarihli ve 2006–38 sayılı “İnternet Kafeleri 

Genelgesi” dışında bir yasal düzenleme yoktur. Oysaki özellikle çocukların 

internetteki zararlı ve hukuka aykırı içerikten korunması amacıyla, internete erişim 

için yoğun olarak kullanılan bu yerlerin çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesi 

gerektiği açıktır14. Adalet Komisyonu Raporu’nda, internete erişim için yoğun olarak 

kullanılan bu yerlerin çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesine büyük ihtiyaç 

bulunduğu, Avrupa Konseyi’nin 1999/276 ve 2005/854 sayılı kararları ile üye 

ülkelerin, internetin güvenli kullanımının sağlanması için filtreleme ve 

derecelendirme programları kullanmaya ve aynı amaçla eğitim ve tanıtım 

faaliyetlerini yaygınlaştırmaya davet edildiği vurgulanmaktadır. Maddenin 1 inci 

fıkrasında bu alanda faaliyet gösterecek olan ve ticari amaçla hareket etmeyi 

düşünen toplu kullanım sağlayıcılara mahalli mülki amirden izin belgesi alma 

yükümlülüğü getirilmekte ve bunların denetiminin aynı makamca yapılacağı 

belirtilmektedir. İkinci fıkrada bütün toplu kullanım sağlayıcılara konusu suç 

oluşturan içerikleri önleyici tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük 

bakımından toplu kullanım sağlayıcının ticari maksatla hareket edip etmemesinin bir 

önemi bulunmamaktadır. 

 

Başlığından da anlaşılabileceği gibi kanunun 8 inci maddesi erişimin 

engellenmesi kararının verilmesi ve ayrıca bu kararın yerine getirilmesi prosedürünü 

düzenlemektedir. Kanuna göre, bu kararın verilebilmesi için, 5237 sayılı TCK’nın, 84 

üncü maddesindeki intihara yönlendirme, 103/1 üncü maddesindeki çocukların 

cinsel istismarı, 190 ıncı maddesindeki uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanılmasını kolaylaştırma, 194 üncü maddesindeki sağlık için tehlikeli madde 

temini, 226 ncı maddesindeki müstehcenlik, 227 nci maddesindeki fuhuş, 228 inci 

maddesindeki kumar oynanması için imkan ve yer sağlama suçları ile, 5816 sayılı 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçları oluşturabilecek 
                                                 
14 Fikret İlkiz, “Yükümlülükler ve İnternet Kafeler” (Çevrimiçi) 
http//www.avukatilkiz.blogspot.com/search, 14.08.2007. 
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herhangi bir yayının internet ortamında yapılması ve bu suçların oluşabileceğine 

ilişkin yeterli şüphe sebebi bulunması gerekir. 

 

Kanun koyucu, erişimin engellenmesi kararının, adli makamların yanı sıra idari 

makam olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından da verilebileceğini 

kabul etmiş bulunmaktadır. 

 

Adli makamlar tarafından verilebilecek erişimin engellenmesi kararı; 

soruşturma evresinde aciliyet söz konusu değilse Cumhuriyet Savcısının talebi 

üzerine sulh ceza hâkimi, gecikmesinde sakınca olan hallerde 24 saat içinde hakim 

onayına sunmak kaydıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma 

evresinde ise bu suçlardan herhangi biri dolayısıyla yargılama yapan mahkeme 

tarafından verilebilir. İtirazı mümkün olan bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na gönderilir. 

 

İdari makam tarafından verilebilecek erişimin engellenmesi kararı ise; 

şayet içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında ise ve yukarıda tadadi olarak sayılan 

suçlardan herhangi birinin internet ortamında işlendiği hususunda yeterli şüphe de 

varsa erişimin engellenmesi kararı re’sen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

tarafından verilebilir ve erişim sağlayıcısından karar gereğinin yerine getirilmesi 

istenilir.  

 

         İçerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde faaliyet göstermekle birlikte internet 

ortamında işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunan hallerde ise birinci fıkranın (a) 

bendinin (2) numaralı alt bendindeki çocukların cinsel istismarı, (5) numaralı alt 

bendindeki müstehcenlik suçları bakımından da Başkanlığın bu yetkisi kanun 

koyucu tarafından kabul edilmiştir15. 

  

9 uncu maddede “tekzip” müessesesi düzenlenmiştir. Bilindiği üzere; cevap ve 

düzeltme hakkı Anayasal bir haktır. Anayasanın 32 inci maddesinde yer alan 

“Düzeltme ve Cevap Hakkı”; kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya 

kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla 

                                                 
15 Cevat Özel, “5651 Sayılı Kanun Hakkında Düşünceler” (Çevrimiçi) 
http//www.hukuki.net/hukuk/index, 14.08.2007. 
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düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa, yayımlanmasının gerekip 

gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi 

gün içinde karar verilir. 

 

Kanun “cevap ve düzeltme” hakkını, “içeriğin yayından çıkarılması” ve “cevap 

hakkı” olarak düzenlemiştir. Kanunun gerekçesine göre; internet yayınındaki içerik 

nedeniyle hakları ihlale uğrayanlar için iki aşamalı bir başvuru yöntemi 

öngörülmüştür. Birinci aşamada, önce hukuka aykırı içeriğin yayından çıkarılması ve 

yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırlanan cevabi yazının bir hafta 

süreyle internet ortamında yayınlanması için içerik sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya 

öncelikle başvuru usulüdür. 

 

İkinci aşama ise; yargıya başvuru yöntemidir. Eğer birinci aşamada yapılan 

başvuru üzerine, içerik yayından çıkarılmaz ve tekzip metni yayınlanmazsa; cevap 

hakkı isteyen başvurucunun tekzip talebi reddedilmiş sayılacaktır. Başvurunun 

sonuçsuz kalması nedeniyle yargı yoluyla “içeriğin yayından çıkarılması” ve “tekzibin 

yayınlanması” hâkimden talep edilecektir. 

 

Kanundaki düzenlemeye göre; cevap hakkını kullanmak isteyen kişi içerik 

sağlayıcıya, eğer ona ulaşamazsa yer sağlayıcıya başvuracaktır. Kanunun 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına göre; içerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden 

kişi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak 

kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla 

olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle internet ortamında 

yayımlanmasını isteyebilecektir. İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaştığı tarihten 

itibaren iki gün içinde, talebi yerine getirmediği takdirde talep reddedilmiş sayı-

lacaktır. 

 

Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh 

ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki 

kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet 

ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi 

üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına 

karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre 7 gün içinde itiraz yoluna 
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gidilebilir. Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan 

başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki 

gün içinde içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır. 

Sulh ceza hâkiminin kararını Kanunun bu maddesinde belirtilen şartlara uygun 

olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması halinde, bu 

fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır16. 

 

Kanun yakın bir tarihte yürürlüğe girdiğinden kanunun uygulamada ne gibi 

fayda ve zararlar getireceği henüz tam olarak gözlemlenememiştir. Ancak kanunun 

aceleye getirilildiğini ve yanlış zamanda mecliste görüşüldüğünü dile getirenler 

olduğu gibi kanunun ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini belirtenlerde vardır. Kanun 

hakkında rasyonel bir yorum yapabilmek için bir müddet uygulama safhasını takip 

etmek gerekecektir. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      

                                                 
16 Fikret İlkiz, “Yükümlülükler ve İnternet Kafeler” (Çevrimiçi) 
http//www.avukatilkiz.blogspot.com/search, 14.08.2007. 
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SONUÇ 
 

          İlk görülmeye başlandığı yıllarda, macera için işlendiği düşünüldüğünden 

fazlaca önemsenmeyen bilişim suçları, gerek bilişim sistemlerinin yaşamın her 

alanındaki işlevlerinin göz ardı edilemeyecek oranda artması, gerekse yapısında 

barındırdığı suç yaratıcı unsurlarının fazlalılığı nedeniyle günümüzde toplum hayatı 

için ciddi tehlikeler oluşturmaya başlamıştır. 

 

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda gerek bireysel, gerekse 

toplumsal alanda verilen zararlar, klasik suçlara göre oldukça fazla olduğundan, kötü 

niyetli kişilerin ilgisini çekmektedir. Bilişim sistemlerinin zarar verici fiiller karşısında 

korunması, her şeyden önce, suçun oluşumundan önce alınacak teknolojik tedbirler 

ile mümkündür. 

 

Bilgisayarın ve internetin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye 

başladığı günümüzde, bilişim sistemlerinin toplumsal yaşamla iç içe bulunduğu 

ölçüde özel bir hukuki rejimle düzenlemeye ihtiyaç göstermesi doğal bir sonuç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bilişim suçlarının yeni bir suçluluk şekli olması, teknikle bağlantısının 

bulunması ve sürekli gelişen bir nitelik göstermesi kapsamının ve sınırının 

belirlenmesinde güçlük doğurmaktadır. Bu durum, hem bilişim suçlarının anlamının 

belirlenmesi hem de uygulama alanının tespit edilmesi açısından geçerlidir. 

Ülkelerin bilişim suçlarını düzenleme altına aldıktan kısa bir süre sonra değişikliğe 

gitmeleri de bunu göstermektedir. 

 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin, insanların, ulusların ve her ülkenin gelişimi 

için sunduğu benzersiz olanaklar her geçen gün akıl almaz bir hızla yayılmakta ve 

artmaktadır. Aslında bu gelişme, bilişim ve iletişim teknolojilerinin herhangi bir 

merkezi bulunmadığı halde bilginin paylaşımına dayanan ve çok taraflı katılımcı 

yapısından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu alanda yapılacak tüm hukuksal 

düzenlemeler, saydam ve paylaşımcı bir süreç içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bilişim 

ve iletişim teknolojisi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan tüm taraflar bu sürece 

katılmalıdır. Yani kullanıcılar başta olmak üzere, akademik kurumların, teknoloji 
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geliştiricilerin, hizmet üreticilerinin, iş dünyasının, yargı görevlilerinin ve sivil toplum 

kuruluşlarının etkin katılımı ve işbirliği sağlanmalı ve geliştirilmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen kendine özgü yapısının bir başka boyutu da, uluslar üstü 

doğasıdır. Bu nedenle, bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgili olarak yapılacak her 

türlü hukuksal düzenlemede, Avrupa Birliği başta olmak üzere çeşitli uluslar üstü 

platformlarda geliştirilen ve bu alanda geniş çaplı bir konsensüs oluşturan 

uluslararası düzenlemeler ve sözleşmeler, ülke çıkarları göz önünde bulundurularak 

dikkate alınmalıdır. 

 

Bu çalışmanın sürdüğü yaklaşık bir yıllık zaman zarfında, bilişim suçlarının 

yapısında olan değişikliklere ve değişim hızına yakından tanık olduk. Çalışmanın 

sürdüğü zaman zarfında, bilişim suçları alanında gerek ülkemizde, gerekse 

uluslararası hukukta meydana gelen gelişmeleri zaman zaman çalışmamıza dahil 

ederek, güncel halde tutmaya özen gösterdik.  

 

Çalışmamız neticesinde bilişim suçlarıyla mücadele ederken hukuki önlemlerin 

yanı sıra suçun oluşumunu önleyen teknolojik tedbirler üzerine eğilinmesi gerektiğini 

ve etkin mücadelenin ulusal düzenlemelerden ziyade uluslararası işbirliği ve 

sözleşmelerle mümkün olabileceğini bizzat müşahede etmiş bulunmaktayız. 
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